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De fleste som leser dette er på en
eller annen måte interessert i det
maritime, enten det er båter, sjø

fart, shipping, sjømannsliv, historie, mari
time aspekter ved lokalhistorien eller noe
lignende. Dette er et kjempemessig felt,
noe som forklarer hvorfor det finnes man
ge foreninger på området fra kystlag til fyr
historisk, veteranbåtlag, hurtigrutevenner
mv, og vår egen, Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap.

Det er helt sikkert mye av felles inter
esse og mange er sikkert medlemmer flere
steder, men vi har også våre spesialiteten
i vårt tilfelle selve fartøyene, hvorfor,
hvordan og for hvem de er bygget, hva
de ble brukt til og hvem som bemannet
dem. Vi har ofte snakket på styremøter
og årsmøter om mulighetene som for
medlemmer med samme interesse til å
ta kontakt og gjerne etablere «nettverks
grupper» som kommuniserer på mail.
Det er også mulig å utvikle slike ting på
hjemmesiden, men det krever litt arbeid.

Men det betyr også at vi i artikler i
«Skipet» og på www.skipet.no også må
være generelle, ha en bredere vinkling,
seiv om vi skriver for spesielt interesserte.
Men det må alltid være en substans, harde
fakta, årstall og tonn,

Ellers er det jo fortsatt slik at «Skipet»
er resultatet av felles anstrengelser, av

Tre skjønnheter, 1. august 2013.
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Leserne får unnskylde redaktøren denne gang for det sterke fokus på Bergen, men slik ble det med

Nordstjernen, FjordSteam og Stord 1 på en gang.

FjordSteam gav for første gang på mange år en påminnelse om det fordums Bergenske Dampskibs

selskab som fra 1851 til 1988 var en storselskap i Nordsjøen. På bildet ser vi slepebåten Vulcanus

(1959) og hurtigruteskipet Nordstjernen (1956) med selskapets skorsteinsmerke liggende foran

Bergenskes storslåtte administrasjonsbygning på Bradbenken og med selskapets eget Hotel Orion

til venstre, i dag Thon Bryggen.

artikler, lokale saker, bilder, observasjoner vært med. Det er en givende oppgave å
osv som medlemmene seiv produserer. Slik redigere «Skipet» og ha kontakt med så
sett er det vel et positivt tegn at redaktøren mange interesserte lesere.
alltid sitter igjen med stoff som burde Dag Bakka jr

1

   s

•" «D llfelmSSS BfefeLl’ *
SS3ii° .  ' MmMsa*  

in
HHIfii  «

 *1 Bl Ml I —ir——> r-gr--g - -t - --j ri—f”' --g-g-y — -g-%'

 r
|] S

muzs «Binær ummmm mmiii—k

SKIPET NR. 3 - 2013

Foto: Rolf Clausen

1



«r-:———-—;—

' - ir -  ; -  .- - -

SK ! ftuikist

•• . -Ss

 -:• - . -

Etter at hurtigmtens veteran Nordstjernen fra 1955 ble solgt til nye eiere i

november i fjor og gikk til verksted i Polen, har dens gjenoppstandelse vært

imøtesett med spenning.

Spenningen ble utløst 1. august da skipet dukket opp i Bergen under

innseilingen til FjordSteam. Ikke bare var det en forynget Nordstjernen som

presenterte seg i nærmest prikkfri stand med en finish vi ikke hadde sett

på mange år, men den kom seilende inn under Bergenskes tradisjonsrike

farger. Inntrykket om bord var like oppløftende, med salonger og felles

områder pusset opp etter Riksantikvarens retningslinjer.

Nordstjernen eies nå av MS Nordstjernen AS ved Platou Finans,

Oslo, men med Vestland Marine i Gdynia som driftsansvarlig. Bak dette

selskapet står Jarle Rasmussen fra Sauda som ellers driver rederi og

driftsselskap med offshore- og tankskip. Han er også eier av veteranskipet

Bruvik (1949) og en dampdreven slepebåt.

Fra Bergen gikk skipet tilbake til Polen, men ventes igjen i norske

farvann til høsten som hotellskip ved offshorebase.

 Kontraster; gamle Oster, AIDA cara og P&Os Azura av italiensk design.
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Foto: Helge Sunde og Dag Bakka jr

Foto: Rolf Clausen
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1 Cruiseskipet Serenissima kom i år tilbake til

norske farvann etter noen års opplag. Den er

godt gjenkjennelig som det tidligere hurtigrute

skipet Harald Jarl fra 1960, som i 2001 gikk

ut av ruten og ble bygd om til cruiseskipet

Andrea. Gledelig er det at denne veteranen

seiler videre.

2 Lille Portoroz ble påtruffet i juli i Portoroz,

Slovenia, av Jo Gjerstad. Det er ingen tvil

om at dette er en av de to første «Sundbus

sene», enten Sundbuss Henrik eller Sundbuss

Pernille, levert i 1958 fra Alssund Skibsværft

til Moltzaus Tankrederi i Oslo. Per Alsaker har

identifisert den som Pernille; solgt i 1965 til

Øygarden og Sotra Rutelag som Utgar, der

etter Utstein, svensk Fyris og Strömskär før

den gikk til Slovenia i 2001 som Portoroz.

3 NRK har i sommer vist hvordan et skip

kan trekke inn alle deler av landet. Sommer

Åpent-båten Sjøkurs, som jo er det tidligere

hurtigruteskipet Ragnvald Jarl fra 1956 og

i mellomtiden Gann, turnerte i nesten to

måneder kysten fra Oslo til Kirkenes og til

bake. Bildet fra Bergen 1. august viser noe av

den entusiasme som skipet ble møtt med hele

veien. Sjøkurs eies av Sørlandets Seilende

Skoleskib i Kristiansand.

Foto: Helge Sunde

Foto i Svolvær av Geir Svendsen
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 Hva gjør en av de norskbygde kanonbåtene

i Weymouth?

Biidet ble postet av Tugmasterl2 på

www.seatheships.ord.uk 7. februar i år og

viser en av de norske Storm- eller svenske

Jägaren-klassen fra BMV i demilitarisert

stand. Er det for utrustning til piratjakt, eller

som hurtiggäende lystbåt? Er det noen som

kan identifisere fartøyet?

4 SKIPET NR. 3 - 2013

 En av kystfarten få gjenværende person

ligheter forsvant i all stillhet til utlandet i

vinter. Det var Charlotte fra Austevoll som

8. februar ble slettet som solgt til Ghana. Den

var den siste gjenværende Vic-klasse i regulær

fraktfart, altså en veteran bygget i 1945 i

England som Vic 93 etter forbiide av en Clyde

«puffer». Det kom fire slike til Norge, hvorav

denne ble anskaffet i 1962 som Sandor,

senere Justi og Engesund. Ved salget var den

ikke bare den eldste, men også av de minste

tradisjonelle fraktebåtene. Bildet er tatt i

Harlingen 6. juni av «motor-tug» og postet på

www.shipspotting.com.

Fraktebåten Sigfjell, opprinnelig Tou fra

1914, bygget på Rosenberg, ble i 2005

solgt til England og havnet i Maldon, Essex

Her ligger den fortsatt, som vist på biidet

fra «davidships» tatt 21. juli i år, postet på

shipspotting.com.
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 Klenodiet Brandbu fra 1907, den restau

rerte fraktebåten som hører hjemme i

Røykenvik ved Randsfjorden, ser ut til å ha

fanget interessen i kuiturminnevernet. Folk fra

både Riksantikvaren og Randsfjordmuseene har

i sommer vært om bord og latt seg begeistre.

Dette lover godt for Brandbus fremtid, etter

hvert som eier Roar Sundt begynner å trekke

på årene. Det var han som seiv fikk hevet

båten i 1979 etter at den i 30 år hadde ligget

halvveis nedsunket. Etter hvert ble den satt

i stand slik den var som fraktebåt. Det lyktes

Sundt å få liv i den opprinnelige Avance

motoren fra 1920 som fortsatt står i båten.

Det kommer også nye fergestrekn inger til.

I april åpnet Fredrikstad Ferger, som driver to

fergeruter over Glomma, også en ny forbin

delse mellom Lisleby og Selbak noe lenger

oppe i elven. Tiltaket var ment å gi nye

muligheter for syklister og gående og avlaste

biltrafikken. Her ligger fergen Go’vakker Randi

klar på Lislebysiden. Og den er gratis!

T Slepebåten Tbrsom fra 1940-til 1990-

tallet var i bruk rundt om i Oslofjorden, på

Sørlandet og Vestlandet, ble i 1998 hentet

tilbake til sine opprinnelige farvann, på Tiste

dalsvassdraget i Østfold. Båten var bygget

i 1903 på Fredriksstad Mek Verksted for

Fredrikshald Tømmerdirektion, men ble under

krigen flyttet til sjøen og satt i fart i Fredrik

stad. Etter modernisering med dieselmotor

var den i stadig bruk like frem til midten av

90-tallet. Etter at den i 1998 ble overtatt av

DS Turisten AS i Aremark er den blitt gjort om

til turbåt og drives i dag av en venneforening.

Det er ingen antikvarisk restaurering, men

båten har fått tilbake et visst «dampskips

preg» og navnet skrevet med Th. Fotografert

22. juli i Strømsfoss av Dag Bakka jr.
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Foto: Dag Bakka jr
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Sommerens store veteranbåtsamling
var i år i Bergen som, FjordSteam

2013, arrangert i dagene 1.-4.

august. Arrangementet trakk rundt 60

fartøy, fra hurtigruteskipet Nordstjernen

og nedover til fiskeskøyter og lystbåter,

men mange skipstyper representert. I

tillegg var det lagt opp aktiviteter på

land, med motorer, veteranbiler, historisk

brannutrykning og mer.

Været var variabelt, med intense

nedbørsperioder, men også med mye

godt vær. Publikumstilstrømningen var

god, men kanskje ikke så overveldende

som de første NordSteam-arrangement

i 2000 og 2005.

Å Vågen viste et tidsbilde en må tilbake
til 60-tallet for å ha sett Fra venstre

«Stavenes», «Attøy», «Oster», «Børøysund»
og «Midthordland».

 Full flagging og yrende folkeliv.

t

Begge foto Helge Sunde
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 Årets debutant som levende veteranskip var

«Stavenes» fra 1904, som nå ser ut til å være

slkret istandsetting etter mange vanskelige år.

Båten kom uten maskineri, men laget har damp

maskinen klar. Her i følge med rederisøsteren

«Atløy» fra 1931 som hører hjemme i Florø.

i

 Folkeliv og dampskipsrøyk; «Børøysund»

og «Oster» ved Bryggen. Foto: Helge Sur
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A Full aktivitet på Vågen lørdag klokken

14.15 med avgang i utgående ruter. Også

mange andre fartøyer langs kaiene.

  Også yrende liv rundt kaikanten, med

slepebåter og motorer. Foto: Dag Bakk

To kulturpessimistiske tilskuere.
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Foto: FHelge Sunde

Foto: Dag Bakka jr

Foto: Dag Bakka jr
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KNM «Hitra» og seildampskipet «Hansteen» side om side. «Hitra» var opprinnelig en amerikansk ubåtjager på 111 fot, laget i tre. Den er det eneste

gjenlevende av tre identiske fartøyer som ble gitt til den norske marinen høsten 1943. Etter krigen ble «Hitra» solgt, og i 1981 funnet igjen som

vrak i Sverige. Etter fullstendig restaurering tilhører båten Marinemuseet, men har hjemmehavn ved Haakonsvern i Bergen.

«Hansteen» ble bygget i 1866 som Norges første forskningsfartøy. Båten måler vel 100 fot, har fortsatt dampmaskin og er tilbakeført til nær

opprinnelig utseende. I en 50-årsperiode, fra 1900 til 1950, gikk den i rutetrafikk på Helgelandskysten for Det Helgelandske Dampskibsselskap
under navnet «Haarek».

Forbundet «Kysten»s landsstevne
i Sandnessjøen 18.-21. juli 2013
Forbundet «Kysten»s landsstevne 2013

ble arrangert i Sandnessjøen i dagene

18.-21. juli. Arrangør var Alstahaug

kystlag med sine 90 medlemmer, og

stevnet hadde vært planlagt til den

minste detalj i over to år da det hele
startet.

Tross et heller dårlig vær, ble stevnet

en suksess og en stor folkefest. Pro

grammet var svært variert med et særlig

fokus på Helgeland, kystkultur og kyst

kvinna. Her fikk publikum fråtse i gode

foredrag med maritime tema, utstillinger

og demonstrasjoner av forskjellige hånd

verk og ikke minst, god mat og drikke.

Godt over hundre båter var påmeldt med

en samlet lengde på godt og vel 1,5
kilometer.

Her følger en liten stemningsrapport

i bilder fra stevnedagene i Sandnessjøen.

0 SKIPET NR. 3 - 20131

Den gamle redningsskøyta «Thomas Fearnley» ble bygget for Redningsselskapet av K. Christensen

& Co. i Risør i 1938. Det sies at den berget 109 personer fra «den visse død», 7 fartøyer fra

totalforlis og at den ellers ga assistanse til i alt 621 fartøy. Siden 2010 er «Thomas Fearnley» eid

av Reidar Misund og hører hjemme i Midsund i Romsdal.
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, ;|. / ii l semi-dieselmotoren, en 50 hk Wichmann fra 1938. Båten
\|z m |s. er bygget ved Kulstadsjøen ved Mosjøen av den kjente båt-

KbEmJ / Jl| I byggeren Nils Skandfer. Siden 1997 er det Kystlaget Salta

j jji III . ved stiftelsen Faxsen I Bodø som står for driften.

jÅI ! Il I  Gammel og ny tid. De to jektene «Pauline» fra 1859

:Srør. ho\ 1 jij j -r— *” (nærmest) og Nordlandsjekta «Brødrene» fra 1996 forlater
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Av Dag Bakka jr

«Stord 1» 100 år!
Hundreårsjubileene strømmer på for veteranskipene. I år er det Stord 1 som er blitt behørig feiret, og

det er i sannhet en bragd det er all grunn til å feire. Ikke bare ble skipet «reddet» tilbake fra glemsel
i Oslofjorden og ført tilbake til damp - men til og med to ganger!

fra 1907 lenge var det eneste bevarte
ruteskipet i Norge. Av den store flåten av
rutebåter som var i sving på 1950/60-tallet
var praktisk talt ingen tilbake i 1980. Da
den tidligere HSD-båten Stord kom for
salg høsten 1979 våknet interessen på
Vestlandet: En folkeaksjon ble trukket
i gang i Hordaland, med tyngdepunkt i
Bergen og Stord, som resulterte i stiftel
sen av Veteranskipslaget Fjordabåten i
oktober 1980.

«Stord 1» i opplag ved Stord Verft 1982,
nylig kommet tilbake fra Oslo.

 j 2 SKIPET NR. 3 - 2013

år vi i dag opplever en flåte av
imponerende veteranskip, så
bør vi huske at Oslos Sørøysund

Foto; Hans Kristian Bukholm

«Stord 1» i fri fart. Foto: Ole Jakob Dingen
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Fra juhileumsfeiringen 22. juni; Arne Sundal, formann i Stiftelsen D/S Stord 1, ønsker velkommen

Stord fikk drahjelp fra gode krefter. med å vekkes til live. Høsten 1986 ble Kvelden 19. mai gikk Stord 1 fra Leirvik
Norsk Veteranskibsklub i Oslo hadde det ansatt en administrativ kaptein for nordover til Bergen, og rundt kl. 01.00
allerede sikret seg skipet fra forrige eier, å gjøre klar til sertifisering, med velvilje stanset maskinen pga. vann i bunkers-
Blå Kors, og overlot kjøpekontrakten til fra Skipskontrollen. oljen. Under oppstart må det ha kommet
Veteranskipslaget. 80.000 kroner til kjøp Den 7. mai 1987 gikk Stord 1 prøvetur en gasslomme i ledningen som gav en
ble sikret fra Odfjell Westfal-Larsen Tan- på Byfjorden og fikk sine sertifikater. To stikkflamme som antente spilloljetanken
kers, og våren 1982 ble Stord dokksatt på dager senere gikk den første turen fra i kjelerommet. I brannen som utviklet seg
Aker, der Blå Kors-merket ble skrudd ned Bergen til Stord, med stort presseoppbud. måtte mannskapet gi opp, og den bredte
fra skorsteinen og HSD-rosetten trådte Skipet var gjenreist! Og midt oppe i all seg gjennom skipet, til tross for assistanse
frem. f august gikk slepet vestover og gleden skjedde det utenkelige: Stord 1 ble fra brannvesenet.
Stord dukket opp ved kai i Leirvik på Stord totalskadet av brann.
lørdag 29 august. Her begynte den lange
prosessen med restaureringen.

Kortversjonen av historien er slik:
Etter inngående diskusjon i laget ble

det besluttet å basere restaureringen på
1931-modellen av Stord, ikke den moto
riserte versjon av 1949. Det lyktes å få
tak i en triple ekspansjons dampmaskin
fra en engelsk tanklekter, C 609 (F), som
ble ført hjem over Nordsjøen i juni 1983.
Drevet av ildsjeler og med god hjelp fra
ledelsen i Mjellem & Karlsen kom kjel og
maskin på plass og dampskipet begynte å
ta form. I november 1986 kunne det atter
settes damp på maskinen. Stord var i ferd

Katastrofen 20. mai 1987.
Foto: Alf J Kristiansen
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Etter brannen lå Stord 1 som totalvrak. Stord 1 representerer det store lokal-
Forsikingssummen ble utbetalt, men et ruteskipet, slik de fantes på Vestlandet
ekstraordinært årsmøte 20 juni besluttet å og i Nord-Norge: En stormdekker med
søke skipet gjenoppbygd. Kjel og maskin rommelige lasterom og mange lugarer,
var ikke verre skadet enn at de kunne beregnet på lengre ruter med mye last og
repareres. Det tok nå form et nytt og mange stoppesteder. Den er bygget i 1913,
mer ambisiøst prosjekt, å bygge opp igjen mot slutten av en lang utviklingsrekke fra
båten etter antikvariske retningslinjer, 1860-tallet, og er en verdig representant
iså stor grad som mulig til 1931-stan- for en skipstype som spilte en fundamen
darden. Dette fikk etter hvert støtte av tal rolle i samfunnsutviklingen.
Riksantikvaren. Der begynte en fantastisk Hardanger Sunnhordlandske Damp
utholdenhetsprøvemed åfå skipet tilbake skipsselskap (HSD) ble stiftet i 1884 ved
i fart. Det skulle ta 18 år åfå det tilbake sammenslutning av IS Hardangeren og
under steam, og ytterligere 8årå få det Det Søndhordlandske Dampskibsselskab.
i sertifisert stand for passasjeren Som- De første årene ble rutefarten utført med
meren 2005 kunne Stord 1 igjen vise seg en flåte av eldre skip, inntil den første
under steam på NordSteam 2005 Bergen. nybygning kom i 1891 med ds Vøringen,
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Den ferdig restaurerte «Stord 1» i dokk på
Laksevåg 20. mai 2013, på samme verft den
ble bpgget.

et skip på 166 fot som både skulle ta
turister og bygdefolk mellom Bergen og
Hardanger.

Med den sterke industrireisingen i
Hardangerområdet fra århundreskiftet
fikk HSD de neste tiårene levert fem store
lokalruteskip over samme lest: Vikingen
(1900) og Ullensvang (1907), samt de litt
mindre Rosendal (1909) og Stord (1913).

I denne utviklingen var Stord således
den siste i rekken. Ser vi nærmere etter, så
er de alle bygget etter samme arrangement
og på omtrent samme bredde, men skiller
seg i lengde. Mens Ullensvang i 1907 var på
160 fot, var Stord 15 fot kortere. Rosendal
og Stord var praktisk talt søstre, begge
bygd på Laxevaag Maskin & Jernskibs
byggeri. Rosendal forble uforandret hele
livet til opphugging i 1952, mens Stord ble
forlenget 10 fot og fikk bygd over brønnen
i 1931 og ble i 1947-49 omfattende ombygd
til motordrift.

Etter ombyggingen i 1931 ble Stord
satt inn i Sunnhordland Snøggrute, med
daglig avgang til Leirvik og Sunnhordland
og tilbake i Bergen neste morgen. Da den
i 1949 ble avløst av nye Sunnhordland kom
den til å seile i Oddaruten inntil den gikk
over i reserveflåten på 60-tallet. 11969 ble
den solgt til Oslo som herberge for Blå
Kors i Grønlia, nå med navnet O T Moe.

Etter 33 års dugnadsinnsats og inves
teringer på 22 millioner kroner, med god
hjelp fra Riksantikvaren, har Stord 1 i
år fått tilbake passasjersertifikatet og
fremstår flottere enn noen gang. Feiringen
gikk av stabelen i Bergen lørdag 22 juni
med sjøfartsdirektør og ordfører blant
gjestene. Til jubileet er det utgitt egen bok,
ført i pennen av Harald Sæthre.

Som alle vet er fartøyvern først og
sist et spørsmål om menneskene rundt
skipet. Og det er kanskje det største med
Stord Is hundreårsjubileum. Maken til
målbevissthet og utholdenhet skal en
lete lenge etter.

ds STORDMJHS LEYT

376 brt 192nrf, 144.5/23.8/9.1 ft
brønndekker

13 80 nhk 440 nhk, Laxevaag
4.1913 Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri,

1930 Hardanger Sunnhordlandske

Bergen -110
Hardanger Søndhordlandske
Dampskibsselskab, Bergen

Dampskipsselskap, Bergen

Foto: Harald Sætre



10.1980 Veteranskipslaget Fjordabåten, Stord, for

8.1981 Slept fra Oslo til Stord
1984 Begynt ombygging med dampmaskin

11.1986 Første gang under damp 16. nov. 1986,
første prøvetur 7. mai 1987

5.1987 Første tur Bergen-Leirvik 9. mai
5.1987 Kom i brann 20. mai 1987 kl. 01,00

6.1987 Besluttet gjenoppbygd

2005 igjen under damp til NordSteam 2005 Bergen

2.2006 Overført til Stiftelsen D/S Stord 1, Bergen
5.2013 Fikk tilbake passasjersertifikat for 99

Opplagt som husbåt i Grønlia, Oslo

NOK 80.000, od STORD I

(Offisielt først i februar 1984, reg Bergen
2. mars 1984)

og kjel fra tanklekter C 609 (F) ved
Mjellem & Karlsen

i Langenuen, antent i kjelerommet.
Totalskadet, kondemnert

Slept til Sagvåg for opprydding, deretter i
dokk Eide Contracting AS, Høylandsbygd,
lagt nye ståldekk

Hver vinter omfattende innredningsarbeid
ved Hardanger Fartøyvernsenter

passasjerertil 100-årsjubileet.

Den nylig restaurerte 2. plass damesalong under bakken, sett akterover.

Kåre Pedersen fra Kronstad tilbake i byssen der han var byssegutt i 1941.
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Av Dag Bakka jr

Staubo og Ditlev-Simonsen
To av Norges store shippingdynastier

Gjennom store deler av 1900-tallet var Staubo og Ditlev-Simonsen velkjente navn innen den norske

skipsfartsnæringen. Begge familier drev aktive rederier og meglerforretninger, de hadde begge

presidenter i Norges Rederforbund og de gjorde seg bemerket innen idrett. Og begge skulle de få en

knekk med shippingkrisen på 70/80-tallet.

Seiv om det etter hvert var lite som Kommunen omfattet øyrekken fra østre rede på 1600-tallet utviklet fart på Jylland
knyttet rederiene sammen, så kom ende av Tromøya til og med Lyngør med med«jydeskuter», mindre fartøyer rundt
de begge forretningsmessig fra deler av fastlandet innenfor, dvs øyriket 4 lester, dvs trolig opp mot 30 fot, små

samme utspring. Og regner vi litt bredere, utenfor Tvedestrand. Dypvåg var lenge nok til å kunne trekkes opp på strendene
så har vi å gjøre med fire brødre, to fra sammen med Tjøme de største landkom- på Jylland.
hver gren, og deres etterkommere i fire munene innen skipsfart. Ily av privilegiene kom det på 1700-
generasjoner. Vi trenger flere artikler for Det hører med til sjeldenheten at tallet til større fartøyer og lengre sjøreiser,
å redegjøre for shipping-foretakene for skipsfart kunne utvikle seg i bygdemiljøer gjerne med lokal trelast til Nederland
Staubo- og Ditlev-Simonsens-familiene, på 1700-tallet, da handel og sjøfart var -og England. Bøndene stod hardt på sine
men først må vi se nærmere på utspringet, forbeholdt handels-og skipperborgere i «eldgamle privilegier» mot press fra
John P Pedersen fra Staubø.

Dypvåg og Flosta
Prestegjeldene Dypvåg og Flosta i Aust- hjem korn og landbruksprodukter. Dette lenger med trelast fra egen skog, men for
Agder, som sammen utgjorde Dypvåg var gitt som et virkemiddel til økonomisk handelshusene rundt Oslofjorden,
kommune fra 1837 til 1899, var i mange vekst i utkantregioner av Danmark-Norge. Slik sett står Dypvåg-Flosta som et
åretavdeledendenorskesjøfartsmiljøer. Ily av «Nedenesprivilegiene» var det alle- av de første sjøfartsmiljøet som drev
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kjøpstedene. Men i Nedenes fogderi, som Arendals borgerskap. Mot slutten av
tilsvarte kysten av Aust-Agder, hadde . 1700-tallet finner vi i Dypvåg og Flosta et
bøndene fått privilegium til å seile med sjøfartsmiljø som omfattet nær 40 skuter i
trelast fra egen skog til Jylland og føre sesongfart på Nordsjøen. Nå var det ikke

Dampskipet «Daggry» levert fm Framnæs i oktober 1898
til John P Pedersen & Søn, Staubø. Ukjent fotograf, Flosta Historielag



De fire brødrene Pedersen fotografert i
Newcastle i september 1858. Fra venstre
Clemet Bjørn (24 år), Peder (26), John
Peder (28) var alle skipsførere, mens Jørgen
August (22), stående, var styrmann.

skipsfart som egen næring, ikke bare
som en funksjon av trelasteksporten
(som i byene). Og det var i dette miljøet at
initiativet ble tatt i 1806 til opprettelse av
den første norske sjøforsikringsforening.
Oxefiordens Gjensidige Søassurancefore
ning, stiftet på Borøya 7. februar 1806.

Søassuranceforeningen og skipsfarten
ellers skulle bli hardt rammet da Danmark-
Norge ble trukket inn i krig i august 1807,
da vi havnet i allianse med Napoleon mot
England. Innen fredsslutningen i 1814 var
storparten av flåten borte, og den lokale
velstand likeledes. Og de første tiårene på farens brigg Anne Marie Birgithe fra
fra 1814 skulle bli en motgangstid for 1803. Thomas fire sønner skulle all bli
skipsfarten. skippere og redere:

I dette miljøet ble John Peder Pedersen
født i 1830 som sønn av Thomas Pedersen John Peder 1830-1900
og Tarjer Helene Johnsdatter på Tver- Peder 1832-1898
dalsøya i Flosta. Faren, Thomas Pedersen Clemet Bjørn 1834 -1922
(født 1804), var sønn av Peder Hansen fra Jørgen August 1836-1903
Eidbo, storgården på fastlandet like øst
for Tvedestrand; han var en av 14 søsken I tur og orden gikk de til sjøs og ble
som blant annet talte Peder Bjørn Hansen styrmenn og senere førere av skip som
som slo seg ned på Fyngør, stamfar til far Thomas fikk bygget, briggene Pallas
Bjørn Hansen-familien. (1845), Idun (1854), Brage (1857) og Patria

Thomas Pedersen hadde slått seg ned (1860). Et bilde tatt i Newcastle i september
på Tverdalsøya gjennom ekteskap og 1858 viser de fire brødrene, hvor tre er
skaffet seg gård på Staubø på innsiden skipsførere på egne skip og den yngste
av øya. Han seilte ellers som styrmann styrmann.

Foto via Tore Staubo

John P Pedersen
Som den eldste gikk John P i land rundt
1865 og tok i vei med skipsbygging på
Øya, en halvøy under gården som stakk
ut i Staubøfjorden på innsiden av øya.
Her ble det i årenes løp bygd 13 brigger
og barker; kontinuerlig frem til 1875 og
deretter sporadisk til 1882.

Vi ser at brødrene tok parter i hver
andres skip og med mye investeringer
sammen med Salvesen-familien på nabo
gården på Staubø hvor det var mye inn
gifte. Dette krysseierskap skulle fortsette
generasjonen ut og omfattet 17 egne skip
og minst 10 andre med betydelige andeler.
I dette løpet skulle Pedersen-brødrene
stå fram som bygdens mest velstående
menn, seiv om verdiene først og fremst
lå i skipspartene.

Han var gift med Bergithe Nielsen, datter
av kjøpmann og reder Christian Nielsen i
Tvedestrand som også var hans onkel (gift
med farens søster) og tidligste investor.
De fikk ni barn, hvorav sønnene Thomas
(1854), Christian (1862) og Niels Anton
(1864). Av døtrene kom fem til å gifte seg
med skipsførere, mens en forble ugift. Tre
av barna ble gift inn i Salvesen-familien
og tre med barn av Knud Gundersen
fra Arendal. Her lå det et helt maritimt
nettverk i seg seiv.

Fra Bota på Tverdalsøya 1904 mot
Oksefjorden og Borøya. Olaf Ditlev-
Simonsens hus ligger i midten på Sia på
Borøya.
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Verftet på Øya
Trolig var det i 1864 at John P tok de
første skritt til å begynne skipsbygging
på Øya på Staubø. Her fant han plass til
bedding, riktignok med et bratt avløp, men
med dypt vann og god plas til bekkoking,
varmerenne, kjølhaling mv. Det ble funnet
folk med refaring fra skipsbygging, sup
plert med lokale arbeidere, og kjølen til
et skip på 112 fot strukket. Det ble sjøsatt
våren 1866 og satt i fart samme høst med
navnet Martin Luther.

De følgende år ble det gjort inves
teringer i nye beddinger og annet nød
vendig. Innen 1877 var det levert ti skip
på inntil 135 fots lengde; deretter ble
byggingen mer sporadisk inntil siste skip
Thora ble levert i 1884.

På Øya var det tre beddinger, og ofte
ble skipene bygget parallelt, en brigg og
en bark samtidig. På det meste var det
oppunder 40 mann i arbeid, med John P
Pedersen seiv som leder. En tid fortsatte
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John P Pedersen som eldre.
Foto via Tore Staubo

virksomheten på Verven med kjølhaling
og reparasjoner, inntil verftet i 1895 ble
leiet ut og solgt ved John P Pedersens død
fem år senere.

En moderne reder
Vi ser John P Pedersen som en moderne
reder, i den forstand at han seiv fra
1870-tallet tok hånd om befraktningen
av skipene som seilte i internasjonal fart.
Dette var tiden da skipsførerne skaffet
last i havnene ute, mens John P seiv i stor
grad styrte dette fra kontoret på Staubø.
Av kopibøker som er bevart finner vi at
rederen seiv stod i direkte forbindelse
med meglere ute, som Boman i Paris,
Galbraith, Pembroke & Co i London,
Gjemre & Co i Newcastle, Grisar & Mar
sigly i Antwerpen, osv. Han skrev lange
brev både til meglere og til kapteinene
med nøyaktige instruksjoner for frakt
slutninger, nødvendig rate, retning og
hva som var å foretrekke.

Av sønnene gikk Thomas (1854) og
Niels Anton (1864) til sjøs og steg i gradene
og ble skipsførere, mens Christian (1862)
tok merkantil utdanning og gikk etter
hvert sin far til hånde. På Langbrygga på
Staubø, med anløp avrutebåtene mellom
Tvedestrand og Arendal, åpnet Christian
landhandel som han drev ved siden av

forsikringsagenturer og skipsmegling.
Også døtrene fikk smake sjølivet og fulgte
med skipene i perioden

Flosta sogn, som i 1890 hadde en flåte
på 45 seilskuter, skulle oppleve mye av den
samme krisetid som rammet de norske
seilskipsmiljøene ellers med synkende
lønnsomhet, verdi og rekordstore forlis
og salg. I løpet av de neste seks årene
forsvant 27 av bygdens seilskuter, hvorav
ti ved forlis.

Skip bygget på Staubø Skibsværft, Øya

Bark Martin Luther

Bark Noah

Bark Speranza

Brigg Esras

Bark Flora

Bark Staubo

Brigg Hilding

Brigg Helene

Bark August Leffler

Bark Sølyst

Bark Abel

Bark Pallas

Bark Thora

1866 363 nrt John P Pedersen m fl, Staubø

1868 400 « Jens J Salvesen m fl, Staubø

1870 474 « John P Pedersen m fl, Staubø

1870 271 « Lars Pedersen m fl, Sandøya

1871 473 « John P Pedersen m fl, Staubø

1873 324 « Jørgen Aug Pedersen m fl, Staubø

1873 264 « Clemet Bjørn Pedersen m fl, Staubø

1875 273 « Salve M Salvesen m fl, Staubø

1875 517 « John P Pedersen m fl, Staubø

1877 341 « John Peder Johnsen m fl, Boras

1879 463 « KB Christophersen m dl, Askerøya

1881 600 « John P Pedersen m fl, Staubø

1884 646 « Jørgen Aug Pedersen m fl, Staubø

Avgjørende satsning
I en alder av 66 år var det John P Pedersen
som skulle snu utviklingen. Han så klart
at hele skipsfartsmiljøet på Sørlandet
ville ebbe ut om en ikke klarte å komme
over i dampskip.

I november 1896 drev bark Inca på
land i Vestindia og forliste. Assuranse
summen på 59.977 kroner kom inn på
konto i Agdesidens Bank 2. mars 1897,
og de følgende dager ble rederiets sam
lede aktiva på 63.000 kroner fordelt på
parthaverne. John P Pedersen hadde seiv
bare 10 prosent i skipet, men det var en
ganske betydelig kapital som ble utbetalt
i kretsen rundt rederiet.

Tre dager senere ble konto «Udgifter
anledning ny Dampbaad» opprettet, med
første post på 30 øre for bud til Borøen
telegrafS. mars med telegram til Glasgow.
I april føres reise til Sandefjord opp med
kr 26,40 da rederen seiv reiste opp med
Kystruten for å treffe verftseier Chr
Christensen på Framnæs.

Ut av samtalen med Christensen ble

det inngått en foreløbig avtale om byg
ging av et 1450 tdw lasteskip, og John P
dro tilbake til Arendal for å snakke med
banksjef Frithjof Nicolaysen i Agdesidens
Bank. «Noe må gjøres», skal banksjefen ha
sagt, «ellers går hele distriktet over ende!»
Med muntlig støtte fra Agdesidens Bank
og fra Tvedestrands Sparebank begynte
John P å finansiere dampskipet.

John P så sin svigersønn Olaf Ditlev-
Simonsen som en viktig medspiller i
arbeidet for dampskip. Han hadde hjulpet
Olaf med et lån på 20.000 kroner som
han hadde måttet stille for å kjøpe part i
dampskipet Geir av Oslo for å få førerstil
lingen. Nå ble Olaf tilbudt å ta byggetilsyn
i Sandefjord og ta skipet ut som kaptein,
men måtte først hjelpe til med å skaffe
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kapital. Forsommeren 1897 reiste Olaf
langs kysten fra Arendal til Ålesund og
tilbake, og deretter til Østlandet, for å
seige aksjer.

Det var ingen behagelig måte å skaffe penger på,
men det var ingen vei utenom. Lett var det ikke, og
på Sørlandet var det smått med penger blant folk.
Seilskutene hadde ikke gitt noe skikkelig utbytte
på noen år, og damp var noe som innbarkede
seilskipsveteraner ikke hadde særlig fidus til ...
Aksjene lød på 1000 kroner, og 90 prosent av
aksjonærene var småsparere som i høyden hadde
råd til en eller et par aksjer, sjelden over fem,

skrev Olaf Ditlev-Simonsen senere i sine
erindringer.

Ved Framnæs mek Verksted gikk arbeidet
sin gang, og i oktober 1898 lå byggenum
mer 32 klar ved utrustningskaien, med
navnet Daggry. Hele byggesummen på var mange penger i forhold til John P Fe- skipsfart en griindervirksomhet som levde
244.375 kroner måtte reises kontant og dersens formue på 100.000, og det tilsvarte og døde med rederen seiv. Med damp
betales i byggeperioden. Eierselskaper verdien av fem treseilskip. skipet og AS Daggry ser vi en organisering
AS Daggry fikk derfor kapital på 248.000 Den aldrende reder gjorde ennå et som skulle føre livsverket videre. Firmaet
kroner, fordelt på aksjer åkr 1.000. Dette grep som pekte fremover. Tradisjonelt var John P Pedersen & Søn ble anmeldt fogden

Bark Thora var siste leveranse fra Staubø Skibsværft, levert i 1881. Foto: Norsk Maritimt Museum

Pedersen-skip

SKIP RIGG NRT KJØPT BYGGET HOVEDREDER MEDEIERE

Pallas bg 164 1845 Thomas Pedersen y2 Christian Nielsen Vz

Idun bg 259 1854 Thomas Pedersen y2 Chr Nielsen, Knud Gundersen

Brage bg 256 1857 Thomas Pedersen 3/8 brødrene 5/16, Knud Gundersen + Niels Olsen

Patria bg 204 1860 Thomas Pedersen 3/8 brødrene 5/16, Salvesen Va oa

Brødrene bg 302 1863 John P Pedersen 1/4 brødrene 5/8, Chr Johnsen

Martin Luther bk 363 1866 Jørgen Aug Pedersen Vi 1/4 brødrene 5/8, Chr Johnsen

Speranza bk 474 1870 John P Pedersen 1/4 brødrene Vi, Chr Johnsen oa

Flora bk 473 1871 John P Pedersen 1/4 brødrene 3/8, Salvesen oa

Sta u bo bk 324 1873 Jørgen Aug Pedersen 1/4 brødrene 5/16, Aug Leffler oa

Hilding bg 264 1873 Clemet Bjørn Pedersen brødrene, Stian Salvesen oa

August Leffler bk 517 1875 John P Pedersen brødrene, div andre

Pallas bk 600 1881 John P Pedersen brødrene, andre

Thora bk 646 1884 Jørgen Aug Pedersen 14% brødrene 12%, andre
Idun bk 1234 1885 1877 John P Pedersen sønner 20%, andre

Carl Haasted bk 880 1888 1877 John P Pedersen 26% sønner, Chr T Boe Va oa
Idun bk 450 1889 1889 Peder Pedersen brødre, sønner, andre

Inca bk 718 1889 1882 John P Pedersen 10% Peder, kaptein 13.5%, andre
Storken bk 506 1892 1880 Peder Pedersen brødre, sønner, kaptein

Parter i skip disponert av andre

Lidskjalf bk 311 1866 Christian Nielsen John P Pedersen, Knud Gundersen og andre*
Noah bk 400 1868 Jens J Salvesen 15/64 Salvesen 18/64, Pedersen 15/64

Esras bg 271 1870 Lars Pedersen Sandøen 3/8 brødrene 7/16, andre

Frank bk 345 1872 Peder Nielsen John P Pedersen, andre

Anna bg 278 1874 Hagbart Nielsen John P Pedersen, andre

Helene bg 273 1875 Salve M Salvesen brødrene + Salvesen, Gundersen

Sølyst bk 341 1877 John Peder Johnsen brødrene + Salvesen, andre

Sjohvat sk 235 1877 Hagbart Nielsen John P Pedersen, andre

Nina bk 496 1878 Hagbart Nielsen John P Pedersen, andre
Abel bk 463 1879 K B Christophersen brødrene, andre
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i Nedenes 13. januar 1898. Formålet var
rederi med kontor i Dypvåg kommune og
det være eiet av John Peder Pedersen og
sønnen Christian Pedersen Staubo, som
begge hadde forpliktende underskrift.
Firmaet overtok som vedtektsbestemt for
retningsfører for Aktieselskapet Daggry,
mens seilskipene formelt fortsatte under
den personlige ledelse.

Da John P ble syk sommeren 1898 tilbød
han sønnen Niels Anton, som hadde over
tatt førerstillingen på Geir, om å tre inn i
firmaet. Da han takket nei, gikk tilbudet
til Olaf Ditlev-Simonsen (1865-1960) som
formelt trådte inn i firmaet 24. september
1898. Med firma John P Pedersen & Søn
ble det således etablert et disponentsel
skap med evne og kapasitet til å spille en
dynamisk rederrolle og sikre kontinuitet.

John P Pedersen var den som kastet lod
det og satset på damp, men han skulle
ikke bli alene.

I løpet av knappe fem år, innen utgangen
av 1902, skulle lille Flosta sogn ha en flåte på
16 dampskip i fart! Ikke rart at magistraten
i Tvedestrand i sin innberetning datert
mars 1901 kunne rapportere:

De sidste Aars gode Fragter har Stedet nydt lidet
godt af den Grund, at Skibene tildels er gamle,
og fordi man fremdeles ikke (i Motsætning til
Rederne i Fjorddistriktene f Ex Staubo) er begynt
at gaa over fra Seil til Damp.

Dette var skip anskaffet av rederiet seiv, av
andre Pedersen-grener og av bygdens to
store sjøfartsfamilier Salvesen og Lydersen.

John P Pedersen døde 7. mai 1900, 70 år
gammel. Han hadde da vært syk i lengre
tid, men hadde de fleste av barna og sine
23 barnebarn boende i nabolaget. Til det
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Christian P Staubo som ung mann.

SKIPET NR. 3 - 2013

Foto via Tore Staubo

Dampskipet «Fri» (2100 tdw) ble levert i 1900 fra Nplands Verksted til rederiet Pedersen &
Co, Staubø.

siste hadde han fulgt med og sett at re
deriet hadde fortsatt å bygge dampskip,
slik at det ved utgangen av 1902 skulle
ha åtte dampere i fart, foruten de to siste
treseilerne.

Men skal man i korte Træk skildre hans Person

lighed, er det ikke alene som nyttigt og virksomt
Medlem af Samfundet og særlig paa det Sted, hvor
han boede, men i første Række som den noble

helstøbte Personlighed, hvis Karakter ragede
betydeligt over det almindelige. De, der kjendte
ham nøie, vil have mødt faa af denslags Mænd
i sit Liv. Og derfor er det, at de, der stod ham
nær, og det var mange særlig i hans Hjembygd,
med inderlig Vemod føler hans Bortgang, skrev
Vestlandske Tidende i sine minneord.

Flere Pedersen-rederier

Før vi förlåter ham helt skal vi se kort på
hva det ble avbrødrenes rederier:

Peder Pedersens sønn Thomas Pedersen
(1861-1936), som tok familienavnet
Thomas, og Jørgen August Pedersens
sønn Thorvald (1870-1939) gikk i 1899
sammen om rederiet Pedersen & Co,
med kontor på Labakken på Staubø. Den
aktive flåte bestod da av bark Storken
og en del skipsparter, men det lyktes å
finansiere hele fire dampskip i Fevig og
Nylands Verksted, levert fra 1900 til 1904:
Fri, Gæa, Rap, Ulv, Alm og Lom.

Rederiet ble awiklet og flåten solgt i
1915/16, men Nils M Thomas (1889-1981)
og Thorvald Pedersen forsøkte seg med
egne rederier i noen år.

Også den fjerde broren, Clemet Bjørn
Pedersen (1834-1922), kom i gang med

eget rederi. Han ble hovedreder for brigg
Hilding, bygget på Øya i 1873 og som
forliste allerede etter fem år, men han
var primært medeiere i brødrenes skip.
Han tok en annen retning, ved at han i
ble gift i Göteborg og bosatte seg der. Slik
var det at forbindelsen med skipsmegler
August Leffier kom i stand og førte til
investeringer i flere av Staubø-skipene.
Fra slutten av 1880-tallet overtok han
disponeringen av AB Ishafvet som eide to
tredampskip som ble brukt til selfangst i
arktiske farvann, Capella og Vega. 11904
startet han Ångfartygs-AB Pallas med
dampskipet Pallas (860 brt) og senere flere.
Datteren Ellen Ruth, oppvokst i Göteborg,
giftet seg med sin fetter på Staubø, Joseph
Perleff (1874, sønn av Peder Pedersen),
så forbindelsene ble holdt ved like. Søn
nen Alexander Pedersen (1869-1939) var
ansatt i meglerfirmaet August Leffier &
Co inntil han i 1914 overtok ledelsen av
rederiet. Alexander skulle bli best kjent
for sine to jern- og stålseilskip, Beatrice
og C B Pedersen som ble innkjøpt i 1922
og holdt i fart i mange år. Beatrice gikk i
opplag i Göteborg i 1930 og senere solgt
til opphugging i Stavanger, mens C B
Pedersen ble den siste skværseiler under

svensk flagg, inntil den gikk tapt i april
1937 ved Azorene, på reise hjem fra Aust
ralia med korn. Her slutter også historien
om Pedersen-rederiet i Göteborg.

I skiftet etter John P Pedersen kom det ut
midler som la grunnen til etablering av to
nye rederier. Det var sønnen Niels Anton
Pedersen (N A P) Staubo (1864-1948) som
i 1902 kjøpte skonnerten Alpha som det

Foto: Flosta Historielag
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første i sitt rederi. Denne ble fulgt av
flere damp- og seilskip og drevet videre
fra Sandefjord fra 1908 hvor rederen også
ledet meglerfirmaet Jean B Linaae, og fra
1914 i Oslo. Der startet N A P sammen
med sin sønn Karl Johan Birger Staubo
(1891-1970) meglerfirmaet Staubo &
Sønn. Rederiet ble avviklet i 1929, mens
meglerforretningen fortsatte i betydelig
omfang i mange år fremover.

Også John Ps svigersønn Martin Henrik
Gundersen (1858-1923), gift med datteren
Johanne Birgitte (1869-1953), etablerte
rederi på Staubø i 1903 med det nybygde
dampskipet Hild. M H Gundersen hadde
vært skipsfører i rederiet i mange, og han
ble værende igjen på Staubø da de andre
flyttet ut. Først i 1909 flyttet familien
inn til Tvedestrand og noen år senere til
Oslo. Rederiet drev både dampskip og
stålseilere, men avviklet egen virksomhet
i 1915/16.

Mens Sørlandets rike sjøfartsmiljø fait
sammen med slutten for treseilerne, så
ser vi at miljøet i Flosta faktisk maktet
overgangen fra seil til damp. Dette kan
langt på vei tilskrives John P Pedersens
foregangsrolle, men også en generell opti
misme under et friskere marked som ble
utnyttet av yngre shippingfolk i sognet.

Likevel kom Flosta til å miste sine
rederier. Det skjedde ved utflytting til
hovedstaden som kunne tilby damp
skipsrederiene nettverk og kompetanse
som var nødvendig for en mer intensiv
drift. Allerede i 1901 pakket Thomas og
Thorvald Pedersen sammen kontoret til
Pedersen & Co på Labakken på Staubø og
flyttet hele virksomheten til Oslo. Året
etter fulgte John P Pedersen & Søn etter,
fulgt i 1908 av N A P Staubo og året etter
av M H Gundersen. På Salvesen-siden la
de gamle opp, mens Nils Andreas gikk i
kompaniskap med sin svigersønn Nils
Andreas Lydersen. Det ble derfor til at
Lars og Nils Andreas Lydersen i Sundet
stod frem som bygdens siste store redere
i tiden frem til Første verdenskrig. Men
med krigen forsvant rederiene i realiteten
fra Flosta.

Staubø rundt 1955, sett mot øst og Borøpa
og Dppvåg, et utkantsamfunn på Sørlandet.
Staubø-krpsset mot høpre med butikk og
bak og vei til Bota og til Holmesund. Øpa
er halvøya mot venstre med verftsområdet.
John P Pedersens gård omtrent midt på
bildet. Harstad Foto

Hvaler

Med ekteskapet inngått mellom Magda
lene Pedersen og skipsfører Olaf Simonsen
i Flosta kirke 22 juni 1892 var det to sterke
sjøfartsfamilier som ble bundet sammen.

Olaf var sønn av Ole Christian Simonsen
(1820-1882), skipsfører fra Fredrikshald,
og Christiane Dorthea Christiansen
(1832-1918), skipperdatter fra Kirkøy på
Hvaler. Særlig på morssiden, som var
det åttende barnet i familien, var det
et sterkt familienettverk med redere og
skuter. Av morens brødre var både Carl
Christiansen (1815), Petter (1821), Thomas
(1822) og Edvard (1827) skippere og redere,
i likhet med svogeren Amund Amundsen
på Hvidsten i Borge, altså polarhelten
Roald Amundsens familie.

Olaf ble derfor født i Sarpsborg 15
desember 1865, som den tredje av fem
søsken. Da han var fire flyttet til Hvaler,
til morfarens gård Putten på Sandbrekke
på Kirkøy. Her vokste Olaf opp i et sterkt
maritimt miljø med mye sjøfolk og med
nære förbindelser til Fredrikstad, Sarps
borg og Halden.

Tolv år gammel var han med farens
skip på en sommerreise fra Fredrikstad
til Amsterdam, og som de fleste andre
unggutter på Hvaler gikk han til sjøs etter
konfirmasjonen med bark Hanna i februar
1881. Den var en liten bark på vel 125 fot,
bygd 1863 i Talamagouche, Nova Scotia,
og tilhørte onkelen Thomas Christiansen.

Det er ingen tvil om at Olaf var en
våken og intelligent gutt, og høsten 1883
tok han styrmannseksamen som privatist
i Christiania hos eksaminator komman
dørkaptein Ferdinand Wedel-Jarlsberg og
bestod som eneste kandidat. 17 år gammel
dro han ut som 2. styrmann med bark

Botvid av Fredrikshald, eiet av slektningen
Jens Amundsen; Roald Amundsens far.
Med Botvid seilte han worldwide i flere
år, inntil skipet ble kondemnert etter
havari i Hong Kong.

Som styrmann om bord i Amundsens
barkskip Fri møtte han i 1888 under et
opphold i Goole skipshandler Severin
Nielsen; en av de mange norske skips
førere som hadde slått seg ned som
skipshandlere rundt om i verden. Av
Nielsen ble han tilbudt skipperstillingen
om bord i Norseman, en liten bark han
nettopp hadde kjøpt. Olav slo til og ble
skipsfører; 23 år gammel og samtidig den
yngste om bord. Han seilte heldig, uten
skader og havarier og har sikkert fått et
godt ord på seg.

11890 lå han i New York med bark Fiorella
da han blant de andre norske skip på
havnen kom i forbindelse med kaptein
Thomas Pedersen på bark Carl Haasted av
Staubø. Der om bord møtte han Thomas'
17 år gamle søster Magdalene. Søt musikk
oppstod mellom den unge skipsfører og
den enda yngre Magdalene. «Det var et
heldig og velsignet sammentreff», skrev
Olaf i sine endringer mange år senere.

Etter at begge skipene var kommet til
Europa, besøkte Olaf Carl Haasted under
lossing i Göteborg, og de unge slo til og
forlovet seg. Første neste sommer fikk han
muligheten til å besøke Magdalenes familie
på Staubø, på vei hjem fra Dunkerque.

Olaf fikk åpenbart et godt forhold til svi
gerfaren og beskriver ham svært positivt
i sine memoarer. John P gjenkjente vel de
solide egenskaper og tilbød ham fører
stillingen av bark Carl Haasted fra 1892.
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Olaf Simonsen (som han først skrev seg),
18 år gammel.

Familien bygget hus på Sia på Borøya,
like over sundet fra Bota, hvorfra det var
10-15 minutters spasertur til Staubø. På
Borøya fikk Olaf og Magdalena sitt første
barn i 1894, døpt Halfdan.

Olaf var nå oppsatt på å komme over
i damp, men for å få stilling som fører
på dampskip måtte han reise kapital
for å kjøpe aksjer. Han fikk tilbud fra
skipsreder And, Jacobsen i Christiania om
førerposten på ds Geir, et nybygd damp
skip på 1150 tdw levert fra Akers Mek
Verksted i april samme år. Men jobben

Fra Bølingshavn på Kirkøpa, Hvaler.
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krevde en investering på 30.000 kroner. For Olaf må det ha vært en stor anerkjen-
Her fikk Olaf hjelp fra sin svigerfar som neise å bli tatt opp som partner i John P
garanterte for lån, og John Pmå seiv ha Pedersen & Søn høsten 1897. Han repre
innsett verdien av å skaife dampskipser- senterte både omfattende kunnskap om
faring innen familien. drift av dampskip og stor kommersiell

Fra Hvaler Bygdebok
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erfaring og gjennomføringsevne. Det er
liten tvil om at det var han som var den
drivende kraft i den videre utvikling av
rederiet.

De innflyttede Flosta-rederne var blant
initiativtakerne til etablering av en rede
riforening i byen. På initiativ fra Thomas
Pedersen Thomas gikk det ut invitasjon
som resulterte i fremmøte av 21 redere
- alle innflyttere - på Hotel Nobel 27.
februar 1905. Blant de fremmøtte var både
Thorvald Pedersen, Christian P Staubo
og Olaf Ditlev-Simonsen. Olaf kom med
i det første styret sammen med Thomas
Pedersen Thomas, sin gamle reder And.
Jacobsen, Camillo Eitzen og Erling Lund.

Olaf kom også med i Rederforbundets
styre ved starten i 1909. Ved siden av
rederiet kom han også inn i styret i Det
Søndenljelds-Norske Dampskibsselskab,
som var det fremste ruterederiet i farten
på Tyskland. Fra 1911 til 1939 vart han
styreformann i Norges Handels & Sjø
fartstidende.

Om dette ikke var nok, så gikk han
inn i politikken og satt fra 1911 til 1919 i
Kristiania bystyre og formannsskap. Han
hadde mye med jubileumsutstillingen på
Frogner i 1914 å gjøre, og ut av denne kom
etableringen av Norsk Sjøfartsmuseum
samme år. Her satt han også i styret i
mange år.

På hjemmefronten hadde han fått en
stor familie sammen med Magdalene med
ni barn, Folketellingen i 1910 oppgir ham
med bolig i Gyldenløvesgate 51.

Olaf hadde også ordnet med førerstil
ling for sin yngre bror Aksel Thomas
Simonsen (1871-1957), som i 1900 ble
fører av bark August Leffler. Hen kom
snart over i dampskip, og sluttet i 1909 for
å etablere eget rederi som A T Simonsen
med AS Start, hvor Olaf i mange år var
styremedlem.

Neste gang:
Om rederiet John P Pedersen & Søn

Kilder:
Bakka jr, Dag: Hav som levevei. Skip og slekt

gjennom 300 år. Eidbo-Staubo-Oslo. Bergen
1992

Bakka jr, Dag: Flosta bygdebok I: Sjøfart.
Tvedestrand 2010

Ditlev-Simonsen, Olaf: En sjøgutt ser tilbake.
Oslo 1944

Jensen, Inger: Havet var leveveien. Hvaler
bygdebok 1800-1940. Fredrikstad 1993

Ditlev-Simonsens gård Futten på Scmdbxekke, Hvaler.

Fototilbud # 20
Her følger et nytt fototilbud, denne gong av skip tilhørende Bergens-rederier.

Her er 30 fotos i sort/hvit, 10x15 cm, og prisen er kr 10,- pr. stk. inkl. porto.

Betaling v/bestilling til bankkonto nr: 9775.09.28467

AN FIGHTER-Egil Anfindsen/1966

ANNE REED-Johs. Larsen/1932

ARROW PEAK- Kr. Gerh. Jebsen/1977

ASK-Aug, Kjerland/1917

BLAAFJELDI-Grieg Martens/1950

BRUNETTE-J. Brunvall/1965

ELIN HAVEN-Jacob Kjøde/1949

ELIN K - Jacob Kjøde/1937

FANA - Ocean Transport/1944

FEFOR - J.M. Johannessen/1947

FRED.CHRISTENSEN - Stener S.Muller/1948

GANJA-Leif Erichsen/1956

HANSEL - Nordsjø Transport/1969

KORSNES-Kr. Jebsen/1966

LYSLAND-Halfdan Grieg/1964

Chr. P. Staubo

MARMORHAV - Hvide & Schjøtt/1966

MICA-Willy Kubon/1954

MIDGARD-Sven Kuhnle/1952

NORDGARD - H. Kuhnle/1953

NORDVIND - H. Kuhnle/1961

NORVEST - Bergens Kulkompani /1954

OLAF BERGH-Bergh & Helland/1921

OLE BRATT-Sigbj. Birkeland/1931

REGENT - Karsten Johansen/ 1949,ob.61

SUSANNE-Eilert Lund/1957

SVEVE-Paul Jebsen/1960

SVINTA-William Hansen/1916

SYDSKJELL- Bartz-Johannessen/1955

VALLY-Thv. Halvorsen/1953

WENNY-A/S Bisca/1951, omb.61

Olaf Ditlev-Simonsen

Foto fra «En sjøgutt ser tilbake»
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Av Ragnar Iversen

Jagona, høsten 1962
Vi går til slutten av juni 1962. Ferdig med 20 måneders verkstedsskole. Pengelens. Får hyre på

bulkeren Jagona. En kamerat fra hjemplassen får også hyre på samme båten. Han skal være

dekksgutt, og førstereis.

Vi bruker «postflyet» fra Torp Fly- og fristelsene. }eg regner med at det var gjerne gjort i løpet av nattevakten. Den
plass til Oslo. En liten enmotors en innkalkulert handling fra rederiet på tungolje vi fikk i Tyskland til fremdriften,
Cessna som dro til Oslo hver mor- den tid. Det var en del personer som var var av en meget dårlig kvalitet. Mye vann

gen for å hente aviser i Oslo på den tid. veldig glad ien fest i den tiden, si det var og slam så separatorene var fulle av av-
Vi tok taxi fra Fornebu til Hjortneskaien nok avtalt spill med agenten. Vi ringte og leiringer ved hver rengjøring.
for å benytte Kronprins Harald videre ut spurte agenten om tidspunkt for ombord- Vi kan jo like godt spe på med en «olje
i den store verden. Etter ankomst Kiel, stigning, men vi fikk bare beskjed om å dryppende» historie fra en motormanns
ble vi og et par andre, puttet på en buss i holde kjeft og vente, that's it. verden. Det var/er mange fartøyer utstyrt
retning Hamburg —. Jeg mener det var Vi kom om bord etter et par dagers med systemer som ikke fungerte som det
Hamburg vi skulle tiltre, men kameraten venting i uvisse, etter hva jeg husker. var forutsatt. På Jagona (1960) var det også
min sier det var Bremen. I iallfall så ble
vi plassert i en slags «flyktningleier» et
stykke fra byen. Vi var, etter hva jeg En oljedryppende historie
husker, i alle fall fem personer som skulle Som motormann ble jeg plassert på 12-4 gikk helt ut til slamtanken som lå under
tiltre Jagona når den kom til havn. To fra vakten, sammen med tredje maskinisten propellakselen i akterkant ned mot pro-
Bergen, en motormann og en smører og (senere ble denne tittel omgjort til 2, mas- pellhylsen, nede på tanktoppen. Jeg kan
vi to fra Sandefjord området. Om det var kinist, det var lettere enn i høyne hyrene). tenke meg at denne hadde en diameter
flere er jeg ikke sikker på, men mener det En av mine daglige gjøremål ble iså måte på mellom 120-150 mm. Den var egentlig
var en til. Det var i alle fall langt til byen årengjøretungolje-separatorene. Det ble ganske lang, og rommet derfor mye.

r~ IFt l’

in

et slikt system. Fra tungolje separatorene,
som stod på mellomdekket babord side og
aktenfor hovedtavlen, gikk det et rør som

Bulkskipet «Jagona» (15 580 tdw), levert
1960 til AS Kosmos (Anders Johre),
Sandefjord.
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Ettersom det var lite med automatikk den frivakten! Det ble mye gratis arbeid på stor aktivitet på broen, med skuring av
gang, så var det naturlig nok ingen alarm de seks måneder jeg var der! tredekket for ifå det «gullende» rent.
på denne tanken som fortalte når den var Maskinistene fant i alle fall ikke ut Når tiden kom så ble det bestilt «vann på
full. Eneste alarm var det du så når det av hvorfor dette skjedde. De forsøkte dekk» fra maskinen, og dekket ble spylt
rant over oppe i separatorrommet! Da var også samme operasjon, men med samme med vann fra brannhydranten på brodek
det i stenge ventilen nede på tanken, og resultat. Men, jeg satt og vasket i flere ket. I maskinrommet hendte det stadig at
blåse overbord det som var tankens inn- timer etterpå,
hold. Det gikk greit, men si var det dette
med det gjenværende lufttrykk i tanken,
etter utblåsning. Det skulle slippes ut via Spyling med komplikasjoner
en ventil på en rørledning som gikk opp i På Jagona var det tredekk på brodekket. gjort mange krumspring for i tilrettelegge
skorsteinen. Jeg vet ikke om den var tett Det var skipper Sigurd Jahre mektig for en vellykket lensing. Noen ganger tok
eller ei, men uansett, og omtrent uten stolt av! Hver lørdag var det som vanlig denne operasjonen meget lang tid—!?
unntak, så fikk jeg innholdet i røret «ser
vert» på separatordekket, spredt rundt på
skott og utstyr m.m. Beste tilbakemelding
på dette, var ryggen til tredje maskinisten,
som i sin vane tro, satt på krakken ved
siden av starteluftkompressoren borte på
manøverdørken på samme side! Skiftet
ryggen på skjorten hans farge, så hadde
operasjonen feilet. Om si hendte så var det
2-3 timers vasking, og det uten overtid(!),
seiv om det skjedde rett for vaktavløsning.
Jeg gikk 12-4 vakta. Jeg mener det var
mer olje i det roret enn i slamtanken! Det
var mer enn en gang som man spadde
oljeslam og vasket separatorrommet på

«Jagona» ved ankomst Newport News.
Foto: Ragnar Iversen

vår danske venn, stempellensepumpen
(IRONJ ikke ville ta og dra lensevann fra
lensebrønnene i maskinrommet. Det ble
lesket med friskt vann, slapp ut luft, og
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Alt klargjort for ankomst til
Newport News. Foto: Ragnar Iversen
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Unge sjøgutter i amerikansk havn.

På 8-12 vakten var det to ivrige sjeler,
en maskinassistent og en smører. De
hadde funnet ut at den ene av våre to
brannpumper kunne en brukes til nød
lensing—. Dette var meget effektivt, og
jobben gjort i en fei! Det var totalt forbud
mot i bruke dette, men det hendte stadig
at de benyttet denne metoden, etter mange
mislykkede forsøk med stempelpumpen.

Si kom dagen da det ble bestilt vann
for siste finish på tredekket. De hadde
glemt, eller slurvet, med gjennomspyling
av pumpen etter bruk. Matrosen som
hadde hatt det ærefulle vervet med å skure
dekket, ble nok ganske tatt på sengen da
det ut av slangen kom et par pøser med høsten 1962, og vi gikk i fast kullrute. Som
vann og oljeblanding i stedet for rent man etter hvert ble vant til, så var det en
sjøvann! Det var da helvete ble oppfunnet! ganske kontinuerlig fest under land for

pågikk til lagrene tørket ut.
Stampesjø Vi gikk ut fra Hamburg på kvelden
Jagona gikk pi en slitsom «rute», i alle og hadde en lang «st-by» kjøring for i
fall på host og vinter, mellom Hamburg komme ut i åpen sjø. Det var ikke bro
og Bremen og US-østkyst. Omtrent hver kontroll den gang. Vi passerte Engelske
tur, slik føltes det i alle fall, var det stor kanal og nærmet oss punktet for åpent
sjø og dårlig vær over Atlanteren. hav ved Lands End. Som tidligere sagt,

Det var også den høsten som Krustsjov så var ikke lageret med øl og brennevin
brukte skoen på talerstolen og skrek ennå tomt. Da vi kom på vakt kl. 24.00
«Njeeet»! Vi hadde kystvaktens fly hen- sier tredje maskinisten til meg at han
gende over oss hele tiden vi var høyde med var suiten —. Denne tredje maskinisten
Cuba. Etter endt utlossing i Hamburg satte satte seg i sin vanlige stilling. Han satt
vi igjen kursen for Newport News eller vanligvis å halvsov på sin faste plass
lignende steder på US østkyst i ballast. når han hadde deltatt i festligheter, med
Jagona var den gang ren bulker. Dette var ryggen mot starteluftkompressoren. Jeg
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Foto: Ragnar Iversen

enkelte. Det var visst akseptert. Denne

gikk som vanlig opp i pantryet i messa for
i koke kaffe, og smøre de to obligatoriske
skiver brød med makrell i tomat. Så spurt,
så gjort. Da jeg var ferdig med denne
seansen, så måtte jeg balansere et krus
med kaffe i den ene hånden, og en asjett
med to skiver brød med makrell i tomat
i den andre.. På den tiden jeg var oppe
og kokte kaffe, var vi rundet Lands End
og kommet ut i Atlanteren. Kursen var
endret, og vi var kommet ut i skikkelig
stampesjø. Leidere fra toppen og ned
til bunnristen, vendte forover. Da jeg,
balanserende med min last, og skulle ta
det første skritt ned leideren, satte skuta
baugen ned i sjøen. Det gjorde at jeg måtte
prøve i holde meg fast i rekkverket med
begge hender. Jeg kunne ikke slippe det
jeg hadde i hendene, så jeg kroket armene
rundt rekkverket på toppen. En arm på
hver side. Det ble for mye for brødskivene.
De forlot asjetten og fløy ut i luften på
egen hind. For f—. Jeg fulgte brødskivene
med blikket. De landet perfekt i hodet
på den som skulle ha maten! Da jeg kom
ned til bunnristen si var det et artig syn!
Et syn som var en skrekkfilm verdig!
Der satt tredje maskinisten, med ryggen
mot kompressoren, halvsovende og med
tomatsausen rennende ned fra hodet. Det
si ut som om han var hardt skadd!

Brødskivene lå på dørken med vrang
siden opp. De ble plukket opp, sjekket og
fortært, med god appetitt av mottageren,
sammen med en kopp nykokt kaffe.

«Jagona» losser trelast i Tilburg i mai 1967.
Ukjent fotograf

'f. -->



Øltørste ølbaggen? Langt ifra. Ikke engang når alle arbeidskapene. Døren på det andre
Vi kom til Hamburg fra Statene. Full han måtte slippe taket! I elven gikk han, skapet ble åpnet, og rundt 140 tomme
låstet med kull. Mange av den vante med et godt tak i ølbaggen. Dette var på ølflasker ramlet ut! De spredte seg rundt
gjengen var øltørste. Men det var en høsten si det var kaldt i vannet også. Han på dørken i korridoren. Da de ikke fant
hake med det hele, det var ikke kaiplass. dukket opp igjen, og da dekksvakten fikk noe ulovlig, måtte de stable alle flaskene
Vi ble fortøyd langs elvebredden i noen se det, grep han fatt i kastelinen og dro tilbake i skapet. Jeg så at den eldre tol
fortøyningspeler, ikke langt fra kaien. Det hva han kunne. Resultat lot ikke vente på leren fikk seg en glis. Deres problem var
var ingen som hadde landlov, og det var seg! Han som lå i vannet med ølbaggen at da de hadde stablet nesten alle flaskene
heller ikke noen fysisk forbindelse med dukket som en ubåt. Han dukket ikke opp i skapet, hadde de alltid et par til overs,
land. Men utpå kvelden ble øltørsten for for han var inne ved skutesiden akter og som de ikke fikk plass til! De forsøkte,
stor for enkelte. En stor bag ble ordnet, dekksvakten sluttet i dra! De fikk til slutt men resultatet ble alltid det samme. Når
penger var på plass, og «den som intet både øl og ølhenteren om bord etter mye de gløttet på døren for i putte inn de
våger, intet vinner». En ølekspedisjon kjas og mas! Og festen kunne begynne, siste, kom alltid de andre ut igjen. Jeg
ble utsendt via trossen som gikk i land eller kanskje det var fortsette? gikk, men det var i orden når jeg passerte
akterut, fra poopen. Så ble ape-taktene Når de hadde ølfestene, så ble ikke neste gang, så hvem som reddet dem ut
tatt frem, og trossen ble entret de 20-30 tomgodset kastet over bord. Nei, de fra av knipen vet jeg ikke.
meter (kanskje lenger?) ved hjelp av armer forrige anløp var stablet i et arbeidsskap I desember mønstret jeg av, og dro
og ben, med en tom bag hengende rundt i gangen på mannskapsdekket, nede på hjem. Jeg kom ikke tilbake til denne aktu
armen. Dekksvakten hadde åndsnærvæ- babord side. Nå hadde det seg slik at vi elle ruten på mange år! Ballastreiser med
reise nok til åsi at ekspedisjonslederen hadde ofte besøk av «dødsgjengen» ved bulker på Nord-Atlanteren på vinteren
ikke fikk entre trossen for han hadde fått ankomst Hamburg. Den bestod av noen fristet ikke!
på seg en sikkerhetsline —. En kastline ble eldre tollere, og mange «tollstudenter» på
surret rundt magen hans, og turen til land opplæring. Derfor var de ekstra intensive
kunne begynne. Den gikk bra, oglinenble når de dukket opp. Etter hva jeg husker ms JAGONA JXMC
festet på land til benyttelse på hjemtur. si var det lov iha en eller to pakker 10648 brt 15580 tdw, 496.0/65.8/37.9 ft

Da returen kom var den store bag fylt sigaretter, men hadde du mer så måtte bulkskip, 5 rom
med ølflasker! Og om ikke det var nok, det forseiles mens vi lå der. Ble du tatt 6300 bhk
si hadde ekspedisjonslederen smakt en for iha flere enn hva man hadde oppgitt 12 1960 Kieler Howaldtswerke AG, Kiel -1095j i „ . , u r i , „, . »o t T r , Levert tii AS Kosmos (Anders Jahre),del pa mnhoid, for han startet pa mem- sa matte man betale en Mark for hver „ ,,itt n i t i  i • o . , Sandefjord,
turen! Han fikk streng beskjed om ita pa overstigende sigarett over kvoten. Det Ved |e<ering .gear|Bss. Mh Ba,rier SB „BrB
seg «sikringen»! Så begynte returen på kunne være «hårda bud» på den tid, når montert bommer og bi | dekk
trossen. Men med en bag full av ølflasker hyren var på 600-800 kr pr. måned for en silvercorn Shipping Corp, Hong Kong, for USD
rundt armen denne gang, begynte turen motormann, og kursen på tyske mark lå 2,2 mill en bloc med søsterskip Javara, reg.
tilbake. Etter iha kommet halweis på rundt kr 1,40 eller mer pr. mark. i Mogadiscio som Silvercorn
trossen, orket han ikke mer, og mistet Jeg husker jeg stod nede i mannskaps- 7 1979 Od Mount Pleasant
taket med bena. Hanmaktetikkeifåbena korridoren på babord side og iakttok 1981 Mount Pleasant Shipping Corp, Monrovia
opp på trossen igjen. Han ble hengende disse overivrige tollerne. Den eldre tol- 6 - 1936 191 opphugging i China, avgikk Hong Kong
der, midt på trossen. Tror du han slapp leren beordret sine studenter å sjekke 28. juni 1985 for Huangpu
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«Jagona» senere i sin karriere, nå rigget
med bommerOg bildekk. Foto: Arne Sognnes
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Av Jostein Andreassen

Inferno i Nordsjøen
Søgne har lang tradisjon for hummereksport. Allerede på 1730-tallet satte Nicolay Langfeldt fra

Ny-Hellesund i gang fart på Holland med egne frakteskip. «Dette er hummerens paradis», skrev
den store tyske geologen von Buch da han besøkte Ny-Hellesund i 1808. Få år etter ankom en mann

dit fra Harwich-området i England for å drive oppkjøp i stor stil. Det var Georg Howard. Av Jan
G. Langfeldts historieverk om øyriket kan vi se oversikter over det enorme antallet hummer som

firmaet sendte over Nordsjøen, for eksempel i 1851 hele 176.043 stk!

er det nå i gode hender og under restau-
På 1930-tallet stod Govertsen-folkene på rering i Stavanger, og jeg ble lovet at om
Ålo i Søgne og deres fiskemottak sentralt skøyta skulle ankomme Høllebrygga til
iet forsøk på å eksportere hummer og sommeren, vil Søgne Musikkorps være
reker til Boulogne sur mer på den franske der og gjøre stas på besøket. For mange
Kanalkysten og til London. Det lyktes. Og av musikkantene vet skuta var sterkt
det er en historie om mot -og om godt knyttet til stedet. Ble noe slått i stykker i
sjømannskap. Fartøyet må utvilsomt ha Nordsjøen under den harde overfarten,
fått noe legendarisk over seg. I alle fall ble det alltid reparert på Fløllen skipsverft.
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«Sigurd A» på vei inn i havnen i Boulogne sur Mer
på den franske kanalkpsten. Foto via Jostein Andressen



Der ble også den andre sentrale skøyta
for hummerfrakt bygd, «Lise Andree».
I og med at det i år er 75 år siden den
fryktelige orkanen disse skutene kom ut
i og som gjorde dem så berømte, er tida
kanskje kommet til å trykke den drama
tiske historien i «Skipet»!

«Mens vi klissvåte strevde som verst med å
tette den svære revna i dekket, ropte John
plutselig: «Se opp, Salve, for den sjøen!
Finn noe å holde deg i! Kvikt!»

- John kastet seg mot masta og slo
armer og bein rundt den. Jeg fikk tak
i en vinsj foran styrehuset. I neste nå
veltet en grusom brottsjø inn over oss.
Alt forsvant i tonnevis av vann og skum.
Det var som en kjempehånd trykket meg
ned i dekket. Men John fikk en stri tørn:
Sjøen traff ham sidelengs med voldsom
kraft. Jeg så han kjempet for livet for å
holde seg fast. Det var rent uhyggelig -
som en smertescene i sakte film. Hadde
han ikke vært så kjempesterk i armene,
hadde han aldri klart seg. Å gå overbord
var den visse død.

Rundt oss var et inferno i hvitt. Sjø
røyken liknet en snøstorm på Hardanger
vidda. Hver bølgekam ble øyeblikkelig til
frådeliknende skum som føyk gjennom
lufta. Aldri i mitt liv hadde jeg trodd
havet kunne bli så opprørt! Nordsjøen
var illsint, den hadde sluppet løs alle sine
skjulte krefter på oss. Bølgene gikk som
en foss og truet med å knuse og begrave
oss hvert øyeblikk. Vinden ulte og larmet
så det gjorde vondt i ørene. Hvem kunne
vel berge livet under slike forhold?

Slik skrev Søgne-mannen og kyst
kultur-vennen Salve Larsen til under
tegnede fra USA i 1987. Han var da den
eneste gjenlevende av den fem som dro fra
Kristiansand til den franske kanalkysten
med søgneskøyta «Sigurd A» i januar 50
år tidligere.

- «Jeg husker det som i dag. Den turen
står spikret fast i hodet mitt, seiv om det
er så lenge siden. At vi klarte å slå oss
gjennom Nordsjøen den gangen, var bare
et Guds mirakel. Vi var jo meldt savnet
i radioen, så det var ikke få som bad for
oss. Bare synd at så mange, mange andre
ikke klarte seg...

Kysthpgden Søgne like vest for Kristiansand
har en lang historie med fiskeri og sjøfart.

k k k

Denne dramatiske turen har under- det regelmessig sendt laster med reker,
tegnede fått inn med morsmelka. Min far fisk og levende hummer til Frankrike.
John var med. Seiv om han hadde vært De første månedene leide man kuttere
på sjøen i over 25 år, fortalte han ofte om fra Bømlo til frakten. Men disse var lite
denne sin verste opplevelse. Dessverre egnet til den harde seilasen på Nordsjøen
døde han tidlig. Etter hvert har jeg skjønt vinterstid.
at det var mye jeg burde spurt ham om.
Heldigvis fikk jeg sporet opp Salve Larsen
i USA og bedt ham innstendig om å skrive «Sigurd A»
ned alt som skjedde. Förleden fikk jeg et Snart fikk man leid og siden kjøpt «Sigurd
brev på 12 sider ... A», en skøyte på 63 fot av H. C. Rønnevik i

Nå, 75 år etter denne legendariske Haugesund-et glimrende fartøy til bruk
seilasen, vil vi her være med å hedre disse på verdens farligste havområde. Den var
tapre menn, som ikke engang Nordsjøen på 64 bruttotonn, bygd i Hellevikstrand
i sitt villeste raseri kunne knekke! på Båhuslån-kysten i Sverige i slutten av

net Bolinder. Skuta skulle representere
Begynnelsen firmaet på verdensutstillinga i Barcelona
Det fransk-norske firmaet J. M. Allum 1929. Motoren var en 112hk tosylindret
i Boulogne sur mer, på den franske semidiesel -en usedvanlig sterk motor
kanalkysten, ble i 1932 interessert iå få kraft på den tiden. Navnet på skøyta var
forbindelse med et firma i Norge som da «Bolinder 10». Rønnevik fikk kjøpt
kunne levere hummer og reker. Lederen skuta av svenskene, og som takk for hjel
i Allum, nordmannen Egil Myhlius, tok pen med å sette i gang reketråling, kalte
kontakt med Peder Govertsen fra Søgne, han båten opp etter daværende fiskeri
som da hadde fiskemottak i såvel Egersund direktør Sigurd Asserson. Fullastet med
som Ålo og Kristiansand. På sistnevnte reker tok den 4200 spann a 3,5kg. I tillegg
sted lå mottaket ved Reinhardts verft, like tok hummerkummen på dekket 1500kg.
nedenfor nåværende Hotel Caledonien. Eksporten til Frankrike og i noen

Det ble til at A. Ekberg, John Hæstad grad til London økte etter hvert. Det ble
og Govertsen gikk sammen om oppdraget. aktuelt med ukentlige seilinger. Man
Siden ble John A. Nilsen og Konrad Nilsen spesialbestilte da en skøyte på 48 brut
fra Flekkerøya og et Hidra-firma (Flek- totonn på Høllen skipsverft i Søgne,
kefjord) med. Torkel Holmen fra Søgne Det var «Lise-Andree» - Sørlandets svar
sto for den daglige ledelse. Og fra 4. juni på «Fram». Aldri har vel en skøyte blitt
1932 til utbruddet av 2. verdenskrig ble bygd så sterkt; Doble eikespanter, en

20-årene for det svenske maskinkonser-

SKIPET NR. 3 - 2013 29

Kåloy \

\
Hærholman

1 UQ N



drøy håndsbredd mellom hver, 3 tommers høre værmeldinger med. Besetningen
tykt dekk, eikehud og eikegarnering! var på fem mann, betaiingen 30-50 kr.
Skipsbyggmester Reinert Andreassen i uka på egen kost. En kort tid arbeidet
garanterte høytidelig at den kunne kjøres Leif Larsen - «Shetlands-Larsen» -om
rett i heia ... bord på «Sigurd A». - «Det var her han

Motoren var en 150hk Rubb. Men begge lærte det han siden praktiserte,» pleide
fartøyene gjorde 8 mils fart -de brukte da min far å si...
60-66 timer de 500 milene til Boulogne. Å seile på Lrankrike kunne være fint
Gikk turen fra Egersund via Hidra, Ålo, om sommeren - men motoren rakk aldri å
Elekkerøya og Kristiansand før man bli kald: Ny last ventet i isbuene, og hadde
kom avsted, tok det selvsagt mye lenger man først fått levende hummer om bord,
tid. Men om «Lisa» var aldri så solid, så var det bare å dra - uansett vær. Et år
var alle enige om at «Sigurd» var en mye gjorde «Sigurd» 48 turer til Boulogne og
bedre sjøbåt. Mens sistnevnte bare lekte to turer til London. Utrolig at de klarte det
med bølgene, stampet «Lisa» ofte mer -året hadde bare 52 uker den gang også!
under vann enn over. Dette bedret seg Vinterstid var seilasene ofte knall
heldigvis da man fikk tatt ut en del av harde. Uvær med høy sjø var snarere
den ekstra ballasten de nye eierne hadde regelen enn unntaket. I desember 1936
lagt i. Men noen likte best å seile med var det for eksempel tretten døgn med
«Sigurd» også av en annen grunn: Der var full storm eller mer i Nordsjøen. Dette var
det nemlig mulig åfå med seg en ekstra ny rekord. Så kom januar -37 med sytten!
flaske «sterkt» eller to: Man festet dem da Det ble det verste uvær i vårt århundre:
iet tynt tau rundt flaskehalsen og slapp 27. januar meldte «Lædrelandsvennen»
dem ned i skjul bak garneringen mellom at hittil i vinter er 350 menneskeliv gått
spantene. Det oppdaget ikke tollerne. På tapt i Nordsjøen og det nordlige Atlan
«Lisa» var ikke dette mulig! Spantene satt terhav! Lra 18. til 27. januar avløste den
for tett! Her fikk man noen ekstra slanter ene orkanen den andre hele tiden. Men
bare på salg avhjembrakt sigarettpapir... «Sigurd A» og «Lise-Andree» gjorde sine

viser loggboka. Uttrykket «værforbehold»
ti i sei las var fullstendig ukjent i denne jobben -

Skøytene hadde ingen moderne naviga- aldri skjedde det at en tur ble avlyst på
sjonsinstrumenter - man fikk pent klare grunn av været!
seg med kompass, loddline, sekstant og Det hendte de la ut fra Egersund mens
logg. Og så en liten radiomottaker til å fiskerne og kystfrakterne lå og ventet på
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ukentlige turer, akkurat som de pleide, det

Torsdag 14.11937 ankom «Lisa» Boulogne
kl. 19.30. Avgang igjen neste dag kl. 13.50.
Mannskapet var Thor Bille, skipper, Aksel
Andresen, styrmann, Magnus Larsen i
maskinen og Karsten Tønnessen, kokk
- alle Søgne-folk. Utpå mandag den 18.
blåste det kraftig opp fra nordost. 20 mil
utenfor Egersund måtte de legge baugen
på været, og slik ble de liggende i 48 timer
- fullstendig uten mat. Hele tiden brøt den
voldsomme sjøen over båten. Lor tirsdag
19. heter det i skipsdagboka: «Lremdeles
full storm med orkanaktige byger. Tung
og brekkes sjø, regn og sludd. Halv fart
på maskinen og baugen på været.». Hele
natta hadde sjøen brutt over båten og
vannet trengte inn overalt. Seilet som
skulle støtte båten og all løpende rigg
brakk ned. Livbåten ble ødelagt. Winchen
fikk en del skade, og skansekledningen på
styrbord side ble slått inn. Kaminrøret og
radioantennen brakk, og på grunn avvann
som stadig trengte inn i bestikklugaren
ble radioapparatet delvis ødelagt. Loggen
gikk i propellen og tapt.

Natt til onsdag 20. gikk den finske
damperen «Savonmaa» på 2700 tonn
ned ved Mandal, og alle de 26 om bord
omkom. Denne natta glemmer aldri eldre
Llekkerøy-folk og kan fortelle en masse om
det: Viden kjent er skøyta «Løvspring»s
tapre innsats for å finne den finske
damperen «Savonmaa» - med Georg
Kristiansen, Birger Berge, Sakkarias
Johannesen og Martin Nilsen Kjellevik
fra øya om bord. Lørstnevnte fortalte
bl. a. slik om værforholdene: «Det var et
himlende hav, for å si det slik. Å fortelle
slike ting er vanskelig, det må oppleves.
Men jeg kan si det sånn at i alle de årene
jeg har fisket ute på revet - og der har vi

at det skulle bli mulig å seile rundt Jæren.
Da de kom tilbake fra Lrankrike en uke
etter, skjedde det så menn at de samme
skøytene enda lå og ventet! Enda mer dra
matisk blir det når man vet helt bestemt
at det ble seilt to turer til Kanalen mens to
10.000-tonnere lå på været på Byfjorden i
Kristiansand. Skipperen på den ene nektet
å tro at «Sigurd» hadde krysset Nordsjøen
i den forferdelige stormen helt til han så
skipsdagboka!

Orkan!

Karene på «Sigurd A» vinker til fotografen
på kaia i Boulogne. Legg merke til at styre
huset erforankret i rekka med stag! Bildet
er altså tatt sommeren 1937 eller -38.- r", "iLiij^zz^ _ .^•><grr:



jo ikke bestandig hatt godvær -så har jeg nyheter fra «Aarhundredets største red-  Fra dekksdagboka til «Lise-Andreé»
aldri før eller senere opplevd grovere sjø. ningsbedrift», som «Fædrelandsvennen» 18/20. januar 1937. Hun ligger i Nordsjøen
Og enda til, da vi gikk ut om morgenen kalte det den 22. januar. Ht av Egersund og prøver åri stormen
hadde det spaknet betraktelig. Så hvordan Om bord på «Lisa» kjempet mann- av: «Halv fart på maskinen og baugen på
det har sett ut da han blåste som verst skapet for livet: «Øst for Lindesnes lå været». Inntil båten kom inn til Egersund
om natten ved ett-to tiden, det er nesten vinden på 29 m/s - sterk storm - mens ettermiddagen den 20. var bun ansett
vanskelig å tenke seg.» (Denne natta stod det vestenfor var orkan. På Utsira viste ta^>t n9en^ro^ e hun hadde klart seg.i . .. c o i i. r . j D1 . aas/.i i Men neste dag drode ut igien, i storm, med
barometeret, Søgne pa det utrohge lave vmdmaleren jevnt 40 m/s,. kastene langt fm som de leverte .
tall 714 - sjuhundre og fjorten.) mer,» opplyser Meteorologisk institutt. A , 23 janllm. S(i w M „K(t: nm sam

Også andre Flekkerøy- og Søgne-skøyter (32 m/s er orkan). «Sigurd» ut Byfjorden og Vestergabet med
trosset værgudene og var ute og lette, men Magnus fortake siden at han stelte kurs for Frankrike. Det ble en hard tur...
det var «Løvspring» som fant vraket ved Rubben kjærlig som et spedbarn, men «Lisa» dro så til Høllen skipsverft for å
Kneblingen i Harkmark. Mandal. han var stadig nervøs for at de skulle gå bli reparert. Det skulle ta tre uker!

Fyrvokteren på Songvår fyr litt øst lens for smøreolje. Stort sett satt han i
for havaristedet stod hele natta på lyk- maskinrommet hele tiden for å regulere
tegalleriet for å tørke glassrutene rene farten fordi overføringen fra regulatoren
for snødrev. Klokka halv ett merket han til styrehuset brakk. En gang Aksel stod Govertsen i telefonen på fiskemottaket
kullrøk og skjønte at en svær dampbåt til rors fikk han se en sjø som var større på Långholmen og snakket med sin far
passerte. Men han trodde ikke den klarte enn alle de andre. Den brøt på toppen Peder hjemme på Ålo. Ffan fortake at
åse fyret, og det hadde den heller ikke og var synlig langt til begge sider. Ffan stormen hadde blåst av en del av taket på
gjort, dessverre. Tidligere på kvelden kommanderte full fart på motoren fordi bua, og, sa han, «Lisa» får vi nok aldri se
hadde han måttet stemple av (forsterke) han var redd «Lisa» skulle bli kastet rundt mer.» Men utrolig nok, mens han ennå
vinduene i kjelleren for ikke åfå den full bakover. Sjøen begravde skuta helt. Ut av stod i telefonen, blåste «Lisa» i fløyta
av sjøvann - det gamle fyret lå 18 meter styrehuset så han bare vann og ble redd at på vei inn i havnen! I Egersund var det
over havet! både han og styrehuset var slått overbord. ikke tid til å hvile ut - etter provisoriske

Samtidig, like nordvest for søgneskøyta Da det verste var over, fikk han åpnet reparasjoner dro båten fredag morgen
«Lise Andree», ble dampskipet «Trym» vinduet og så heldigvis ned på dekket... i storm østover med hummer! Denne
gradvis brukket ned ute i Nordsjøen. Onsdag 20. kl. 16 ankom «Lisa» Eger- ble overlevert «Sigurd A» i Kristiansand
Englandsbåten «Venus» prøvde tappert sund, sterkt ramponert. Det siste døgnet før karene på «Lisa» gikk til Høllen for
å berge de 18 på 3.000-tonneren. Halve hadde skuta da vært helt avskrevet og å reparere -en sjømannsbragd det står
Norge lyttet intenst på radioen etter ansett som tapt. Akkurat da stod Tomas respekt av var utført...

SKIPET NR. 3 - 2013 31

gjrf 5 £

S? Sfcil SWfcrts sted: - -  - '-f Pi reise fra: Cwl V hljAA Til: S MA.U^VvQL--

— L -----j 1 4 1 ~ 6 7 4 9 10 nu- 13 I1* I \J~ ii '' 1 jT<r I? ~
~ vi_j.n< * ~ ! §* * A _ , ' '«Ö LODSKUDD (Dybden. Bunncns bcikafscnhei). PKII.iNGHR ! ,So
-2 r rMnlnV Styrt kurs 11 MisvBende | % Rcttvhende 3 Dislaniej (Gjenstand. Misv. peiling. Avstand). RADlOPlilLINGHK. OU» i 21 >
|| oÄ tS '; 17 Isl ku" 1*3 kUn "* SERVASJONER (ffimmellegeme. Kronomette.s visende Avlcste Pa »ert

BHIi 2 V«r T I Styrefompoi StMKU&oapu. p«M . I .1 - KL . I.ojjk . hoidc. Indeksfeil. Øiehaide).

|JJjj i30 6 l\fi\T0 00 ° (SLA K| Q i \1Qi f>/>A AÅaa>&) J

2 V ~ ~ 1, ~ - - ~ v ~ Ua/.cUa j HAu W|<AC_kAlv, öki CVkLLlb Pa >• cW^dc. j

3 q ~~~ II 1 HL ' —-Zil Jtvåå Wix, kt<Uy3 catvi aFaDJC— j

i ~ I ~~ ~ 1 2-12 — -Li A-t ' aaA a tnysn ftLF tn .TTR/wl kl Ur. q , i/tL AkiAAfWy  .».  "-

5 sr V “_n: — I --r I * kJU ftur At-U -MJJL W , Ut* jfkL- j

' I — 3 i L—H '' H | c/J- At i- \Å r-j-vj\ L(KCj\ jA& . ('rttAJUt , h Oac =3

1_ I r.'_~ i——— — — jf| (WUi OUa \ cIm U?{ Mt _Ia.&Um Cosm tiJtCu, t d

5___=. r.ia.- iiis Lpj~~ <i Jl i 31 aa rÅA, +-

É 2 2 ~~ 2l22 ! ! fiAXri I , LLuiinut odLillu_t 2

I 2.G _—2— ~1ZI—Ii nAh*(Ur kit \ Kum;U- Iia (x S.

_ _ >, — I Pf J I 1 , i- , I BESTlKKQPGjØR TIL MIDDAG

— ; Jj 5AaA-A - ~Cfcr- Br. lJ.lf« bolikk |Br. Heilt obj. _>

Æ 5 3 H_2 1— HLH—Il II i—Ul. t~:«/'fÆi:A niii*A IIapG ,\ul?i^tv^!|i,‘- ib| tttollkl é>*A

_!2 2 2 —Hl — —I -— — JlAA-ptii liti! (X33 lli <> 3LAA4\Ay3A.ci K

_!i 2 Z bi k.i L2u5 It.lw. .JjuAsiii —— s^ft— — riii Aa tt. Ojf PVi>4aaa cÄajlaa V Ca. li.cU JUa A-kA t-U. j

_JA Si: lo y|a.— rjj"., cLgv—ctletA—Ai\AAxi '' Kp a .vk|f\ln/\fe( Aa A m..i

-JÉ —[ A_tv -SO U/a-qUa. Itn A (X l~.fi AJ/Vi 1. r,n inMA -in h..a.l<: J..A

— —U&&lap^fcÆåSL— /j—_ - — Cl. Ifl jo-\AA f\AAX \U Mr AiL I Iaaa cLiÅ kh/ir Goi~ J

! _J5 — 5>t|_1a!hX?.-- , kftÄUli- clfetvi iru-VN flir Paa fH. Q JfiÅ J3

I'] — ÖvkIXAA , ! Vaaa. S, Oa. _'t p puyv\ (K \{ OiAaa,» ft AOAa_c| , 4

] — ( rXK'S'>t-—£2 0 ' ;1- 0.JC-V- i iJ.Æ., -aa liu åM Ia iX> A ./yxcÅ AaIm iuWa 2a—Ivvvw, AA\JA'i-A-

— 1 HktL-VAA j-AA Sij |1X)| kuiAAA. j . MjC. 0. 'In ff-C pt> C4AC2 A

j! — OtiAAiÆZ r-=" ; : A CH/VA aJ-CaoIa t, kj.uclT _\Aaaa\ i JS-Avk

|| j KiJv-J2hlÅA. a Isl|W.. IffiikcU ;h£-

II l i— -• i -  I i I • Q I ! i
H01DE AV VANN (ELLER OLJE) 1 BUNNTANKER OG RUM

K . Tank 1 Tank 2 Tank 3 Tank 1 TankS Rum 1 Run 2 Rim, 3 Run, 4 Mask.» KJ.I.l For. Akltr- Kronomrlrrls sland vtd Loggrns proccntvl» fcilvlsninl Forcvisl tlcn 19
Slb. Bb. Slb. Bb. Stb. Bb. Slb. Bb. Slb. Bb, Slb. Bb. Slb. Bb. Stb. Bb. Stb. Bb. Slb. Bb. |1 pigg pigg | — °bscrvasjonrn [Dm kortekajopslall)

ii I I li   I iiiii'

I r“  I- k; QM i

B — 1—   —== “ -1

\ i



Salve Larsen fra Søgne som dro siden
til USA. På oppfordring skrev han ned
sine opplevelser om hummerfarten på
Frankrike og som denne artikkelen er
basert på.

Manndomsprøven
Folkene på «Sigurd» så hvor ille tilredt
«Lisa» var og hørte mannskapet fortelle
om denne sitt livs villeste ferd. Det var
meldt ny orkan i Nordsjøen. Sent lørdag
kveld ble været voldsomt. Hamburg-båten
og alle de andre store skipene som hadde
søkt tilflukt i Kristiansand gikk da ut fra
kai. De la seg på været i Byfjorden med
alle ankrene ute. Men på lille «Sigurd»
hadde folkene andre planer ...

Om bord var skipper Olaf Holmen,
bestmann John på Kleiva og 19-åringen
Salve Larsen fra Søgne. Og så var det
maskinisten Erik Tollevik og kokken
Bertel Løkling fra Bømlo. Av alle de ca 500
turene som ble foretatt til Kanalen mens
eksporten varte, skulle ferden aldri gå så
langt ut på stupet som denne gangen:

«Klokka ett natt til søndag 24. januar
stakk vi til havs,» forteller Salve Larsen
i sitt brev. «Vi gikk ut Vestergapet, pas
serte Kobbernavlen og fortsatte utover.
Alt da var det storm og grov sjø, og det
økte bare på. Med kurs for Kanalen holdt
vi ganske godt det første døgnet, men vi
måtte slakke litt på farten, noe som var
uvanlig. Vest av-Danmark natt til mandag
26. økte vinden veldig i styrke, og sjøen
ble helt overhendig. Midt på dagen måtte
vi legge «Sigurd A» på været. Da ble det
som om alle havets onde guder var sluppet
løse - aldeles forferdelig. Havet sydet og
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kokte som i tusen heksegryter. Bårefjellene
reiste seg ute i enden av synsfeltet, vokste
opp og fram av det grå mørket og kom
rullende som hvite flytende kjempeskred
ned mot oss med voldsom kraft og fart.
Nede fra dypet virket det som det levende
fjellet ville brekke loddrett over oss. Det
var helt ubeskrivelig. Ville skavlhester
holdt oss fanget i en gigantisk berg- og
dalbane med 30 meter mellom topp og
bunn. Fra bølgetoppen bar det nedover
et langt sugende øyeblikk som om tyng
dekraften var opphevet. Fra bunnen bar
det opp igjen i et eneste frådende kav ...

Her vest av Hornsrev ved Fanø var
brottsjøene så uberegnelige. De veltet i
ett sett inn over oss fra alle kanter og
slo i skuta som kanonskudd. Nå var vi
nær ved orkansenteret med vindstyrke
opp mot 50 m/s (180 km i timen). Ville
«Sigurd» klare den kolossale belastningen?
Var dette Dantes inferno?»

Nå går vi under!
«Mandag ettermiddag klokka 10 over 2
fikk vi en aldeles forkjært brottsjø inn over
oss fra babord side. Først slo den inn 5-6
meter av skansekledningen. De 6 x 6 tom
mers stønnertene brakk som fyrstikker.
Så slo den livbåten langt gjennom luften
ut i sjøen og brakk bysserøret. Videre
brøt den løs den svære hummerkummen
så den slo mot rekka midtskips med et
forferdelig smell. Slaget var så hardt at
der ble en åpning mellom dollbordet og
dekket på halvannen tommer, ca 4 meter
langt. «Sjeiletet» over motoren slo den av
samtidig. Vannet fosset ned i maskinrom
met gjennom den store åpningen. Den
flodbølgen fikk jeg rett over meg, for
akkurat da var jeg i maskinen og smørte.
Det er det verste øyeblikk i mitt liv: «Nå
går vi under!»tenkte jeg.«Skal jeg gå opp,
eller skal jeg bare stå her?» Etter en stund
fikk jeg summet meg såpass at jeg kom
meg opp i styrehuset til Holmen, som stod
til rors. Å se ut var forferdelig - uten tvil
holdt vi på å synke. Vi stod lenge og bare
så ut, ikke et ord ble sagt. Bare opprørt
hav, både rundt meg og inni meg. Og der
borte drev livbåten sin vei - bort fra oss...

Plutselig sier Holmen: «Det ser ut som
hun klarer å rette seg opp». Jeg våknet
som av en drøm: «Ja!» Så ropte jeg på
John og fortake det som var hendt. Skal
si han tørnet ut i en fart! Han løp ut på
dekket, fant «sjeiletet», satte det på plass og
hamret det fast med noen svære spiker. Så
begynte vi å øse for livet med dekkspumpa,
og endelig fikk vi den store vannpumpa i
maskinrommet til å virke. Der nede hadde

det skjedd et ufattelig Guds under - den
trofaste Bolinderen hadde hele tiden gått
uten et feilslag, til tross for at den stod
under vann i over en time! Det sprutet
forferdelig fra svinghjulet over hele
maskinrommet. Vi bare så på den og på
hverandre, undret oss, - og skjønte at her
var høyere makter på besøk ...

For hadde motoren stanset, kunne vi
ikke ha holdt baugen på «Sigurd» rett mot
været lenger. Og da hadde alt håp vært
ute for oss,» forteller Salve.

Løyer det ikke snart?
«Med store anstrengelser fikk vi lempet
den livsfarlige hummerkummen over
bord. Men den svære revna i dekket
måtte det gjøres noe med. John fant fram
seilduk og noen bordender. Så stod vi der
og spikret og holdt oss fast i tre timer. Til
stadighet måtte vi søke ly for de svære
brottsjøene. Men det iskalde vannet fos
set over oss hele tiden - til slutt var jeg så
stivfrossen og trett at beina nesten ikke
ville bære meg, så jeg måtte gå rett til køys.

Alle måtte ta sin tørn ved roret. En
måtte være veldig oppmerksom for å
holde henne rett på været. Sjøen slo ofte
hele skuta akterover med veldig fart. I
det øyeblikket måtte vi sette full fart på
motoren for å kunne møte de neste som
kom, med baugen rett imot. Rett før det
skjedde, måtte vi slakke for å dempe
slaget. Slik holdt vi det gående i 18 timer
uten mat. Da var John så suiten at han
plutselig spurtet over dekket til byssa og
kom tilbake med noe i en pøs. Da fikk han
mange gode ord, for spør om det smakte!

Men uværet bare fortsatte. Onsdag 27.
et par minutter over to ettermiddag var jeg
igjen i maskinrommet og smørte. Da hørte
jeg med ett et smell som var sterkere enn
vanlig. I en fart var jeg oppe og så Holmen
bak rattet med en vindusramme over
hodet og den ene skulderen! En brottsjø
hadde gjort seilet om til ei vaskefille. Så
gikk den rett i styrehuset og smadret hele
veggen. Bl.a. ble tre vinduer slått inn med
rammer og det hele. Stakkars Holmen fikk
et rett i panna, men han kunne jo ikke
slippe rattet. Glassbiter var det overalt.
Forsiktig tredde jeg vinduet av ham.
Heldigvis ble han ikke alvorlig skadet.

Nå ble det etter hvert fryktelig kaldt.
Sjøspruten ble til is som grodde tykkere og
tykkere over hele skøyta. Vi tettet hullene
i styrehuset så godt vi kunne. Men hun ble
stadig tyngre i sjøen av all isen. Vi skjønte
det alle sammen - faren var overhengende:
Ble der ikke mildere, eller løyet det ikke
snart, ville vi bli brukket ned ...
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«Ser du, Salve,» smilte John da han
senere stod til rors, 33 timer etter at vi la
henne på været. «Nå blåser det ikke fullt
så mye lenger». Det stemte. Sakte, men
sikkert kunne han legge «Sigurd A» på
en sydvestlig kurs. Det så ut som om vi
skulle greie det...

Etter 115 timer i sjøen, dobbelt så lenge
som vanlig, kom vi inn til Boulogne. På
kaia var det fullt av folk og journalister.
De stirret på skadene og all isen og bare
ristet på hodet. Vi ble behandlet som
om vi hadde stått opp fra de døde. Egil
Myhlius ropte hurra og skrek: «Med det
mannskapet kan ei skute aldri gå ned!»

«Og gudskjelov - han hadde visst rett,»
sluttet Salve Larsen sitt brev fra Amerika.
Knapt har sjøfolk opplevd verre vær ien Tollevik, Bømlo, maskinist, Ludvig Larsen, Søgne, hans sønn Salve Larsen og lengst til høyre
slik farkost og kommet fra det med livet
i behold...

på Høllebrygga! 1 1974 fikk den ny rigg «Shetlands-Larsen»snestkommanderende
Fins fortsatt 0g nytt overbygg i Egersund. Baugen er Birger Arnesen var fra Søgne! Einar Kris-
Og etter hjemkomst og senere reparasjo- ikke den opprinnelige. tiansen og Håkon Benneche ledet også
ner i Høllen var skøyta i vanlig fart igjen, «Shetlandsbussene»! Og sjefen på KNM
da med et kraftig stag i hvert hjørne av «Hitra», Ingvald Eidsheim, har vært min
styrehuset, for å forhindre at det skulle Slutten på en epoke nabo. Flere dro over Nordsjøen i små åpne
bli slått av! Da krigen kom, stoppet denne frakten motorbåter, det forteller mer enn tusen

Og utrolig nok lever «Sigurd A» frem- for godt. Det ble slutten på en epoke som ord om overfarten at en Søgne-båt, «Fri»
deles i sitt beste velgående. Marinen begynte med farten med hummerfarten med 5 mann om bord, klarte å komme seg
overtok den etter tyskerne og hadde på Holland med brønnbåtene på 1700-tal- over til Sunderland, til tross for storm og
den i mange år. Siden ble skuta eid av let og som fortsatte med sluppfarten på uvær. De brukte ti døgn og hadde provi-
Jon Dag Repstad, Kristiansand under Danmark ca. 1840. Da den også tok slutt ant med for fire! En av dem, Håkon Arnt
navnet «Vikstrand». Fartøyet ble enda 1928, begynte frakten på Frankrike. Så Stenmo, ble skipper på skøyta «Lygrefjord»
mer dyrebart for ham da jeg fortalte hva tok dette også slutt, og dermed en ærerik som dro ut fra Peterhead i Skottland på
skuta hans hadde gått igjennom! Om som periode for vårt Søgne. Farten fikk snart farlig oppdrag på Norskekysten.
sagt, nå er den under restaurering i olje- en egen glans over seg, men er selvsagt Vårt distrikt har fostret mange dyktige
byen i vest, og til sommeren ankommer kommet i skyggen av Shetlandsfarten sjøfolk.
den kanskje Søgne. Da har jeg lovet den under krigen -da var det jo det frie Norge Etter 1937 ble trolig også Nordsjøen
nye eieren at vi stiller med musikkorps det gjaldt. Det var ikke for ingenting at redd dem ...

Mannskapet på «Sigurd A» samlet til måltid i byssa. Fra v.: Thor Bille, Søgne, skipper, Erik

John på Kleiva, Søgne, bestmann.

Den omtalte «Lisa», altså «Lise-
Andree» i et senere stadium av
livet, etter forlenging.
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Dag Bakka jr

POLARSTAR
Veteranskipet som trenger venner

I Hjørungavåg på Hareidlandet ligger et historisk fartøy langs kai og vansmekter med et stille rop

om oppmerksomhet og flere hjelpende hender.

Det er Polarstar fra 1948, Norges første selfanger og ekspedisjonsskip bygd av stål, som representerer

både høydepunktet og kulminasjonen av polarnæringene. Det var i sin tid et pionerfartøy i selfangsten,

men kom også til å delta i den første oljeleting i arktiske farvann, tjenestegjorde som sysselmannsskip

på Svalbard i en årrekke og var i 2008 med å sette punktum for norsk selfangst i Arktis. Som det ligger

i dag er skipet intakt og komplett, men pleietrengende.

«Polarstar» opplagt ved kaien i Hjørungavåg

Polarstar er dessuten er klassisk fangstmiljøene på Sunnmøre og i Troms. . det fikk byggenummer 368, mellom gods
fartøy fra den første etterkrigstid i Etter Andre verdenskrig var det stor ruteskipene Knut Jarl og Epstein Jarl til
utforming og arrangement, bygd i interesse for gjenreisning av fangstflåten, Nordenfjeldske.

Skottland, men av lignende konstruksjon og landets ledende selfangstreder, Martin
til flere fartøy som bygd i Norge på samme Karlsen på Brandal, gikk sammen med
tid som fiskefartøy og fryseskip. verftseier Nils Liaaen om å prosjektere Polarfart til Polarstar

De fleste vil vite at selfangsten i nord det første selfangstskip av stål. Den ferdig ved verftet i november 1948
på feltene fra Kvitsjøen i øst til New- Av forskjellige grunner gikk bestil- med navnet Polar/art, eiet av AS Polarfart
foundland i vest på 1930-tallet kom til lingen til et verftet James Lamont &Co med Martin Karlsen og sønnene Peter
å trekke nær 150 fartøy, vesentlig fra Ltd, Greenock, i november 1946, hvor og Karl Karlsen samt kaptein Kristoffer
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Marø som eiere. Allerede i januar 1949
ble den omdøpt Polar Star på papiret,
men skrevet som Polarstar på skuteside
og brofront og aldri kalt annet.

Polarstar satte en ny standard i ishavs
flåten, et moderne stålskip på 151 fot
utstyrt med maskinkraft og bekvemme
ligheter som en hittil ikke hadde opplevd.
I maskinrommet stod en svenskbygd
Atlas Diesel på 900 bhk, og de to isolerte
lasterommene på 11300 kubikkfot hadde
kjøle/fryseanlegg for nedfrysing til -20
grader C. Skroget var naturlig nok bygget
til høy isklasse, var vesentlig klinket og dels
sveiset; klinking viste seg mindre vellykket
i isen og alle naglehodene måtte senere
sveises. Øvre del av overbygning ble utført
i aluminium, og skipet fikk køyeplass for til
sammen 36 personer. Offiserslugarene lå
akter og mannskapslugarene forut under
bakken. Skipet var moderne instrumen
tert, hadde telefonlinje til utkikkstønnen
og kunne også dirigeres derfrå ved hjelp
av fjernkontroll.

Polarstar var dimensjonert for fangsten
på Newfoundland, dvs med stor bunkers
kapasitet og med kapasitet som gjorde det
mulig å fange kontinuerlig uten avbrudd
for å spekke. Båten var ellers bygd for
utleie til vitenskapelige ekspedisjoner og
dessuten tiltenkt kveit- og torskefiske ved
Grønland og ferskfisktransport.

Det er blitt sagt at Polarstar var bygd
på et trålerskrog. Det er trolig riktig,
siden avrundete former var ansett som
den ideelle skrogform for bruk i isen.
Skrogformen minner sterkt om serien
på fire lignende skip på 150 fot bygd på
Pusnes Mek Verksted, Chr Bjelland for
fiske og Norfrost, Rimfrost og Lucian i
1948/50 som frysebåter.

Oljeleting og sysselmannsskip
Hver eneste sesong fra 1949 kom Polarstar
kom til å fange på Newfoundlandsfeltet til
og med 1982, som var siste sesong norske
selfangere ble tillatt å fange her. Fangstti
den var i april/mai hvert år, og medregnet
turene fram og tilbake til fangstfeltet gav
dette rundt fire måneders bruk.

Det var derfor vanlig for de beste
selfangstskipene med utleie utenom
sesongen, gjerne til vitenskapelige ekspe
disjoner. Fra sommeren 1949 og flere
år framover skulle Polarstar gå i forsy
ningsfarten for Kongelige Grønlandske
Ffandel til lokalsamfunn nordover kysten
av Grønland.

Ellers kom den i en viss utstrekning til
å gå som fryseskip. På 60-tallet gikk den
flere sommersesonger i Atlantic Maritime

Nærbilde av akterskipet.

Fremover dekket.
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Lines som ble drevet av Karlsen Shipping og Europa. 1 1964 ble den sluttet til det
Co Ltd og Christensen Canadian Enter- kanadiske selskapet GSI for oljeleting,
prises Ltd i Elalifax mellom Newfound-
land, Halifax og Gloucester, Boston og Vinteren 1966/67 fikk Polarstar installert
New York sammen med frysebåter som ny og kraftigere maskin med en 2000 bhk
Aalesund, Theta, Borgund og Karitind. Deutzved A M Liaaaen i Ålesund. Utenom

Av andre oppdrag ser vi at den selfangsten kom den nå til å brukes mye på
sommeren 1961 ble utstyrt med under- Svalbard, både for Norsk Polarinstitutt og
vannskamera og utrustning ved Brewer til oljeleting ved Edgeøya. I mai 1979 gikk
Shipyard Essex, Connecticut, for inspek- den inn på T/C til Justisdepartementet
sjon av undervannskablene mellom USA som sysselmansskip på Svalbard. Til dette

«Polarstar» som ny.
Ukjent fotograf via Johan Ottesen

«Polarstar» i isen

bruk fikk den helikopterdekk og gjorde
tjeneste i ti somre framover, til og med
1988.1 denne perioden tok den del i flere
dramatiske redningsoperasjonen

Fra 1990 ble Polarstar utleid til Sval
bard Polar Travel i sommersesongene
for turistseilinger med utgangspunkt
i Longyearbyen. Båten hadde i denne
perioden klasse som passasjerskip.

Slutt for selfangsten
Siden 1970-tallet hadde selfangsten arbei
det i motvind, dels drevet av kampanjer
fra dyrevernhold. 1 1982 var det slutt på
fangsten i kanadiske farvann, og Polarstar
kom heretter til å fange i Vestisen ved
Grønland.

Rederiet Martin Karlsen på Brandal
og det relaterte Karlsen Shipping Co Ltd
i Halifax måtte se seg om etter annen
virksomhet som oljeleting og turisme. På
Brandal var det et tungt slag da rederen,
Peter Karlsen, døde i 1979, 58 år gammel.
Fra å være et betydelig rederi med flere
skip og stort anlegg på Brandal stod
rederiet igjen med Polarstar som siste
skip på 1990-tallet.

Ukjent fotograf via Johan Ottesen

> i
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Polarstar var nå den siste aktive sel
fanger på Sunnmøre. Etter sesongen 1998
fikk skipet så pass omfattende pålegg fra
Skipskontrollen at rederiet besluttet å
avvikle. Kjøperne ville rigge ned båten og
seige brukbart utstyr da Bjarne J Brandal
kom inn i bildet og overtok ved årsskiftet
2000/01. Etter stor innsats og tilskudd ble
skipet igjen satt i stand og klasset. Våren
2005 kunne Polarstar derfor igjen legge
ut på selfangst, nå med Starl Maritime
AS som reder.

Ytterligere to sesonger fikk Polarstar i
isen, nå som siste og eneste fra Sunnmøre.
Nye tekniske krav satte omsider stopper
for driften vinteren 2008. Ishavsfangsten
var slutt, og derved Polarstars levebrød.

Siden 2009 har skipet vært eiet av
en gruppe som engasjerte seg for å ta
bare på skipet. Å ta vare på et 150 fots
motorskip fra 1948 er en tung oppgave.
Som så ofte i fartøyvernet er det ikke
fartøyet, men antall aktive mennesker
det kommer an på.

Det er ingen tvil om at Polarstar er et
viktig og verneverdig fartøy, er et kul
turminne i seg seiv som forteller både
om en viktig næring, om polarhistorie
og skipsteknologi. I mellomtiden ligger
den vel i Hjørungavåg og roper på opp
merksomhet.

Modell av «Polarstar» i Ishavsmuseet på
Brandal. Foto: Dag Bakka jr

ms POLARFART LNMJ

424 brt 149 nt, 151.0oa/143.4pp/26.1/11.7 ft

Id 2 kjølerom 11300 kbft

M5 900 bhk AB Atlas Diesel, Stockholm

11.1948 James Lamont& Co Ltd, Glasgow -368
Levert som Polarfart til AS Polarfart (Martin

Karlsen), Brandal, fiskerimerke M-14-HD

1.1949 Omdøpt POLAR STAR (offisielt),

12.1949 Skroget forsterket ved Amsterdamsche

1955 fast propell skiftet ut med vribar

1961 Overtatt av Martin Karlsen AS, Brandal

1967 Innsatt ny maskin ved A M Liaaen, Ålesund

POLARSTAR i praksis

Droogdok NV

M6 2000 bhk Deutz

11,1998 ut av klasse

2.1999 Atlantic Marine AS (Jan Arve Jøsok & Olav

Godø), Ålesund, for avrigging

1.2001 Bjarne 1 Brandal, Gursken, for NOK 350.000

7.2004 Starl Maritime AS, Gursken (Bjarne Brandal)

3,2009 Sameiet Polarstar 2008 (Villy Nesset), Hareid

Selfangst på Newfoundland til 1982, deretter

Vestisen til 1998 og var da siste skip fra

Sunnmøre.

satt i stand og klasset

for NOK 1.250.000, sendt på fangst igjen våren

2005, reg M-124-S.

Siste gang på fangst 2007

Eksisterer fortsatt
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Den siste serpentiner

Amerikabåten venter ved kaien,
passasjerene går om bord.
Med røk under flaggenes vaien
ligger gamle « Stavangerfjord».

Du drømte en gang om det forjettede
Kanaans land vest for James River.

De endeløse prærier som bølget

mot sagnomsuste Rocky Mountains.

Et forlokkende Sacramento Valley,

Yukon, Klondyke, Dawson City.

Kanskje drømte du om en farm

i Iowa, Minnesota eller Kansas.

Var det losen på en sternwheeler

på Missisippi som kom til deg

om natten og bad deg bli med

for å hilse på Vannenes far?

Spøker det ennå i månelyse netter

der Sherman og Stonewall Jackson

ride again?

•k k k

k k k

Nei, kjære immigrant, det ble bare
en fabel som døde hen

in The Big Apple, men du unngikk

Potter’ Field og Ørkenen Sur.

Ditt hjem ble et skur.

Reisen til gamlelandet ble for dyr.

Du lyttet til taubåtenes pesing

når hjemlandsskipene

kom og gikk.

Men en natt ble for kald.

Du hadde fått billett av den fremmede styrmann

Oseandamperen glir ut I natten,
den siste serpentiner er brutt.
Uteligger fra Bronx, Manhattan;
du fikk råd til å reise til slutt.

k k k

Torleif Andersen
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Erik Ødemark:

     • I tekst og spesielt i utforming. Den er
L-CgClIUallolVC I i utformet i tverrformat, som gir gode
r» , - ..... : muligheter til å presentere illustrasjoner
Den Norske Amerikalinje 5 .1/ . ’ ..

1 ; og rammeartikler. Det er lagt mye arbeid
Passasjerskip 1913—1940 \ iåfå en vakker og ren utforming og med

Tverrformat 29 x 22 cm, 124 sider,

pris NOK 349

Bok Sirkus, www.bokcircus.no

ISBN 978-82-8219-126-5

Med hundreårsjubileet for Den Norske I på 1920-tallet i å finne andre muligheter
Amerikalinje er det ikke unaturlig at i da det be innført restriksjoner i emigra
det er kommet en ny bok om Linjens i sjonen. Dette førte til en økende interesse
passasjerskip, dvs det første av to bind, i for cruise og gav nye føringer for rede
som naturlig nok starter med perioden i riets eneste nybygg i mellomkrigstiden,
1913-1940. ; Oslofjord i 1938. Han forklarer også NALs

Forfatter og utgiver er Erik Ødemark i forhold til Nordatlanter-konferansen, og
som har hatt et livslangt forhold til Ameri- i hvilke begrensninger som rederiet måtte
kalinjen, hvor hans far var inspektør, som i akseptere, f.eks.bare å kunne ta norske
derved har gitt ham personlige inntrykk ; 3. plass passasjeren
og dessuten materiale som har bidratt i Boken er særdeles rikt illustrert, men
til boken. Forfatteren har dessuten gått ; de fleste bildene er små av format. Ski
grundig inn på mange aspekter rundt i pene er presentert med store fargetrykk
rederiet og skipene som har ført ham til ; som fungerer bra. Skulle jeg - som en
andre kilder. Legendariske linjer er derfor I leser med interesse for skipene -gi et
blitt noe vesentlig mer enn en bok om pas- I minus, så ville det være et savn av minst
sasjerskipene, det er en bok om selskapet, ; ett stort, skarpt og fortellende fotografi
forspillet, personer, emigrasjon, mv. i av hvert skip.

Emnet for boken er NAL i perioden i Levende linjer er en verdig hundre
frem til 1940. Det betyr at f. eks .Bergens- I årsbok for selskapet som over alle andre
fjord og Stavangerfjords hele karriere først i var vår nasjonale stolthet gjennom det
vil bli dekket i neste bind, som forventes i meste av sin levetid.
om et års tid.

Dette er en gjennomarbeidet bok, både i

et preg av farger det ofte en vanskelig å
få med emner fra denne tid. Ved hjelp av
illustrasjoner som trykksaker, plakater,
kart, flagg og rastre er det blitt en rik,
tiltalende og grafisk spennende bok.

Forfatteren har gått inn på interessante
områder som f.eks.NALs anstrengelser

Dag Bakka jr

Nytt fra
NSS Hordaland

høsten 2013

Så langt i år har det vart en del aktivitet
i lokalföreningen vår.

Det viktigste er at vi har fått eget
lokale i Sandviksboder Kystkultursenter.
Her har vi anledning til å ha møte
aktiviteter en torsdagskveld i måneden.
1 tillegg møtes vi hver tirsdag mellom
kl. 10.00 og 13.30. Her har vi fått inn
en del bøker, blader og annet materiell til
selvstudium. Håpet er at medlemmene
kan benytte tilbudet.

Vi har møteaktivitet med filmkveld

og foredrag som sikkert kan være av
interesse.

I april 2013 var 12 av medlemmene på
Hardanger Fartøyvernsenter i Norheim
sund. Det var en trivelig tur. Vi fikk se
Mf Folgefonn, den første HSD-fergen fra
1938, nylig kommet tilbake fra opphold
i England.

22. august var vi på tur til Bekkjarvik
på Austevoll med KNM Hitra. Vi var 19
personer som fikk en fin tur, i bra vær. Vi
fikk god fiskesuppe på gjestgiveriet.

Formann og sekretær var om bord i D/S
Stord I under Fjordsteam 2013. Dette
for å markere båtens 100 års jubileum
og overrekke en gavesjekk på 1000 kr.

Julebord NSS Hordaland

Vi arrangerer julebord om bord i M/S
Trollfjord torsdag 12. des. kl. 18.00.

Skipet ligget ved Hurtigrute-
terminalen. Vi vil også se litt på kunsten
om bord.

Det er godt mulig å ha med ektefelle
og lignende denne kvelden.

Pris kr 595 per person + evnt drikke.

Påmelding til

Olav Rivelsrud, tel 971 94 917
innen 22. november 2013.
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Olav Rivelsrud
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Fra Oslo bavn på 1920-tallet
Disse to bildene fra Harald Lorentzens samling er tatt av fotograf Anders B Wilse med noen timers

mellomrom en dag 1923-25, da han i godt vær avla et besøk i Pipervika. Han må ha tatt det ene

bildet (øverst) fra Tingvallabryggen, mens det andre et tatt fra området som etterhvert skulle bli

Honnørbrygga.

For å begynne med det øverste:
Her har vi fra venstre tredam
per Forsete (710 tdw, 1894 K
Flage, Bergen) som på 20-tallet
tilhørte AS Harstad Dampskibs
selskap og deretter Nordlands
linjen.

På utsiden ser vi Bien III (72
brt, 1881 Christianssands Mek
Verksted), eiet av AS Elektrisk
Sveising, tidligere rutebåt
Ryvingen og hvalbåt Haabet.
Arendals Dampskibsselskabs
antikvitet Eidanger (219 brt,
1857 Motala Co, ex Laban,
Wingåker] manøvrerer til kai.

Til høyre i bildet ser vi
firmastet bark Alonso (3300
tdw, 1888 Russell 8>c Co, Port
Glasgow, ex Tinto Hill) ved kai.
Den var eiet av AS Bas (N T
Nielsen-Alonso), Sandefjord.
Langs siden ser vi damp
skipet Havhør (1500 tdw, 1897
Nylands Verksted, ex Bapard)
som i 1923 ble kjøpt av AS
Havbør (P Meyer), Oslo.

På utsiden ligger en fiske
damper ved navn Kapdnen
(166 brt, 1906 Cook, Welton &
Gemmell Ltd), Beverley. Denne
var kjøpt i 1920 av AS Sande
fjord Trawlfiskeriselskap i 1920,
men leiet i 1923 av AS Bas II,
altså samme eier som Alonso.
Vi ser at den er utstyrt med
harpun. Den eksisterer fortsatt,
som Diaz i Grytviken på Syd-
Georgia.

På det nederste bildet ser vi
også slepebåt Fcerder (43 brt,
1875 Aker), eiet av Arthur
Westergaard, Oslo. Det ligger
også en båt på bortsiden som
ikke lar seg identifisere.
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Løpet mellom Brevik og Stathelle
i innseilingen til Herøya, Porsgrunn
og Skien var på 60-tallet en av
landets mest trafikkerte innseilinger.
Gunder Tande Sandersen har drevet

å digitalisere farens svart/hvitt
negativer og har sendt oss et utvalg
av ex-norske skip, fotografert i siste
halvdel av 1960-tallet.

Øverst ser vi bulgarske Alkaid (9257
tdw) fra 1949, som enkelte vil kjenne
igjen som Westfal-Larsens Bxand
anger. Den ble solgt til Bulgaria i 1965
og eksisterer fortsatt som stasjonært
skoleskip i Varna. Skipet er fotografert
ved Krabberødstrand.

Det finske dampskipet Espa (3495 tdw)
er gjenkjennelig som Fredrikstad
bygget, Foldal til Moltzaus Tankrederi i
1948. Skipet ble kort etter levering solgt
til Svenska Lloyd som Murcia og seilte
fra 1963 som Espa. Det forliste i 1972
som Tapeb ved Port Louis, Mauritius.

Nederst ser vi Liberty-skipet Kopalnia
Bobrek (10825 tdw/1945), polsk, som
er i drift tvers av Strømmen utenfor
Trosvik, med begge ankrene ute. Det
lå en stor bøye i Trosvikbukta hvor
skip låstet papirruller fra Union Bruk
i Skien, hvorfra de ble tauet på lektere.
Her er lukene dekket med telt av fare
for regn. Også denne hadde norsk
fortid som Oakland av Kristiansand,
Vaboen & Holmens Rederi, inntil salg
i 1956. Skipet gikk til hugging i 1971.

Fra Brevikstrømmen
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Minner fra Englandsbåten
Gjennom gode 100 år var ruten Bergen - Stavanger-Newcastle en av de viktigste förbindelser

mellom Norge og utlandet. Englandsruten ble etablert i 1890 da Stortinget etablerte postkontrakt

og tilskudd til en helårs rute, og den ebbet omsider ut i 2008.

Da Englandsruten ble opprettet den
1. juni 1890 hadde Stortinget gitt
postkontrakter for to ukentlige

seilinger, en til P G Halvorsen som hadde
arbeidet for prosjektet i mange år, og en
til Det Bergenske Dampskibsselskab og
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab i
fellesskap.

I mange år, fra 1923 til 1975 var det
Bergenske alene som besørget ruten, som
etter åpningen av Bergensbanen i 1909
ble den raskeste veien mellom Oslo og
London. Den hevdet seg lenge som landets
hovedforbindelse vestover og hadde nok
et strammere preg enn Fred Olsens tilsva
rende linje fra Oslo. Englandsruten var
dessuten viktig for både fiskeeksport via
Hurtigruten fra Nord-Norge og for turist
trafikken mellom Norge og Storbritannia.

«Leda» og «Venus» ved Tyne Commission
Quay i mai 1954. Foto; Rolv Larssen

.
Bergenskes «Leda» for utgående fra Newcastle 1969.

Foto; Ken Lubi r-,
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Etter 1945 ble Englandsruten seilt
Bergen-Stavanger-Newcastle med skip
som Jupiter fra 1916, nye Astrea, fra 1948 i
sommertiden av Venus, inntil turbinskipet
Leda avløste Jupiter og Astrea ved levering
i april 1953.

For mange av oss er nok parhestene
Leda og Venus selve biidet på Englands
ruten, den litt saktmodige Venus med sine
to skorsteiner slik den hadde gjenopp
stått etter krigen og den kraftfulle Leda.
Allerede i juni 1953 satte Leda rekord for
overfarten Stavanger-Newcastle med
15 timer 55 minutter. Den var også det
første norske passasjerskip med Denny-
Brown stabilisatorer. På 50/60-tallet gikk
vinterruten med to rundturer med Leda,
mens sommerprogrammet föreskrev tre
rundturer med Leda og to med Venus.

Dekksscener fra «Leda», ca 1960.

/

Ukjent fotograf

Vakre «Venus» fra 1931 I llggende i Newcastle på 50-tallet.

Overfart med «Leda» i juni 1961.
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Ukjent fotograf via Cerinthus

Ukjent fotograf
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«Leda» legger til Skolten, mai 1971

. _ ... ...v ... t.l-—* i — - -
r

j, «Leda» legger til Skolten, mai 1971.

i Foto: Dag Bakka jr
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passasjerene kan forlate «Leda», juni 1961.

Den drastiske økningen i oljeprisene
fra 1973 slo sterkt ut for Leda som brente
90 tonn bunkersolje i døgnet, samtidig
som trafikken stagnerte. I september 1974
var det derfor slutt også for Leda.

Ruten fortsatte, men uten den livskraft
som hadde kjennetegnet Bergenske på
50/60-tallet. Det var nye tider og skarpere
konkurranse.

Englandsruten ble i 1975 omorganisert
i Fred Olsen-Bergen Line med Jupiter og
Venus, samt leieskipet England, medbasis
i Bergen og Kristiansand. Helårsruten ble
oppgitt høsten 1979 og deretter drevet
som sommerrute. Etter sesongen 1981 ble
samarbeidet oppløst og fra 1982 overtok
DFDS linjen for 3 år. Fra 1985 var det
nykommeren Norway Line som prøvde
seg, og deretter aktører som Color Line,
Fjord Line og igjen DFDS inntil passasjer
ruten Bergen - Stavanger - Newcastle ble
endelig skrinlagt høsten 2008.

Gangveien er kommet på plass,

Ukjent fotograf via Cerinthus
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Englandsbåtene «Leda»
og «Venus» i Stavanger
ca 1962, postkort.
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Mer om Helene Presthus

Jeg viser til bilde og omtale av Helene
Presthus i nr 1.13 side 10.

Kom om bord som overstyrmann
i Genoa mens skipet lå på verksted.
Skipet gjorde resten av reisen for
kinenserne i Middelhavet. I Alexandria
lästet vi full last med ris for Madras.
Etter utlossing i Madras gikk vi for
Singapore for egen maskin.

Fra Durban gikk maskinen kun
forover via Madras og Singapore for
Miri på Borneo, hvor vi måtte ha mer
bunkers og vann. Siste oppstart blåste
sikkerhetsventilen på bunn og topp.
Det ble da bestemt å få taubåt for å
få komme videre til Keelun. Vi ble
liggende julen og nyttår og vente på
taubåten. En gammel Smit-taubåt Noort
Zee på 1000 hk. Vi gikk for Manila, og
etterpå fikk vi en ekstra taubåt videre
til Keelun. Vi kom safe til Keelun hvor
kjøperne overtok båten og vi mønstret
av og reiste hjem. Tiden er nu kommet
til januar 1968.

Håper dette klarer opp feilen som
jeg ser.
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Sven Ebbe Chr Hertzberg
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«Helene Presthus», ex «Trondanger» fra 1931

Nobel

Bildet i Drivgods i nr 1.13 på side 44 lig
ner veldig på vaktbåt Bussard ex Nobel,
bygget som Busen 2 i 1923.

I tjeneste 7.7.1940 som V-5501, men
ble allerede i september 1940 sendt til
Tromsø for å forsterke marinen i Nord-
Norge. Fast overført 1.1.1941 til 59.
Vorpostflotilje som V-5901. Da flotiljen
fikk nybygde fartøyer, ble den avgitt til
Hafenschutzflottille Tromsø 5.1.1942
som NT-02, og seilte som dette resten
av krigen.

Erling Skjold

MMS ved Kvitsøy
Til listen over MMSer (Motor Mine
Sweepers) som ligger under Krigsbygd
under kategorien Skip på www.skipet.
no, ligger historien til MMS 27. Kjell
Birger Sønstabø har gitt innspill til hva
som senere hendte med dette fartøyet.

Det vi vet er at fartøyet ble kjøpt
i mai 1947 av AS Vollen (Olaf Groos),
Oslo og registrert som MMS 27 (LMJF).
Maskinen (500 bhk British Polar) ble
tatt ut og satt inn i eskortetråler Eir
som derved ble fullført som Vollen.
Skroget ble deretter solgt i september
1947 til et partrederi ved Asbjørn
Åsheim, Sagvåg. Kort etter gikk det
videre til Kristian E Haaland PR på
Kvitsøy for 41.000 kroner. Skroget ble
da slept til Erøyvik av mk Emma for
ombygging på Erøyvik Båtbyggeri. Det
ble skiftet garnering, men ikke fullført.
11951 ble skroget derfor solgt videre
som omlastingsfartøy ved Florø, men
lå i flere år i opplag ved Russøy på
Kvitsøy.

- Slutten er ikke kjent, men fartøyet
ble slettet i 1970.

 Vraket av MMS 27 nederst i bildet
fra Kvitsøy. Foto via Kjell Birger Sønstabø

Foto: via Arne Sognnes
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Kronometer - maritim tilknytning?

Kronometer
Oversender foto av kronometer med
spørsmål om det liggende med lokk har
maritim tilknytning?

Merket er Thomas Mercer Ltd, St
Albans, England.

Supplied by John Lilley & Gillie Ltd,
new Quay, North Shields 18257

Kronometeret er for øvrig tilsalgs i
en brukthandel i Oslo.

Mer om Agder II
Omtalen av Agder II (LJUB) under
historien om Johan AS Nilsen & Sønner
på Flekkerøya har påkalt noen kom
mentarer. Det var dette fartøyet som
gjenoppstod som skoleskipet Agder i
Grimstad.

Per Alsaker gjengir historien slik:
Fartøyet ble kondemnert ca 1977 etter
brann, men ble berget og reparert.
Registrert på nytt som Agder (LKYF)
70 brt 40 nrt i april 1982, eiet av Agder
Skoleskipsforening, Grimstad (Birger
Tjøstofsen, Arendal), Grimstad. Videre:
1992 Disponent nå Bjarne

1997 Observasjon i Skipet: Ser ut til

12/2000 Slettet av Norges Skipsliste som

5/2003 Gjeninnført som Constance

1/2008 Geir Matz Rønning, Moss/

Willmann, Arendal.

å være landsatt for godt på en
kai i Grimstad.

«forlist». Men den gang ei...

(LKYF) for Rune Isøy, Oslo.

Oslo.

Arne Lannerstedt

Skoleskipet «Agder» i Grimstad.

Olav F Westby, Finnsnes, har belegg jfr bilde som jeg tok i morges i Hol
for det samme og legger til: mestrand. Videre ser det ut for meg,

I dag 26. august 2013 står den fort- som bor i Holmestrand og registrerer
satt med eier Geir Matz Rønning, Oslo en del av den maritime aktiviteten, at
og med siste registreringspapirer fra ordet «også» gir litt feil inntrykk, idet
2008. Byggeår er også her oppgitt til «Hurumferja» ikke synes å være i bruk.
1932. Den er registrert som fritidsbåt. Har ikke sett den siden jeg fotograferte

Nu står det ikke direkte i SKIPET den på sydgående i Horten og la bildet
at den er bygget 1932 for PR Norvald, ut på «Marine Traffic».
Arne, Kai Nilsen, Skålevik. «Kalkøy» er pt eneste bilferge på

1933 forstår jeg som det er året da industriferge-strekningen mellom Hol-
Johannes Andreas Kjærskilen, Flek- mestrand og Langøya. Navnet «Kalkøy»
kerøy har overtatt den. gir for meg assossiasjoner med tidligere

gjennom mange år (som jeg sist for
Korreksjon til fergen Tysnes noen år siden observerte som bobåt i
Skipet nr. 2 2013, side 49 omtaler under Solheimsviken i Bergen),
överskriften NOAH Langøya at «Gamle «Kalkøy» er opprinnelig bygget i
«Tysnes», nå «Kirkøy», brukes også på 1970 og er på 60 x 11 meter, iflg Marine
denne spesial-ruta.» Traffic.

Et par bokstäver er nok blitt feil i Trygve Eriksen, Holmestrand,
teksten, idet fergen nå heter «Kalkøy», (mob 950 32 115)

Fergen «Kalkøy».

Olav K Westby langøyskøyte «Kalkfjeld» som gikk
med passasjerer /arbeidere til Langøya

SKIPET NR. 3 - 2013

Foto: Per Alsaker

Foto: Trygve Eriksen
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LektCVen «Hcins». Foto via Torsten Hagneus

Bjergningskompagniets
lekter «Hans»

Torsten Hagneus har kommet over hil-
der av lekteren Hans, tilhørende Norsk Hvorfor?

Bjergningskompagni. Vi kjenner lite
til dette fartøyet, som i likhet med alle

Spanskelinjens ds «Salamanca» på Kristiansund havn i 1905, på et postkort fra Håkon Blochs samling.
«Salamanca» (1125 tdw) var levert fra Akers mek Verksted i 1897 og var med Sevilla fra 1895 de første spesialbygde linjeskip for Otto

Thoresens Spanskelinje som kom i gang på nyåret 1894 som Norges første regulære skipsrute forbi Cape Finisterre. Spania var på denne tid
Norges fjerde største handelspartner, og klippfiskbryggen rundt havnen bærer tydelig bud om Nordmøres betydning for linjen.
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norske lektere var uregistrert. Det vi Det er meg fortalt at Hurtigrutene har brukt
vet med sikkerhet var at det var i bruk fløyta siden første turen i 1893 for å fortelle
på 1920-tallet som løftelekter og ser vel- folk at de kom - Det var dårlig med kom“
dig «amerikansk» ut i linjene. munikasjon og noen ganger forsinkelser og

I Wikborgs bok om Bjergningsve- Aøytesignalet varslet folk langs kysten om
i. .  n \  ankomsten til skipene. Til din informasjon så

senets historie hnner vi tre henvis- . , , ,., TT i fløyter vi lang-kort-lang pa nord og 2 lange, en
nmger til Hans. Den var 1 1917 med , ,° .. kort og en lang pa sørgaende setlmg. Dette er
pä bergingen av ds Cordelia ved Osö ogsJ fa fortidm og hensiktm var ä markere
på Svenskekysten og ble samme åt om det var nor[j. e[|er sydgående skip som kom
påkostet 65.000 kroner i reparasjonen jnn pd havnwa.
Den var fortsatt i Bjergningskompag-

. i • -i Kaptein Kai Albrigtsen, Finnmarken,
Finnes det noen som kienner til , ., , ' skriver:

dette fartøyet?

Ankomstfløyte Hurtigruten K, to lang-kort-lang. Sørgaende (som i Bergen)

Rolf Clausen har undret seg over flø ',,er boks,aven '“E-lang-kort-kmE.
TT . . n _ Bokstavene har meg bekjent ingen spesiell
Hurtigrutens ankomstfløyte til Bergen . . . , r-1 . ,

y betydning. Viktigheten er a skule mellom sør
ca klokken 14.15 hver dag nar skipene , . , „f „ , , . , ,

° r og nordgaende og at folk langs leia kunne høre

passerer Nordnespynten og fløyter og s]dlle disse Kjenner ikke til når dette ble

to lange, ett kort Og ett langt StØt. fast praksis i Hurtigruten men vil tro det har

Fra overstyrmann Brynjard Ulvøy del av Hurtigrutens kultur og kjennemerke og

på Midnatsol har han fått følgende svar: noe vi skal fortsette med ide neste 100 år.»

Fløytesignalene til Hurtigruten er hentet fra

morsealfabet. Nordgående fløyter bokstaven

eksistert i de fleste år vi har seilt. Fløyten er en

: ' C JMää ,

> v : /{ 1 é-Kx&y.x



Lokale bedrifter slutter opp om NSS- Nordmøre
Inneværende år vil over 80 lokale bedrifter bli fakturert for en aller annen form for sponsor-/

markedsføringssamarbeide med Norsk Skipsfartshistoriske Selskap Nordmøre.

Stor aktivitet i store og flotte medlems

lokaler på gateplan midt på Vågekaia i

Kristiansund er nok bakteppet for den

gode oppslutningen og velvilligheten

blant de næringsdrivende i Kristiansund

og på Nordmøre. Föreningen har utvil

somt, på tross av sin unge alder, allerede

skaffet seg et svært positivt omdømme,

ikke bare i Kristiansund og på Nordmøre,

men også i andre deler av landet.l Nord

mørsavisa finner vi under vignetten «Våre

skip» bilde og historikk om et av byens

eller distriktets skip, Tidens Krav følger

opp med møteomtaler og nettstedet

brunsvika.net har alltid god og til dels

omfattende omtale knyttet til föreningens
aktiviteten

Temakalenderen, med hele 54 annon

sører, mottas med interesse hvert år og
slik har det faktisk vært siden den første

ble utgitt senhøstes 2003.

lokalavisen Tidens Krav, hvor en «møtets

sponsor» dekker annonsekostnadene.
Inne i medlemslokalene finner man

en stor tavle. På «gu11plater» presenteres

deltakerbedrifter i sponsorkonseptet «Vær

vår gjest». Annonsene finnes også på

lokalföreningens nettsider skipshistorisk.

no og her er også konseptet «Vær vår

gjest» presentert, her med direkte link til

samarbeidspartnernes egne nettsider.

Like før «Skipet» går i trykken har også

Jemar Norpower AS sluttet seg til «Vær

vår gjest». Bedriftseieren, Johannes

Ersnes, seiv medlem av Norsk Skips

fartshistorisk Selskap, gledet for øvrig de

frammøtte når han presenterte bedriften

sin under föreningens siste åpne møte før
sommerferien.

Föreningens møter annonseres i

Fra medlemslokalet til nordmørsforeningen. «Vær vår gjest» sentralt i lokalet. I biidets øverkant

ser vi en del av et skilt som hørte hjemme i bygget for 100 år siden; «Julius Loennechen -

Befraktningsavdelingen 4de etage». Foto: Per Nesje

Møteprogram NSS-Nordmøre 2. halvår 2013

Torsdag 10. oktober Åpent møte:

Torsdag 31. oktober Åpent møte:

forhold.

Torsdag 14. november Medlemsmøte:

Torsdag 28. november Åpent møte:

Fredag 6. desember Julemøte for medlemmer med ledsagere.

Generelt:

Jostein Iversen:

Ludvig Wiliiatnsen - siste væreier på Grip.

Per Eilert Orten:

Kristiansund og Nordmøre under Napoleons-krigene.

Forholdet mellom forsvarsevne, forsvarsvilje og sosiale

Oddbjørn Gundersen:

Tau og rigg.

Nils Aukan:

Barkskipet Stella og forliset ved Lyngværet i 1920.

Nærmere informasjon om påmelding vil bli gitt senere.

Lokalene åpnes kl. 18,30

Møtestart kl. 19,00
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Nye medlemmer 10.06.2013-20.09.2013

NSS Hordaland

Møteprogram høsten 2013
12. september Filmkveld

10. oktober Per Alsaker forteller om Fyikesbaatane

i Sogn og Fjordane
14. november Otto Ersland kåserer om Kil-klasen

12. desember Julemøte ombord i ms Trollfjord, se egen

Møtene (unntatt julemøtet) holdes i Sandviksboder 16, 4. etasje, og

begynner kl. 19.00.

Julemøtet 12. desember arrangeres om bord i Trollfjord ved

Hurtigruteterminalen i Bergen. Nærmere informasjon og påmelding til

Olav Rivelsrud, tel 971 94 917

Gave til Stord 1: Under Fjord Steam 3. august var formann

og nestformann i lokalföreningen påpasselige og overrakte en
gavesjekk til Stiftelsen Stord 1 ved Arne Sundal. Her ser vi

nestformann Olav Rivelsrud til venstre og formann Leif Jønsson
overrekke gaven til Arne Sundal.

(Sunnhordland, Sunnfjord, Sognefjord m.fl.)

orientering

3155 NM Tor K. Greger Furuveien 28 6511 KRISTIANSUND

3156 NM Arnt A. Wærnes Nessabergan 7 6516 KRISTIANSUND

3157 Magne A. Iversen Skogvegen 3 7653 VERDAL

3158 0 Knut Fjellhagen Kjernåsveien 5 0 3142 VESTSKOGEN

3159 NM Heidi K. Husby Freiveien 88 A 6512 KRISTIANSUND

3160 Svein E. Schellhorn Løvsangerveien 35 B 4626 KRISTIANSAND

3161 H Rolf Fiskaaen Postboks 179 4296 ÄKREHAMN

Dødsfall:

2946 0 Knut Thoresen 1395 HVALSTAD

Adresse-endringer:

3090 NM Gudmund Bratrud John Allans gate 9 6509 KRISTIANSUND

2513 B Kurt 0. Frostad Sælenveien 191 5143 FYLLINGSDALEN

2458 0 Bjørn Gulli Losjeveien 2 A 3060 SELVIK

2861 H Arne Jøsang ukjent adresse
375 Øivind Kjelsberg ukjent adresse
967 H Alf E. Kvitanes Askelandsvegen 40 5570 AKSDAL

2735 0 Odd Lehtigangas Hellesjøvegen 52 1923 SØRUM
2630 NV Kjell Olsen Rokkeveien 19 6050 VALDERØY
1855 S Tormod Presthus Erika. Nissens vei 3 D 4023 STAVANGER

2097 H Svein Sandvold ukjent adresse
2761 H Arild Steinsland Prestegårdsvegen 7 5555 FØRDE 1 HORDALAND
360 B Svein Thore Sønstabø Postboks 1372 Sentrum 5011 BERGEN

997 B Endre Trovik Stølshaugane 6 5262 ARNATVEIT
2522 NM Svein A. Weie Storskarven 56 6514 KRISTIANSUND

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

NSS Fotosamling

Fototilbud nr 2. 2013 -et utvalg fortøyer fra Jenssens

samling, vesentlig i svart/hvitt. Standardformat er 13x1 lem
med hvit kant.

Prisene er: Format Pris medlem Pris ikke-medlem
11x13 cm NOK 10 NOK 15

11 x 16 cm NOK 13 NOK 18
13x18 cm NOK 15 NOK 20

ACADIA 1938 CAPTO 1957

AGGI 1937 CARRIER 1925

ALCYON 1953 EBANA 1948

ALMORA 1943 ELIN HAVEN 1949

AMRON 1960 ELIN HOPE 1949

AMRONTO 1948 ELISABETH JANSEN 1942

AMUNA 1947 FEGGEN 1943

ANNAODLAND 1939 FOLKE BERNADOTTE 1947

AQUILA 1951 FRED CHRISTENSEN 1948

BALLA 1923 GANJA 1956

BASRA 1942 GARDHAV 1924

BESSEGGEN 1958 GARDVIK 1926

BINGO 1945 GARDØY 1939

BLANKVANN 1947 GARNES 1948

BRUSE 1947 GERMA 1952



Rapport fra Hamen
I mai ble Hamen dokket ut fra verkstedet i

Hirtshals etter sandblåsing og maling. Den

6. juni ble den slept fra Danmark til Vind

holmen i Arendal av Skilsø. Av forskjellige

grunner ble den flyttet til Tofte i Hurum,

hvor den ankom under slep 13. august

for opplag ved kaien til tidligere Hurum
Fabrikker.

Det er nå en gruppe interesserte som møtes

regelmessig for dugnadsarbeid, og vi har

fått en rapport fra Harald Lorentzen:

Det er en stor oppgave å få ryddet opp

i den gamle dame, men vi er nå en 4-5

mann som har det sosialt hyggelig, og sam

tidig kan vi prøve å få hennes situasjon noe

bedre. Dekkene, lukene etc. er rustbanket

og primet og noen kvadratmeter blir ferdig

stilt hver dag.

Seiv jobber jeg innendørs med offisers

messa med skraping av alt løst, varmt

vanns steamet skott og oppunder dekk,

og nå i dag begynte jeg å male oppunder

dekket. Den sofaen som sto der har vi mon

tert ned og tatt med hjem. Fruen har vasket

og vasket så nå er den klar til å monteres

opp ren og pen.

Med en nymalt og oljet messe så har vi

et sted å sitte med mat og kaffe, og varmt

er det der også. Når denne er rengjort og

malt/oljet går jeg i gang på min lugar som

er skipperlugaren på Hamen.

Da vi monterte ned radiatoren i offisers

messa fant vi lastepapirer fra Cardiff i

1971. Ellers er jo mye stjålet i løpet av

årene som har gått, men radiostasjonen og

Decca,n er i bestikken, samt en mengde

papirkart.

Det største problemet nå er at det lekker

mye vann inn. Heldigvis har det vært en

tørr sommer, men når regnet kom ja da

lakk det godt fra styrehustaket. Det er nå

nesten tettet (blir tett i helgen) og da er det

tørt nedover i midtskipsbygget. Akterut er

det også lekkasje på BB side ved david

festene, vi har prøvet å dekke med presen

ning, men her må mer permanent dekke

på plass. Ellers har vi fått god kontakt

med yrkesfaglig linje på ungdomsskolen på

Tofte, så de skal komme flere dager i uken

å arbeide med ulike oppgåver.

Hamen eies av Stiftelsen M/S Hamen ex

D/S Tandik, Oslo

Den er på 1900 tdw, bygd 1949 på S P

Austin & Son Ltd, Sunderland, som britisk

kullbåt Pompey Power. Innkjøpt til Norge i

1960 og ombygd til motordrift i 1952.

 Med nymalt dekk. Foto: Harald Lorenten

A A «Hamen» ved kai på Tofte. Foto: Kai Fagerbakke
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Moss - Horten Skyss har lyst ut rutepakke 4, Hordaland
Statens Vegvesen Region Øst ligger etter vedr. drift av hurtigbåten mellom Askøy Pakke 1, Brekstad - Valset
med anbudsarbeidet for ny periode på og Bergen for perioden 1. januar 2015 -31. *2 ferger med kapasitet 50 pbe, 195 pass.
Moss - Horten. Vegvesenet har derfor lyst desember 2017. Hurtigbåten skal ha plass
utanbudpåforlengelseavkonsesjonspe- til 195 pass. og overfartstiden er satt til Pakke 2, Lokale ruter
rioden i tiden 01.01.2016 - 31.12.2016. En max. 15 minutt. • Dypfest - Tarva, kapasitet 15 pbe,
legger opp til ny tt anbud fra 01.01.2017. Det legges opp til nytt anløpssted på 97 pass.

Hurtigbåtsamband Ryfylke
Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) Fergepakke «Nye Ytre Sunnmøre»
har lyst ut anbud for drift av hurtigbåt- Statens Vegvesen lyser ut anbud på vegne 97 pass.
samband i Ryfylke for perioden 01.01.2015 av Møre og Romsdal Fylkeskommune for
- 31.12.2021. følgende fylkesvegsamband;

Rutene er inndelt i 3 pakker:
Rutepakke 1:
Saudaruten
Ryfylkeruten
Kvitsøyruten
Fisterruten
Finnøyruten

Rutepakke 2:
Jørpeland

Rutepakke 3:
Kombibåt
Fysefjorden
Krankapasitet:

Norleds hurtigbåter «Vingtor» og «Frøya» i Alverstraumen 18. august.

*

Pl y; fWMSSSM&M Hurtigbåtrute Kleppestø Endring i forhold til nå er økning til 2
(Askøy) - Strandkaien (Bergen) ferjer på Brekstad - Valset.

85 pass +12 pbe. AtB AS har lyst ut fergepakke Sør-Trøn- justert anbud for perioden 01.01.2016 -
12 tonn. delag for perioden 01.01.2015 - 31.12.2024. 31.12.2025 på følgende ruter:

Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøpa land Fylkeskommune lyst ut følgende
Kapasitet: Periode: 01.01.2015- 31.12.2021,kapasitet fylkesvegferjesamband for perioden

180 pass. 35 pbe, 150 pass. 01.01.2015 - 31.12.2022;
180 pass.

48 pass. Periode: 01.01.2015 - 31.12.2021, kapasitet Fergekapasiet: 50 pbe / 299 pass.
60 pass. 50 pbe, 200 pass.

180 pass. Periode: 01.01.2015 - 31.12.2018, kapasitet Fergekapasiet: 40 pbe /199 pass.
2 ferjer 120 pbe, 350 pass.

60 pass. Årvik - Koparnes Nesna - Levang

m

bysiden.

Hareid - Sulesund Handnesøya,Tomma)

Ferge 2015, Sør-Trøndelag Finnmark Fylkeskommune har lyst ut

Foto: Petter Fosse

Garten - Storfosna - Leksa - Værnes,
kapasitet 15 pbe, 97 pass.
Garten - Storfosna, kapasitet 20 pbe,

Fylkesvegferj er, Nordland
Statens Vegvesen har på vegne av Nord-

Nesna - Nesnaøyene (Nesna,Vikholmen,

Fylkesvegferj er, Finnmark

i
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Alta - Storekorsnes - Hammerfest Ny kontrakt for Brattvåg - Dryna - Fjør-
Alta kommune har lyst ut anbud på hur- toft - Harøy starter 1. januar 2014. Her Iår seiler Hurtigruta til Hjørundfjorden
tigbåt Alta - Hammerfest for tidsrommet leiger Norled ferjene «Dryna» og «Harøy» på sine seilaser fra Bergen i perioden
01.01.2014 - 31.12.2015. frå Fjordl. Kontraktsperiode er 5 år. 01.09.13 - 31.10.13

Finnmark Fylkeskommune har lyst ut anbud på hurtigbåttjenester i Finnmark
for perioden 1. juni 2016 - 31. desember 2025

Alle hurtigbåtene må være utstyrt med krane og alle kombibåtene må ha lem tilpasset ferjekai.

SKIPET NR. 3 - 2013
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Vakre «Lofoten»; her utenfor Henningsvær 17. august. Foto: Trond Carlsen

Korsfjorden - Nyvoll Båten skal kunne ta 100 pass. og ha Ruta Skjelten - Lepsøy - Haramsøy startar
Ferge: 28 pbe /120 pass. rutefart 40 knop. 1. januar 2015. Her er kontraktsperioden

også 5 år. Her blir det to ferjer, «Kvam»
Strømsnes - Kjerringholmen

| Tildelte anbud |
og «Os».

Ferge: 20 pbe / 90 pass.

Hurtigbåtrute Norled tildelt Nordøyane Hurtigruten

Rutene er lyst ut i 3 anbudspakker slik:

Pakke: Rutenavn: Stasjonert: Fartøystype:

Min.

Pass.

Min.

Biler;

Minste

Dekkslast:

Minste

Rutefart:

Lem/

Roro

1 AltafjordXpressen Mikkelsby Kombi 48 8 25 t 25 kn Ja

2 Vargsund Expressen Alta Pass. 145 0 3 t 33kn Nei

HasvikExpressen Hasvik Kombi 85 2 7t 28kn Ja

MåsøyExpressen Havøysund Kombi 85 5 7t 28kn Ja

LangfjordExpressen Skjånes Kombi 48 1 3t 28kn Ja

VarangerXpressen Vadsø Pass. 145 0 3t 33kn Nei

Sørøysund Expressen Akkarfjord Kombi 48 1 3t 28kn Ja

3 Loppa Expressen Sør-Tverrfjord Kombi 85 2 7t 28kn Ja

'• **
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Fjord Lines npe «Stavangerford» for første gang for inngående til Bergen 9. juli, fotografert av Ole Jakob Dingen,

Skipene avgår derved Bergen 20.00 på «Nordstjernen» seilte fra Gdansk via hvor hun ankom torsdag 8.8 på morgen-
kvelden ut oktober måned.

Bruk av tidligere Hurtigruteskip
«Nordstjernen» ble solgt til M/S «Nord- passasjerer ombord fra kaien i Bekkjarvik (ex «Ragnvald Jarl») til sommerbåt. Hun
stjernen» AS v/Platou Finans As i Oslo. og ut til skipet.
Salget ble gjort 26. november 2012. Eier- Torsdag 1. august kl. 10.00 seilte skipet til Kirkenes og snudde derfra 21.07. Skipet
selskapet består av en investorgruppe fra Bekkjarvik og nordover til Bergen var tilbake i Oslo 10.08 etter en rekke
på 7 personer. for og delta på Fjordsteam. Etter gange anløp nordover og sørover langs kysten.

Driftsselskapet heter Nordstjernen i Byfjorden en del timer var skipet med
AS,Oslo og har skipet på bareboat fra på felles innseiling i Vågen på kvelden
eierselskapet.

Vestland Marine v/Jarle Rasmussen lag kl. 18.30
står for driften av skipet. INDL (Indre Mandag 5.8. kl. 19.25 forlot «Nord- Fjord Line
Nord) bistår med makedsføring. stjernen» Vågen og seilte sørover til Gdansk «Stavangerfjord» var tirsdag 9. juli på
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Karmøy og ankom reden ved Bekkjarvik kvisten for mer vedlikehold og oppussing,
i Austevoll om lag 09.00 torsdag 1. august.
Hurtigbåten «Tedno» bistod med og frakte NRK leiet i sommer skoleskipet «Sjøkurs»

og la til kai på Bradbenken,nordside om

startet turen i Oslo 22.06 og gikk nordover

kvelden i Bergen på prøveanløp rett fra
verftet på Fosen. Nybygget ble satt inn i
ordinær rute fra Hirtshals søndag 14.07.
Mandag 15.07 var det anløp av Bergen
(ca.kl. 13.30-ca. 17.05) på jomfruturen
fra Hirtshals med retur.

Hun seiler Bergen - Risavika - Hirts
hals - Langesund - Hirtshals

«Bergensfjord» avslutta anløp i Bergen
fredag 12. juli.

Hun seiler Hirtshals - Langesund -
Hirtshals og Hirtshals - Risavika t/r.

Nye «Bergensfjord» forventes levert i
slutten av mars 2014 fra verftet på Fosen.

Fjordis lokalrute «Solundir» på
Fensfjorden 30. august. Foto: Arne Sognnes
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5. september mistet Skudeneshavn båtsambandet med Stavanger etter 158 år.

Søndag 1. september fikk «Stavangerfjord» og Brimnes. Ferjene gjekk siste tur frå
motortrøbbel på veg sydover Jæren og kvar side kl. 14.50.
måtte gå i retur til Risavika hvor hun «Sogn» gjekk ekstratur (avslutningstur)
ankom igjen ved 17.00-tiden. Skipet lå med kun passasjerar frå Bruravik kl. 16.00
over der til mandag 2.9 på morgenkvisten og over fjorden til Brimnes med retur,
da hun avgikk for Bergen og rute derfrå Sundag 18.08 avgikk Fjordl-ferjene frå
kl. 14.30. Hardanger, «Sogn» sigla til Bruravik - Florø

Pga. motortrøbbel med nyferja, ankom for verksted / opplag/reserve.
«Bergensfjord» Jekteviken mandag 1. «Gulen» sigla Ulvik - Kaupanger for
september kl. 21.00 direkte fra Hirtshals. opplag / reserve.
Skuta lå over til tirsdag 2.9 kl. 09.00 da
hun gikk sydover for opptak av ruta si Gulen Skyssbåtservice
igjen fra Risavika. Gulen Skyssbåtservice har bestilt ny kom-

Norled / Rogaland
Skudeneshavn nedlagt som anløpssted.

Torsdag 5. september gikk siste tur til
Skude i ferjeruta Mekjarvik - Kvitsøy - Sku
deneshavn. Ferja «Fjordveien» avslutta
siste tur frå Skudeneshavn kl. 18.20. No

Skude i ferjeruta Mekjarvik - Kvitsøy - Sku
deneshavn. Ferja «Fjordveien» avslutta
siste tur frå Skudeneshavn kl. 18.20. No
siglar ferja kun Mekjarvik - Kvitsøy pga.
den nye T-forbindelsen i området.

Fjordl - Hardanger
Fergesambandet Brimnes - Bruravik
på Riksveg 7 over Hardangerfjorden er
nedlagt etter opninga av Hardangerbrua.

Lørdag 17. august avslutta «Gulen»
og «Sogn» ferjefarten mellom Bruravik

NamsosFosens «Foldafjord» i friskt vær på
Folla 20. juli. Foto: Arne Sognnes

Foto: Alf J Kristiansen; her fra Fjordveiens siste avgang

bibåt til ruta Espevær - Eidesvik. Denne
ruta overtek dei i frå 01.01.2014. Fram til
nybygget kjem sommaren 2014 vert det
sett inn midlertig annan båt.

Norled AS - hurtigbåt Sogn og
Fjordane
Hurtigbåten «Tideadmiral» avgikk Bergen
mandag 2. september til Aberdeen for
personelltransport til ett PGS-skip utanfor
Arberdeen. Etter endt oppdrag var båten
tilbake igjen onsdag 4. september på
kvelden og i rute igjen torsdag.

«Fjordprins» gikk avløsning i ruta
på Sogn.

Fjordl - Sogn og Fjordane
I Kystvegekspressen Måløy-Smørhamn -
Florø var «Sylvarnes» var tilbake i rute i
veke 34 etter maskinbrannen på verftet
i Solund. «Vetlefjord» har vore avløysar
på ruta.

Wergeland AS
Fredag 6. september vart kabelferja «His
arøy» sett i drift på sambandet Mjåne
set - Hisarøy i Gulen kommune. Kabelferja
kryssar sundet litt nord av Sollibotn (ved
Eivindvik).

Norled - Møre
Ferja «Bømlo» er komen sør igjen til
Kvanndal ca. 13. september for avløysing
etter lang tid ved kai i Ålesund etter
motortrøbbel tidligare i år.

Fjord 1 - Sunnmøre, Romsdal,
Nordmøre
«Førdefjord», rasrute Kvanne - Todalen

Fredag 6. september gikk «Førdefjord»
siste tur i rasruta frå Todalen kl. 13.45.
Då hadde ferja gått rasrute sidan 13.
august. Ferja sigla etterpå frå Kvanne til
Kristiansund.
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«Tollesund», Rasrute Todalsøyra - Svin
vika. I starten av august var hurtigbåten
«Tollesund» på plass i rasruta. Siste turen
gjekk frå Todalsøyra fredag 6. spetember
kl. 17.00. Etterpå starta båten ferda si
sørover til øya Losna (Ytre Sogn) der
eigaren held til.

Ferja «Førdeljord» er seld til Box Marine
Ltd. i St.Martin. Ferja har fått nytt navn,
«Admiral Bay III» av St.Vincent and
Grenadines. Ho ligg i skrivande stund i
Kristiansund for klargjering til ferda til
sitt nye heimland.

Samme rederi har frå før nokre andre
gamle norske ferjer frå Vestlandet.

Torghatten Nord - Romsdal
Mandag 19. august fikk «Kvaløy» motor
havari på ettermiddagen og ble seilt til
Brdr. Hukkelberg på Aukra for utbedring.
Ferja var i rute igjen søndag 1. september.
Reserveferja «Vengsøy» kom nedover frå
Troms og starta opp fredag 23. august og
gikk avløsning inntil «Kvaløy» var på plass
igjen. Reserveferja sigla så nordover igjen
til Troms og hurtigbåten «Turøy» gikk i
ruta dei dagane det ikkje var ferje.

Boreal Transport Nord,
Helgelandske
BTN, Helgelanske har 4 ferjer (50pbe)
under bygging hos Fiskerstrand Verft.

De to fergene som skal seile i Her
øysambandet får navna «Herøysund»
(Levering. 30. september 2013) og «Tenna»
(Levering 30. januar 2014).

Fergene som skal seile Stokkvågen-
Lovund - Træna skal døpes «Husøy»
(Levering 30. oktober 2013) og «Lovund»
(Levering 28. november 2013).
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Torghatten Nords nye gassdrevne «Barøy» i sambandet Bognes-Lødingen 13. august.

Ifbm. nytt anbud ble «Rypøy» satt inn
på ruta i Hadselfjorden fra 1. juli. Hun
erstatter «Brottøy».

Neste høst kommer det ny kombibåt
i ruta Stokmarknes - Innlandet - Raft
sundet.

Torghatten Nord
I forbindelse med sykkelløpet Arctic Race
var «Landegode» og «Barøy» i Svolvær
på kvelden torsdag 8. august. Ordinære
ruter for disse to fergene ble innstilt deler
av torsdagen.

Torsdag 13.06 ble «Snøfjell» døpt i
Sandnessjøen. Båten erstatter «Visten»
som legges i opplag / blir reservebåt.
Fredag 21.06 ble nybåten satt inn på ruta
i Tjøtta-bassenget.

Fjordl - Finnmark
Fra ferjeruta Øksfjord - Hasvik kom
«Åfjord» til Skarvik AS torsdag 12.09
for ordinært verkstedsopphold. Dette er

første gang ferja er til vedlikehold her.
«Tustna» er som vanlig avløser på ruta
i Finnmark. Ho har tatt turen nordover
fra Kristiansund.

Nor Lines
I løpet av 2. halvår 2014 får Nor Lines
levert 2 nye gassdrevne godsskip fra Kina.
Det er nå besluttet at skipene får navnene
«Kvitbjørn» og «Kvitnos».

Fryseskipet «Nordkyn» ligger fremdeles
ved kai i Harlingen. Sirkulerer for salg.

«Nordjarl» har hatt motorhavari og har
ligget på verksted i Cuxhaven siden 13.
juli. «Nordvåg» er satt inn som avløser og
«Karmsund» innleid for ruta til «Nordvåg».

Sea-Cargo
«SC Aberdeen» ligger fremdeles i opplag
hos Radøygruppen på Vetås, Radøy. Skipet
sirkulerer for salg.

Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle bidrag
til denne utgaven av Røkesalongen.

Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder
av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer,
nye som eldre.

Norleds «Finnøy» i Karsundet 27. september.

Redaksjonen avsluttet 15 09 2013
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Foto: Trond Carlsen

Foto: Alf J. Kristiansen
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Rundt Rogaland på fergedekk
Glimtfra Kåre Haga

I sommer måtte jeg ta meg en

rundtur i Ryfylke. Om noen år blir

det ikke mange fergeruter igjen i

dette engang så rike fergefylket.

Skudesneshavn er første havn som mister
sitt anløp. Fra september blir fergemten
innskrenket til bare Mækjarvik-Kvitsøy. Et
århundregammel samband mellom Skude
neshavn og Stavanger faller da bort.

Sand-Ropeid er neste samband som forsvin
ner. Stavanger-Tau og Lauvik Oanes er litt
lenger frem i tid.

Så vil Mækjarvik-Kvitsøy og Rennesøy
Bokn forsvinne.

Da sitter vi igjen med Finnøysambandet,
Ffjelmeland - Nesvik.

Nordfylket har Utsira og Røværruta. Norleds «Sand» (879 bt) legger ut fra Sand over fjorden til Ropeid. Fergen er bygd på
Fiskerstrand i 2007 og tar 50 biler.

Landets eneste hurtigferge, «Stavanger» (2434 bt)
bygd i aluminium i 2003 på Fjellstrand og god for
inntil 22 knop, men opererer vel med makeligere
rutefart, plass til 112 pbe.
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«Hjelmeland" (1183 bt) var en av de
første av den nye enklere fergetypen. bygd
1992 pa Trønderverftet med plass til 75 pbe
(personbilenheter). I
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Fra Geir Svendsens samling kommer det

stadig dryppende interessante bilder,

mye fra rutefarten i Nord-Norge.

Vi bringer her et utvalg av eldre årgang.

 Vesteraalskes «Hadsel» (330 brt) grunn

støtt i 1938, trolig i Vesterålen. Den var

bygd i 1892 på Trondhjems mek Verksted

for lokalrutefarten i Lofoten/Vesterålen og
overtatt av VDS etter to år. Skiftet navn

til «Sortland» ved levering av nye Hadsel

11940 og solgt samme år til Namsos

Dampskibsselskab som Bjørnør. Opphugget
1962.

«Haakon Adalstein» (711 brt), bygd 1873 på C Mitchetl & Co i

Newcastle, for Det Nordenfkeldske Dampskibselskab fikk et langt liv på

kysten. Her ses skipet som hvltmalt, som ombygd i 1902 da det ble satt

inn i Hurtigruten.

« Haarek» (131 brt) under fart for Det Helgelandske Dampskibsselskab,

Sandnessjøen. Den var bygd 1867 på Nylands Verksted som sjømålings

skip «Hansteen», bygd om til ruteskip i 1899 og seilte i mange år som

« Haarek» på Helgelandskysten. Her etter ombygging i 1916. Solgt som

losjiskip i 1950 og havnet 11961 som flytende hybelhus i Akerselva i

Oslo. Overtatt 1978 av Olaf T Engvig og restaurert til opprinnelig stand.
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«Haakon Adalstein» liggende ved Lyngseidet trolig rundt 1930.

Den gikk ut av Hurtigruten i 1930, mistet passasjersertifikatet

seks år senere og ble solgt i 1946 til Ole T Flakke, Kristiansund
som Goma. Forliste året etter.

“ ifaajggjV, 9% rf,- . 1 *

/|QR

Dampskipet «Nor» (158 brt) var pioner på Finnmarkskysten,

bygd 1870 på Trondhjems mek Verksted for Hammerfest

Dampskibsselskab. Overtatt 1872 av Nordenfjeldske og solgt

1915 til Stavanger. Forlist 1936 som fiskefartøy.
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Vesipråaleskes «Lofoten» (350 brt) til høyre, bygd 1884 på Akers Mek

Verksted, og «Express» (42 brt), levert i 1892 fra samme sted til /AS

Express (Richard With), Stokmarknes. «Lofoten» gikk tapt ved brann i

1912, mens « Express » samme år sees som lensmannsbåt i Hadsel og

försvinner deretter fra registrene.

Sjeldent foto av «Bjørnen», tydeligvis tatt i Nord-Norge. Det kunne

være enten svenskbygde «Bjørnen» fra 1866 eller den BMV-bygde fra

1876. Redaktøren tror det er den siste, på 70 brt, bygd for Bjørnens

Dampskibsselskab i Bergen, senere «Sverre» og fra 1911 Vaagan

Damps «Bygdegutten», senere «Hølla ». Men med navnet Bjørnen må
den ha vært utleid i nord.

Dampskipet «Mosken» (410

brt) ved kai på Leknes. Denne

tilhørte siste generasjon av

de dampdrevne lokalerute

skip, bygd 1924 på Trosvik
Verksted for Vesteraalens

Dampskibsselskab. Var i fart til

1957 da den ble solgt til Bergen

og tre år senere til utlandet som

radioskip «Cheetah II». Endte

sine dager som vrak på stranden

i Banjul, Gambia, i 1972.

•

r

, \  «Ofoten » (270 brt) var bygd 1871 av C Mitchell & Co,

I \ J Newcastle, som russisk «Katzarloff»; kjøpt til Namsos i

| m\ 1875 og videre til Saltens Damp- 1 1881. Den fikk etter'

" TOJsuniiji  1 -  Tr ' mr» s/S ”Vefsen” Sandnessjöen
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«Folla» (725 tdw) ved fergekaien i Skutvik 21. august sammen med
förbåten «Mali Rose» antyder maskinhavari. «Folla» er tidligere
«Hardangerfjord» til HSD, bygd 1982 på Th Hellesøy.

Wii

Glimt fra kysten

Sideportbåten «Gullaas» (1979 tdw) har kommet inn i kystfarten,
her fotografert 20. juni under Askøybroen av Ole Jakob Dingen.
Eies nä av Gull Sailor AS, Ottersøy, og var tidligere norsk som
«Hanseatic Sailor», bygd 1984 på Fr Lurssen i Bremen.

Foto: Geir Ole Nordgärd

Hagland Shipping har fått sine to npe selviossexefxa indisk verk
sted i fart. Her ex «Hagland Captain» (4450 tdw) i Finnsnesxenna
10. mai, fotografert av Bjørn Hansen. Skipet er bpggetpå Chowgule
Shippard i India som «Maratha Chintao», men eies nå gjennom
et nederlandsk eieropplegg kontrollert av Hagland Shipping i
Haugesund.
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NIS-skip til no oavn. Odfjells kjemikalie

tankex «Bow Cecil» (37345 tdw)på vei

inn Langesundsfjorden, fotografert av

Gunder Tande Sandersen. Skipet er bpgget

på Kværner Kleven Florø i 1998 i en serie

søsterskip utstprt med 47 tanker.

Np förbåt «Eidholm» (1826 tdw) ved kai i

Måløp 19. juli, fotografert av Arne Sognnes

kort etter levering. Den eies av Bio Feeder

AS i Austevoll og er bpgd i 1987 på Hugo

Peters Schiffsbau som tpsk «Sullberg». Den

vil være kjent i norsk eie som «Mprtind»,

«Molo Trader» og senest «Vestbulk».  

 Selvlosser «Optimar» (2 888 tdw) er også

tidligere kjenning som «Molo Carrier» og

«Stabben Junior», bpgd 1983 på J J Sietas i

Hamburg som «Treuburg». Den ble i vinter

overtatt av Berge Rederi AS på Frøpa og

bpgd om til selvlosser, nå under St Vincent

flagg. Her fotografert 20. august av Ole

Jakob Dingen.
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Nytt fra norske verft
«Island Crow»n (4600 tdw)
ved levering fra Vard Brevik
i juni, fotografert av Gunder
Tande Sandersen. Den er

et «multifunctional service
vessel» av tppe UT776 CD
(CD=Clean Design), levert til
Island Offshore Shipholding
LP, Bahamas, drevet av Island

Offshore Management AS i
Ulsteinvik.

«Troms Lpra» (3650 tdw) er en
PSV av tppe Vard PSV08 med
fordums Aker Yards velkjente
baugdesign. Skipet ble levert
13. juni fra Vard Brevik til
Clean Design Lpra AS ved
Troms Offshore i Tromsø,
fotografert av Gunder Tande
Sandersen under prøvetur
22. februar.

«Island Crow»n (4600 tdw)
ved levering fva Vard Brevik

j f . i juni, fotografert av Gunder

"rig- Tande Sandersen. Den er
* et «multifunctional service

' Offshore Management

Rederisøsteren «Island Duke» -- \lwmr.

(3750 tdw) er en PS\ (Platfonn  -- 'A\- -

dåp i Oslo fra Vard Brevik, iJ&øÉjA
fotografert 22. juni av Gunder
Tande Sandersen. Den er av

tupe LTI"7 r CD og eies av
Island Offshore X KS og er
registrert i Xassau, Bahamas.
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«Blue Thunder» (4200
tdw) er en PSV av type
PX121, levert fra Ulstein
Verft i vår som en av fire
søstre til Blue Ship Invest
AS, et selskapet eiet av
Ulstein-familien. Driften
er satt ut til Atlantic

Offshore i Bergen.
Fotografert 30. august
ved Mongstadbase av
Arne Sognnes.

Achorhandler «Far
Statesman» (4015 tdw)
av tppe UT331 CD ble
levert fra Vard Langsten i
juni til Farstad Shipping
ASA, Ålesund. Den
tilhører en gruppe meget
kraftige AHTSer (Achor
handling/tug/supplp)
med maskinptelse rundt
25 000 bhk som er levert
fra norske verft de siste
årene. Her ligger den ved
basen i Kristiansund 31.
juli, fotografert av Arne
Sognnes

«Boa Bison» ankommer
fra Kina til Ekstrand
Verksted i Stathelle
18. mai om bord på
«Boabarge 34», fotogra
fert av Gunder Tande
Sandersen. Den er den

første av fire søstre av
type VS491 CD bestilt av
Boa Offshore i 2008 fra
Mingde Shipbuilding,
men som ble satt på vent.
Den skal nåfullføres
for NFDS Offshore I AS,
Trondheim, og har siden
juli stått i flptedokken
på Laksevåg før den går
videre til Bergen Group
Fosen for utrustning.
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Karm Ocean Vaktbåt/ (LHYH/457 brt./
1979/ex Kvitnes- Fiskevær-03) sett ved
kai i Kopervik 11. juli 2013 og på vei
sørover Karmsundet senere samme dag.
Båten som har en fortid som fiskebåt ble
innkjøpt til Karmøy i april og ble etter en
mindre ombygging tatt bruk som vaktbåt
på oljefeltene i Nordsjøen.

Nordstjernen I (Lystbåt, tidligere
fraktebåt /LGXB/69 brt. 71921) sett på
Sletta på vei nordoverBO. juli 2013.

Vraket av den tidligere fiskebåten
Solnes sett i en strand på Rostøy i Austevoll
31. juli. For noen få år siden var det meste
av skroget synlig men nå var det bare noe
av styrbord side av baugen tilbake.

Taubåten Telstar (LLHN7 98 brt./1930/
1977 ex Mammut-77, ex) sett i Kopervik
flere ganger i løpet av august/september.
Taubåten Lomax som for en tid siden ble
innkjøpt til Karmøy ble i sommer byttet
med Telstar som nå er havnet på Karmøy
mens Lomax er kommet til Bergen.

Ringnotsnurper/tråler Vendla (LCYN/
2987 brt./ 2013/ fiskerinr. H-4-AV) sett ved
dåpen på Fitjar Mek. Verksted 24. august.
Skrog og overbygg som er bygget i Gdansk
ankom Fitjar under slep i begynnelsen
av april. Rederiets forrige Vendla (LJTP)
fra 1999 ble i juli omdøpt til Vendla II og
ligger nå hjemme i Torangsvåg for salg.
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Tidligere fxaktebåt «Nordstjernen 1» pä vei over Sletta 30. juli.

Taubåt Sjøbas (JXTC/103 brt. 71956/
ex. Polar Tug-10, Bora Tug-08, Mammut
Tug-05, Tofte-88, Olsen-80) sett på slipp
ved Dåfjorden Slipp 24. august.

Den tidligere fraktebåten Axel sett ved
kai i Vikanes på Stord 24. august. Båten
ble bygget i Göteborg så langt tilbake som
i 1878 som kombinert slepe og passasjerbåt
for AB Bohuslandske Kusten i Uddevalla.
Ble innkjøpt til Norge i 1883. Var først i
bruk som passasjerbåt, så taubåt, fiskebåt
før den i mange år var brukt som frak
tebåt, for det meste på Vestlandet. Båten
er opp gjennom årene ombygget flere

3 WBBM/t

gånger, etter en brann for noen år siden
fikk den nytt styrehus og bangen og store
deler av skroget er nok også fornyet opp
gjennom årene. Båten som så velholdt og
fin ut blir nå bare brukt som turbåt noen
uker hver sommer.

Bil og passasjerfergen Fjordveien
(LLLZ/3368 brt./2001) sett ved siste avgang
fra Mekjarvik til Skudeneshavn 5. sep
tember og ved siste avgang fra Skudenes
havn til Mekjarvik senere samme dag.
Tidligere på dagen ble T-forbindelsen (en
undersjøisk tunnel mellom Karmøy og
Fosen) åpnet. Ruten går nå bare mellom
Mekjarvik og Kvitsøy og bli fortsatt trafik
kert av Fjordveien.

Bil og passasjer ferga Moli sett i Drvenik
i Kroatia 5. september 2013.09. Dette var
sjølvaste storferje Nordhordland, sei
nere Meland og Holsnøp i sambandet
Steinestø-Knarvik då ho kom på midten
av 1960-talet. Ferja går no i rute mellom
Drvenik og Korcula i Kroatia. I fig. Mann
skapet er det bytt maskin om bord etter
at ferja kom til Kroatia.

Slepebåt «Sjøbas» på slipp i Dåfjorden
24. august.

E
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Foto: Alf J. Kristiansen

Foto: Alf J. Kristiansen
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HSD's tidligere ferge Melderskin fra
1963 ligger fortsatt i Drammen. Observert
der 7. juni 2013.

Fiskefartøyet Drelnes (LIRU/ fiskerinr.
M-71.G) ser ut til å få en særdeles kort tid
i Norge. Det ble fiskeriregistrert i Norge så
sent som 31. juli 2013, men har tidligere
navnene Jonrit og Akraborg Skipet er byg
get i 1961 ved Brattvåg Skipsinnredning
A/S (Bg.nr. 11) på Møre og er solgt flere
ganger senere.

Fiskefartøyet Silver Star hjemmehørende
i Fraserburgh Skottland med fiskerinum
mer FR 821, kjenningssignal MLAS2.
Denne ble sett i Plymouth i Cornwall
helt sørvest i England mellom en gruppe
av fiskefartøy 22. juni 2013. Fartøyet så
ikke operativt ut. Det ble solgt fra Norge
i slutten av november 2005. Det er den
tidligere Vassøpbuen (R-32-S) som ble
bygget ved Aas Mekaniske på Vestnes
i 1990 som bg.nr. 131. I Norge var den
LCFIM og hadde først en tonnasje på 85
brt., fra 2004 var den øket til 112 brt etter
påbygg av shelterdekk og forlenging 11995
ble den omdøpt til Bøen Senior R-39-SD.
Fra 2001 het den Melbuvcering (N-8-H) og
fra desember 2004 Frøybas (SF-8.B) 12005,
like før salg, var fiskerinummer endret til
N-57-VR med samme navn

I Steinsvik i Årdalsfjorden i Ryfylke
lå 15. juli 2013 fremdeles rester etter
den gamle MMS som var benyttet til
sandgrabbing ved Årdal på midten av
60-tallet. 1 1992ble det observert av för
eningens medlem Geir Dale da med hele
baugen intakt. Om lag 2000 ble det sagt at
vraket ble knust av østavindsstorm. Det
var derfor en stor overraskelse å se at det
i 2013 fremdeles var en god del

Spanter og deler av dekket å se av
vraket. Etter mye studering av bilder
fra 1992 må det mest sannsynlig være
det tidligere Austerheims/Solund fiske/
fraktefartøyet Henny/Ullafjell som ble
bygget i England i 1943 som MMS 1015.

Tidligere ferge «Strilstad» i Gisundet
6. august på vei til Stoksund. Foto: Bjørn Hansen

Veteranen «Axel» fra 1878 i fin stand på Vikanes, Sagvåg 24. august. Foto: Alf j. Kristiansen

Kondemnerte «Drelnes» ved Sjuve i Eydehavn 18. august.

«EGS Pioneer» er en tidligere norsk redningsskøyte, Hvide Sande 9. august. Foto: Bent Mikkelsen

Foto: Helge Terkelsen
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Tidligere norske skip pä verdenshavene försvinner; her er Chr Haalands engang «Concordia Star»fra Kaldnes i 1978 som amerikansk
«Noble Star», nå på vei til opphugging i India.

Den ble kondemnert i 1964 og hadde da en som i juli 2012 fikk det fiskerinummer i
karakteristisk buet trålbakk som muligens Egersund, R-122-ES. Der var det bare en
den eneste av de ombygde MMS er. Dette kort inne i registeret Etter det en kunne
hadde også vraket i Årdal. observere 6. august 2013 antar en at far- Lystbåten Teigevik (LKGT/49 brt./1950/)

Det skal være sagt at fartøyet var tøyet skal destrueres.
avrigget og det var montert en grabban-
ordning om bord på fartøyet for å kunne
grabbe sand fra sjøbunnen ved Årdal og  Jgy.
kombinert som omlastingsfartøy. Dette Wsßs&pp
fikk en ikke til å virke tilfredsstillende.

Fartøyet skule være eie av en mann fra Den tidligere norske redningskrysseren
Sandeid samt Ferdinand Pedersen fra Ada Waage sett i Hvide Sande 9. august
Haugesund. En dag tok fartøyet fyr og 2013 under navnet EGS Pioneer reg. Goole
rutebåten Årdalsfjord måtte slepe fartøyet som survey-fartøy.
ut i fjorden, og det ble lagt ien øde vik. Vivendutn 688/1974 ex. Havservice II, Jarl kom ut Hardangerfjorden søndag
Siden en gang på slutten av 60-tallet har Kifjord) sett i Esbjerg 1. aug. 2013. Reg. i 16. juni i23 tiden, runda Huglo og heldt
det ligget i Steinsvik og forfalt.

I fiskerihavnen i Langesund lå det tid
ligere fiskefartøyet Ringskjør kjennetegn
LKNY, tidligere hadde det fiskerinummer
TK-5-BL og var tydeligvis utgått. Reketrål
utstyret var demontert, det samme var
motoren og elektronisk utstyr. Det var
mest bare skroget med styrehus igjen.
Fartøyet er bygget ved Hansen & .

Arntsen i Ekstrand i 1953, og det hørte
hjemme i Akershus lenge med fiskeri
nummer A-3-0. Det var 11,3 m langt og
hadde en tonnasje på 14 brt. I 1995 ble
fartøyet totalt ombygget, nytt styrehus
ble bygget og montert framme. Så sent

Tidligere fraktebåt «EPS» i tilsynelatende
god stand ved kai i Vindafjorden.
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Foto: Svein Terje Vestbø

Malakal Harbour

sett ved kai i Kopervik aug. Båten var på
vei fra Sørlandet da den fikk en mindre
maskinskade og ble liggende et par dager
for før den gikk hjem til Alversund.

M/S Serenissinta ex. Andrea, ex.Harald

fram nord Langenuen, tydeligvis på cruise

Foto: J. Brodersen
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Trygve Solhaug, Laksvatn, har sendt bilder av gode « Feiebuen» under hogging pä Bergneset i Balsfjord i mai 2009 og «Leif Magne» på samme
sted i september samme år.

i norske fjordar. Om den har vore innom
Bergen går ikkje fram av avisa, men i
fylgje nett-opplysningar er den observert
på Ålesunds-kanten 4 døger seinare.
Skipet var i det ytre mykje godt som før.
Lett kjenneleg på god avstand, og motor
duren var også den same. Etter 10 år som
cruiseskipet Andrea og reiarlagkonkurs
skal skipet no vera overteke av russiske
interesser og registrert i Liberia etter
oppgradering. Ved passering i full fart
såg femtiåringen ut til å vera velhalden
og i god stand. Eit flott og sjeldant syn.

Den tidligere fraktebåten E.P.S. (LKJR/49
brt. /1956) sett ved kai i Vikebygd i Vinda
fjord (tidligere Ølen kommune) flere gån
ger i løpet av sommeren 2013. Fartøyet
som er en av de siste frakteskutene av tre
ble kjøpt av Agnar Alne m.fl for å bygges
om til lystbåt. Sist i fart sommeren 2011,
deretter forlatt ved kai, trolig etter uenig
het mellom eierne.

På grunn av dårlig oversikt hos redaktøren
bringer vi noen litt utdaterte obser
vasjoner, men som likevel er verdifull
dokumentasjon.

Våren 2009 ble to gamle fiskefartøyer
hogd opp i standen på Bergneset i Bals
fjord kommune. Feiebuen (49 bt/1957 H
& E Nordtveit, treskrog) ankom og ble
trukket opp 20. mai 2009, og bildet fra
september viser de sørgelige rester. Trist
slutt for en intakt båt.

HSDs gamle ferge «Melderskin» i opplag i Drammen 7. juni.

23. juli av Dag Bakka jr.
Slepebåtene «Furu» og «Kar» liggendepå østsiden av Glomma nedenfor Selbak, fotografert
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Foto: Harald Sætre
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LeifMagnus (49 bt, 1970 Aas MV, tre
skrog, ex K.Ge.Fisk, Tor-Andre, Bøværing,
Giske) ble tatt under arbeid i september
2009. Rapport fra Trygve Solhaug, Laks
vatn.

Multi-purpose-skipet Noble Star
(18230 tdw, 1978 Kaldnes, ex Concordia
Star) er nylig solgt til opphugging i India.
Skipet ble i 1985 kjøpt fra Chr Haaland av
Sealift Inc på Long Island og overført til
amerikansk flagg. I mange år har skipet
seilt vesentlig med amerikansk last, men
gikk i opplag i Orange, Texas, i april. Siste
reise går til Alang, India.

De tre containerskipene Lana, Rosa og
Stadt Coburg brøt opplag i Lyngdal 26.
juni, melder Magnus Bruntveit.

Sideportskipet Baltic News (4944
tdw/1990 Siirken, ex Nornews Supplier,
Gold River), er av Seatrans, Bergen. Solgt
til Fornæs Shipbreaking Ltd, Grenå til
opphugging og ankom 26 juli under slep
av Hunter fra Ølen.

Yara Gas II (2060 tdw/1977 J J Sietas,
ex Hpdrogas II, Britta, kullsyretanker) er
også solgt til Forsnæs, Yara Gas II (2060
tdw/1977 J J Sietas, ex Hpdrogas II, Britta,
kullsyretanker) er også solgt til Forsnæs,
Grenå, i september.

Strilstad (228 bt/1967 Sterkoder, ex
ferge Skjerstad), nå oppdrettsfartøy,
solgt av Marine Harvest ASA til Fosen
Gjenvinning i august for opphugging i
Stokksund. Observert av Bjørn Hansen
under slep gjennom Gisundet 6. august.

Papirskipet «Baltic News» ved veis ende, ankommer Grenå 26 juli.
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HSD-fergen «Bjørneford» i ferd med å gjenoppstå i fordums stand i Odda, fotografert av
Ole Jakob Dingen 24. juli.

«Showtime» er tidligere Stavangers ferge «Strand» fra 1966, fotografert 21. juni av
Ole Jakob Dingen.

Foto: Bendt Nielsen
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«Vivendum», ex « Havservice II», i Esbjerg 1. august, klar for
nye oppgåver.
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Foto: Bent Mikkelsen
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Skipsmatrikkelen

Norsk Ordinært Register NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
2013
M/S ENERGY INSULA LCXZ - Vestland PSV AS (Golden Energy Offshore Management AS, Ålesund), Torangsvåg/Ålesund

M/S BLUE POWER LDDU - Blue Ship Invest AS (Atlatic Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Ulsteinvik/Ålesund

M/S BORGENFJORD LFYK - Stornes Skip AS, Inderøy/Trondheim

M/S ELATION LFUL - Petter Sigvaldsen, Høvik/Oslo

Pontong ASW PONTOON18 LG7562 -SG Finans AS (Arctic Seaworks AS, Hammerfest), Lysaker/Hammerfest

Pontong ASW PONTOON 24 LG7563 -SG Finans AS (Arctic Seaworks AS, Hammerfest), Lysaker/Hammerfest

M/S SAGA OSEBERG LDJO - Stiftelsen Nytt Osebergskip, Tønsberg

M/S RS129 KJØPSTAD LF4007 - Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo

M/S BJØRG HADDY LGLL - Jan Ketil Nilsson, Kråkerøy/Fredrikstad
29.04. brt. -ex svensk reg. CARMEN AF KARLSTAD (B. 1945)

M/S HAVSTRAND LDBR - AS Havstrand, Kjerstad/Ålesund (M-125-H)

M/S REM FORTUNE LGCJ - Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg

M/S OCEAN SCOUT LDIN - Ocean Scout AS (Atlantic Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Oslo/Bergen

M/S ALBINA IX LGMR - Kjell Erik Almskog, Oslo

M/S RO FJELL LCTO - Rostein AS, Harøy/Ålesund

M/S AURORA POLARIS LEWN - Terje Håland, Randaberg/Stavanger

M/S OLYMPIC HERCULES LGXF - Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg

M/S EIDSVAAG PIONEER LFTA - Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim

M/S MULTI SERVER LDKZ - Multi Server AS, Aukra/Molde
31.05. 266 brt. - Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (146)

M/S ROGNE LDGS - Rogne AS, Leinøy/Fosnavåg

M/S PLATINUM LGVU - Helge Holm, Bønes/Bergen
04.06. brt. - Princess Yachts Int. Plc., Plymouth (P56029)

M/S FAR STATESMAN LGMA - F-Shiplease AS (Farstad Shipping ASA), Oslo/Ålesund

M/S SNØFJELL LDPZ - Torghatten Nord AS, Tromsø

M/S TROMS LYRA LFYG - Clean Design Lyra AS c/o Troms Offshore Management AS, Tromsø

M/SHIMMELBLAA LHKM - Himmelblå AS, Skien

M/S KINGS BAY LCNN - Kings Bay AS, Leinøy/Fosnavpg (M-22-HØ)

M/S PHILOSOPHY LFSV - Philosophy Yachting Ltd., Middlesex, c/o Einar von Hirsch Eiendom AS, Flekkefjord/Stavanger

21.02. 4552 brt. -Hellesøy Verft AS, Løfallstrand (150)

06.03. 3644 brt. - Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (297)
ATVT Sudn.Zadod «Zaliv», Kerch (skrog)

05.04. 2778 brt. - ex Antigua og Barbuda reg, EILAND (B.2009)

11,04. brt. - Hanse Yachts AG, Greifswald (022)

17.04. 80 brt. - Modular Pontoon Systems BV, Aalst (13-2012)

17.04. 138 brt. - Modular Pontoon Systems BV, Aalst (14-2012)

18.04. brt. - Ikke reg. før norsk (B.2012)

24.04. brt. - Ikke reg.før norsk (B. 2003)

06.05. 3104 brt. - Bogazici Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS, Altinova (1016)

15.05. 4560 brt. - ex NIS reg. REM FORTUNE (B.2013)

15.05. 2418 brt. - Simek AS, Flekkefjord (125)

22.05. brt. - Pearl Motor Yachts Ltd., Stratford-upon-Avon

24.05. 3894 brt. - Aas Mek. Verksted AS, Vestnes (190)
Riga Ship Yard, Riga (skrog)

27.05. brt. - Discovery Yachts Ltd., Southampton (44)

28.05. 4477 brt. - ex NIS reg. OLYMPIC HERCULES (B.2001)

28.05. 2145 brt. - ex NIS reg. EIDSVAAG PIONEER (B.2013)

04.06. 1964 brt. - Karstensens Skibsvært A/S, Skagen (422)

04.06, 6170 brt. - ex NIS reg. FAR STATESMAN (B.2013)

12.06. 67 brt. - GS Marine Produksjon AS, Gursken (35)

13.06. 3409 brt. - ex NIS reg. TROMS LYRA (B.2013)

18.06. 4027 brt. - Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (53)

14.06. brt. - ex USA reg. D.ALI (B.2010)

18.06, 302 brt. - ex britisk reg. PHILOSOPHY (B.1991)

Ada Denizcilik ve Tersane Isletm., Istanbul (skrog)

Crist Spolka z.o.o., Gdynia (skrog)

(Leif K. Nordeide)



M/SRYGERØY

M/S HVALER

M/SVOLSTAD

M/S BLUE GUARDIAN

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2013
M/S OCEANIC VEGA LCHQ3 - Eidesvik Seismic Vessels AS (CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg), Bømlo/Haugesund

M/S GSP ANTARES }WMC3 - Solstad Rederi AS, Skudeneshavn

M/S VEGA INRUDA LARY7 - Vega Inruda AS c/o Vega Offshore Management AS, Kristiansand

M/TBOWENGINEER LASA7 - Qdfjell Chemical Tankers AS, Bergen

M/S REM FORTUNE LARG7 - Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Eosnavåg

M/S EIDSVAAG PIONER LAQI7 - Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim

Vard Tulcea SA, Tulcea (768) (skrog)
M/S FAR STARLING LANZ7 - Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund

M/S STAR LOFOTEN LAQL7 - Grieg International II AS (Grieg Star AS, Bergen), Oslo/Bergen

M/SSEASAILOR LAJP3 - Sea Supply AS (Chriship AS), Sortland

M/S FAR STATESMAN LAOA7 - F-Shiplease AS (Farstad Shipping ASA), Oslo/Ålesund

S.C.STX Ro Offshore Tulcea SA, Tulcea (skrog)
M/S HÖEGH TRADER LASK7 - Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo

M/S NORTH VANGUARD LCNL3 - Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norway AS), Sandnes

M/S NORTH CHALLENGER LISD3 - Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norway AS), Sandnes

M/S TROMS LYRA LAOK7 - Clean Design Lyra AS c/o Troms Offshore Management AS), Tromsø

M/S SKANDI BERGEN LAPK7 - DOF Subsea Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen

M/S CHRISTINA VICTORY LASM7 - Christina Victory AS, Bergen

M/T CLIPPER QUITO LAPW7 - Partrederiet Clipper Victory II DA (Solvang ASA), Stavanger

M/S NORMAND SKARVEN LCWA3 - Normand Skarven KS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn

M/S WORLD DIAMOND LASB7 - World Wide Supply I CV. (repr.: World Wide Supply AS, Ulsteinvik,

21.06.

26.06.

26.06.

28.06.

04.04. 12550 brt. - ex NOR reg. OCEANIC VEGA (B. 2010)

10.04. 3385 brt. - ex NOR reg. NORMAND MJOLNE (B, 1985)

02.05. 1727 brt. - ex Tuvalu reg. VEGA INRUDA (B. 2013)

08.05. 18405 brt. - ex Panama reg. BOW ENGINEER (B. 2006)

15.05. 4560 brt. - Kleven Verft AS, Ulsteinvik (360)

28.05. 2145 brt. - Vard Group AS, Aukra (768)

29.05. 3527 brt. - Vard Vung Tau Ltd., Vung Tau (770)

31.05. 37447 brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8079)

03.06. 1324 brt. - ex NOR reg. SEA SAILOR (B.1975)

04.06. 6170 brt. - Vard Group AS, Tomrefjord (787)

06.06. 68060 brt. - ex Bahamas reg. HÖEGH TRADER (B.1998)

11.06. 2637 brt. - ex NOR reg. NORTH VANGUARD (B.1990)

13.06. 1968 brt. - ex NOR reg. NORTH CHALLENGER (B.1997)

13.06. 3409 brt. - Vard Group AS, Brevik (756)
STX OSV Braila SA, Braila (skrog)

18.06. 8922 brt. - Vard Group AS, Søviknes (776)
Vard Tulcea SA, Tulcea (skrog)

26.06. 43143 brt. - ex Panama reg. MIZUNAGIMARU (B.2006)

26.06. 48051 brt.- - Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (2516)

26.06. 3149 brt. - ex NOR reg. NORMAND SKARVEN (B.1986)

28.06. 3832 brt. - S.C.Santierul Naval Damen Galati SA.,Galati (552022

93 brt.

3430 brt.

3636 brt.

brt.

LDQB - Rødne Trafikk AS, Sjernarøy/Stavanger
- Brødrene AA AS, Hyen (271)

3YDZ - Sjøservice AS, Trengereid/Bergen
- ex ikke reg. LOS 092 (B.1977)

3YYB - Volstad AS, Ålesund

LDJV - Blue Ship Invest AS (Reinøy Shipping AS, Eosnavåg), Ulsteinvik/Ålesund
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (298)

JSC Shipyard Zaliv, Kerch/Crimea (skrog)

- Tersan Tersancilik ve Tasimacilik AS, Tuzla/Istanbul (1020)

drift: Reinøy Management AS, Eosnavåg), Amsterdam/Fosnavåg

Damen Shipyards Gornichem, Gornichem (skrog)



NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Desember 2012:

M/F FUSA (LNHK) (675/-/1970) ex FUSA I - 87 ex STORD - 86 - fra Tide Sjø AS,

April 2013:
M/S ABSOLUTE FREEDOM (3YUY) (43/-/2002) - fra Martin Stage, Stavanger til

Kjetil Riska, Hommersåk/Stavanger, omdøpt til SILJE.
M/S BELLIZZIMA (LAHB) (44/-/2006) - fra Sand Brygge AS, Vesterøy til Jørgen

Halfdan Nørstenæs, Oslo og hjemsted endret fra Fredrikstad til Oslo.
Lekter CARUS (LM9049) (131/-/1975) - fra Sjøentreprenøren AS, Bergen til Nor

scrap West AS, Hatiglandshella/Bergen.
M/S FFS KHAN (LGJD) (235/58/1967) ex KHAN -12 ex ARGUS -00 ex MOR -97

ex COBURG - 93 ex ALFRED LAMEY - 70 - fra Farsund Fortøyningsselskap
AS, Farsund til Tandberg Eiendom AS, Oslo, omdøpt til TANDBERG POLAR
og hjemsted endret fra Farsund til Oslo.

M/S FUGLENES (LHYH) (457/71979/83/99) ex KVITNES - 09 ex FISKEVÆR -
03 - fra Multibåt AS, Ålesund til Karm Ocean AS, Åkrehamn, omdøpt til
KARM OCEAN, hjemsted endret fra Hammerfest til Åkrehamn og slettet
i merkeregisteret.

M/S ICEBEAR (LFDH) (320/-/1965) ex TSAR - 08 ex PETER JARL - 06 ex HAVKYST
- 00 ex HÅEN - 81 ex BR.SMÅVIK - 79 - Lupin Shipping Limited (M. Han
nestad AS, endret adresse fra Berg i Østfold til Halden), Kingstown/Halden.

M/S ISEGRAN (LNSS) (78/-/1939/61) ex SVELVIKSAND - 90 ex ANGER - 49 ex
SCHEIBENHOF - 48 - fra Havnetjeneste DA (Knut Birger Nilsen), Fredrik
stad til Pelle Marine AS, Kolnes, omdøpt til SANDER og hjemsted endret fra
Fredrikstad til Haugesund.

M/S KRAKEN (LHGE) (31/-/1989) ex ROYAL CHRISTINE -12 - fra Hold IT AS c/o
Type-It AS, Trondheim til Jørgen Aunaas, Trondheim.

M/S KRITHO (LLBL) (31/-/2005) ex WANGS BRIS ex KRISTINE - fra Rune Jensen
Grimstad til Tom Erik Bråtane, Risør, omdøpt til TOMMELITEN og hjemsted
endret fra Grimstad til Risør.

M/S LINAN (LJKM) (98/-/1966) - fra Charterbåtrederiet AS, Sandvika/ Brønnøy
sund til MS Linan AS, Skien/Brønnøysund.

M/S NORAFJELLII (LLCX) (531/887/1967/70/86/97) ex NORAFJELL -12 ex SIGLAR
II -10 ex SIGLAR -10 - fra Kjøpergruppen AS, Bergen/Harstad til Fosen
Gjenvinning AS, Revsnes/Harstad og slettet i merkeregisteret.

M/S RHAPSODY IN BLUE (LITM) (21/-/1997) - fra Berit Haver Lie, Ågotnes/Oslo
til Lokam Holding AS c/o Rosa Ertesvåg, Fyllingsdalen/Oslo.

M/S REM STADT (LHOQ) (3.603/5.372/1995) - Rem Stadt KS, Fosnavåg/Ålesund

M/F RØSUND (LEIH) (1.010/100/1977/88) ex TAU - 82 - Torghatten Nord AS,
Tromsø/Narvik (Endret ISM-ansv.: fra Torghatten Nord AS, Tromsø til Boreal
Transport Nord AS, Hammerfest).

M/S SEA PRINCESS (LLVS) (39/-/1998) ex AFRODITE - 02 - fra Nani AS, Oslo til
Sand Brygge AS, Vesterøy og hjemsted endret fra Oslo til Fredrikstad. I juni
til Trond Heum, Larvik og hjemsted endret fra Fredrikstad til Larvik.

M/S SILJE (LMZP) (34/71998) ex MOLINE - 09 ex AQUARIUS - 05 - fra Kjetil Riska,
Hommersåk/Sannes til Terje Berland, Kleppe/Sandnes, omdøpt til TEJO.

M/S SIXTEEN (LCFM) (33/72007) ex KJØMEII -11 - fra Oslo Marineservice AS,
Oslo til Pål Henning Smestad, Oslo.

M/S STOKKVÅGEN (LLNX) (77/71967) - fra Barnehagegruppen AS, Oslo til

M/S STOREBRAND (LJII) (39/-7/1936) - fra Stenersen Rederi AS, Bergen til Olav
Aas Rye og Solveig Marie Aas Rye, Engelsvik/Bergen.

Bergen til Havskyss AS, Florø/Bergen

(ny ISM-ansv.; Reinøy Shipping AS, Fosnavåg) til Rem Stadt AS, Fosnavåg/
Ålesund (slettet ISM-ansv,.)

Stokkvågen AS, Oslo.

Mai 2013:
M/S ANNA THERESE (LM6863) (24/71979) ex IDA THERESE - 08 ex SLETTVOLL

SENIOR - 05 ex EGAR SENIOR - 95 ex KARL-BJARNE - 93 - fra Møre og Roms
dal Fylkeskommune Utdanningsavdelinga (c/o Fræna videregående skole,
Elnesvågen), Molde til Kystlaget M/K Ole Jonnys Venner v/ Stein Grenersen,
Leinesfjord og hjemsted endret fra Molde til Bodø.

M/S AVANTE GARDE (LLYO) (46/72002) ex WHITE BEAUTYI -04 - fra Ole Johan
Vian Pettersen, Bodø/ Oslo til Ståle Raa, Fana/Oslo.

M/F BASTØ I (LIPT) (5.505/1.364/1997) - fra Bastø Fosen Ferjer AS c/o Andenæs
Eiendom (ISM-ansv,: Bastø Fosen AS, Horten), Oslo/Moss til T-Finans AS c/o
Andenæs Eiendom (ISM-ansv.: Bastø Fosen AS, Horten), Oslo/Moss.

M/F BASTØ II (LIPU) (5.505/1.364/1996) - samme som BASTØ I, men hjemsted
Horten.

M/F BASTØ III (LMWY) (7.310/3.105/2004) - samme som BASTØ L men hjemsted
Horten.

M/F BASTØ IV (JWYV) (3.692/785/1986/01) ex BOKNAFJORD -10 ex BJØRNE
FJORD - 01 ex AUSTRHEIM - 95 - samme som BASTØ I, men hjemsted Horten.

M/S BILLEFJORD (LJSC) (357/71986) ex FLATANGER -11 ex HELMI 04 -ex HAR
UN - 97 - Longyearbyen Buss & Taxi AS, Longyearbyen, ommålt til 394 brt.

M/S BOURBON FRONT (LCUC) (3.955/4.400/2011 - Bourbon Offshore IV KS
(Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg, ommålt til 4.071 brt. 4.450 tdw.

M/S BOURBON MISTRAL (LNXZ) (3.922/4.779/2006) - fra Bourbon Offshore III
KS, Fosnavåg til Bourbon Ships AS (ISM-ansv.: Bourbon Offshore Norway
AS), Fosnavåg.

M/S BOURBON MONSOON (LNXX) (3.922/4.779/2007) - fra Bourbon Offshore
III KS, Fosnavåg til Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg.

M/S EFFIMARCONI (LJNA) (33/71996) - fra Welhaven AS, Fagerstrand/Oslo til
Inger Lise Johansen Welhaven og Petter Næss Welhaven, Fagerstrand/Oslo.

M/S FJORD-VIND (LFXR) (23/71977) - fra Terje Moset Scott, Oslo til Tom Scott,
Kolbotn/Oslo. I juni til Bare Trivelig AS c/o Adstate AS, Sandefjord og hjemsted
endret fra Oslo til Bergen.

Lekter GODFATHER (LM5660) (103/71975) - fra Stensen Havneservice AS, Leknes/
Stavanger til Gerd Stensen AS, Leknes/Stavanger.

M/S HOLMEFJORD (JWLJ) (248/372/1962) ex SYKLUS - 95 ex FOSNAR - 95 ex
LISBETH HOVE - 68 ex MARTIN - 65 - Partrederiet Holmefjord DA (endret
fra Olav Holmefjord til Magnar Holmefjord), Holmefjord/Bergen.

M/S JARFJORD (LNJZ) (155/168/1955/72/84/89) ex EDELFISK - 02 ex SUNDE
JUNIOR - 74 ex NORRØNA - 69 ex TRAFIK 3 - 63 ex ESPEDAL - 56 - fra SG
Finans AS, Lysaker/Kirkenes (drift Nimrod Bodø AS, Bodø) til Nimrod Bodø
AS, Bodø, omdøpt til NIMROD og hjemsted endret fra Kirkenes til Bodø.

M/F JESPER (JXOL) (156/105/1987) - fra Kragerø Fjordbåtselskap AS, Kragerø til
Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Kragerø.

Lekter JOBI (LK7495) (102/71999) - fra Stensen Havneservice AS, Leknes/Mo til
Gerd Stensen AS, Leknes/Mo.

M/S JULIANE (LHTG) (48/71907) - fra Tore Valsø, Heimdal/Trondheim til Tore
Valsø, Trondheim.

M/S LADY MELISSA (LAEE) (31/71982) ex LADY ATLANTIC - 90 ex LADY ZITA -
88 - fra Norvald Arne Glesnes, Glesvær/ Fredrikstad til Rune Mathisen, Stord/
Fredrikstad. I juni til Einar Seim, Strandebarm/Fredrikstad.

M/F LÅNAN (JXZT) (98/-/1966) - fra Charterbåtrederiet AS, Sandvika/ Brønnøy-
sund til Båttur AS, Nesoddtangen/Brønnøysund.

M/F NAUS (LASN) (149/71971) - fra Kragerø Fjordbåtselskap AS, Kragerø til
Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Kragerø.

M/S NYGÅRD SENIOR (JXGQ) (99/71959) ex GAMVIKGUTT - 98 ex BJØRN-
STEINAR - 85 ex NORLINER - 80 ex JACOB JENSSEN - 75 - fra Berner Matheus
Nygård, Napp/Vardø til Föreningen Utrønå c/o Geir Baade, Gurskøy/Vardø
og omdøpt til JACOB JENSSEN.

M/S PERSFJORD (JXQS) (548/549/1971) - fra North-West Holding AS, Tjørvåg/
Ålesund til John Arne Holm, Vormedal/Ålesund.



M/S PLATINUM (LAHD) (36/-/2006) - fra Helge Holm, Bønes/Bergen til Nye
Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen og omdøpt til RHIANA, I juni
til Jan Nicolaisen, Kopervik, omdøpt til TIME OFF og hjemsted endret fra
Bergen til Kopervik.

M/S PRINSESSEN (LDJZ) (223/100/1990) - Kaikanten Kurs & Konferansesenter
AS, Haus/Oslo (endret ISM-ansv.fra: Bergen-Nordhordland Rutelag AS, Haus
til Fjordcharter Norway AS, Haus).

M/S ROY KRISTIAN (LLKA) (494/300/2001) ex RUNE VIKING - 06 - fra Sølvtrans
Rederi AS (ny ISM-ansv.; Sølvtrans Management AS), Ålesund til Laponie
Shipping AS (ISM-ansv.: Finnmark Brønnbåtrederi AS), Alta/Ålesund.

M/S RØGVÆR (LM5915) (24/-/1966) ex MAIKEN - 88 ex POIKEN - 74 - fra Molly
Auto AS, Larvik/Haugesund til MS Molly AS, Larvik/Haugesund.

M/F SEKKEN (LLQT) (313/-/1973) ex HAREID - 08 - fra Fjordl MRF AS (ISM
ansv. : Fjordl AS, Florø), Molde til Frei Taubåtservice AS, Frei, omdøpt til OLE
JACOB og hjemsted endret fra Molde til Kristiansund.

Rig SONGA TRYM (LFEX) (12.143/-/1976) ex DEEPSEA TRYM - 09 ex FA MU
RALLA - 95 ex DAYSLAND ONE - 88 ex NORTRYM - 87 - Songa Offshore SE
(Songa Rig AS, Bergen, ISM-ansv.: Songa Management Limited, Limassol),
Limassol/Oslo, ommålt til 12.837 brt.

M/S ST.PETER (LDTD) (33/-/2008) - fra Ståle Raa, Fana/Bergen til Ole Johan Vian
Pettersen, Bodø/Bergen.

M/S TERNHOLM (LLWY) (58/-/1955/75/76/97) - fra Brandal Vannsports Förening
c/o Erlend Reinøy, Brandal/Tromsø til Marine Q AS, Fosnavåg/Bodø.

M/F TJELDSUNDFERJEN 3 (LDSM) (121/-/1952) - fra Ferga AS, Fagerstrand/Oslo
til Kai Kristoffersen, Vadsø/Oslo.

M/S VESTBULK (LNWA) (1.392/1.826/1987/06) ex MOLO TRADER - 12 ex
MYRTIND - 08 ex PERFORMER - 05 ex PIANO - 99 ex SULLBERG - 88 - fra

Vestbulk AS c/o Nils Tore Melingen Troland (ISM-ansv.: Maritime Mana
gement AS, Leikanger), Torangsvåg/Bergen til Bio Feeder AS (ISM-ansv.:
Maritime Management AS, Leikanger), Torangsvåg/Bergen, omdøpt til
EIDHOLM.

Juni 2013:
M/S ARTIC FJORD (LMPG) (1.865/1.612/2004/09) - fra Artic Express AS c/o Artic

Shipping AS, Førde/Bergen til Artic Shipping AS, Førde/Florø.
M/S ARTIC LADY (LIRT) (1.884/1.350/2006/09) - fra Artic Express 1 AS c/o Artic

Shipping AS, Førde/Florø til Artic Shipping AS, Førde/Florø.
M/S AT LEAST (LAXR) (36/-/2007) - fra Morten Johnsen og Kristin Bakken John

sen, Snarøya til Egil Amdam og Vera Moen, Drammen, omdøpt til NINE og
hjemsted endret fra Oslo til Drammen,

M/S BLUE OCEAN (LCVS) (33/-/2002) ex BLUE OCEAN OF HAMBLE -12 - fra
Bergen Yacht AS, Kleppestø/Bergen til Tore Andre Frugård, Nesttun/Bergen.

M/S CHALLENGER (LNQH) (44/-/2005) - fra Bernt Helland, Stavanger til Jarle
Kraakevik, Sola/Stavanger.

M/S DELFIN SENIOR (LM4048) (25/-/1969) - fra Fjordcruise Narvik AS, Ankenes
strand/Bodø til Bygg og Anleggsbemanning AS, Eidsvoll/Bodø.

M/S FJORDTOR I (LALL) (1.552/2.400/1978/00/01) ex EIDE JUNIOR -10 ex
URANIA - 00 ex ULSNIS - 89 - FE Shipping AS (Fjordbulk AS), Bodø, (endret
ISM-ansv.: til FE Shipping AS),

M/S LA BELLE (LKCI) (46/-/2009) - fra Morten Hogne Holst og Bente Holst,
Furnes/Bergen til Jan Vidar Rasch, Holmestrand/Bergen, omdøpt til LIVE V.

M/S LESICA (LNIL) (35/-/2004) - fra Trond Ristesund, Brattholmen/Bergen til Jan
Erik Kolstad, Isdalstø/Bergen, omdøpt til SAVANNAHII.

M/S LIVE IV (LCJQ) (33/-/2008) - fra Jan Vidar Rasch, Holmestrand til Tom Arne
Rønning, Sandefjord, omdøpt til JUNI og hjemsted endret fra Holmestrand
til Sandefjord.

M/S MOONRAKER (LDGN) (15/-/1997) ex STELLA POLARIS -12 ex IRIS -12 - fra
Taubåt ANS, Gressvik/Fredrikstad til Moonraker DA (Rosmer Pape Pettersen),
Gressvik/Fredrikstad.

M/S MONTANUS (JWPH) (40/-/2006) - fra Husbyggerens Innkjøpskontor AS,
Straume/Bergen til Nye Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen, omdøpt
til MY GIRL.

M/S MYRÅS (LCFO) (1.999/2.800/1991/08) ex MAPLE - 08 ex WESTERBORG - 06
ex BOTHNIABORG - 04 - fra Ono Shipping AS (AS Frakt, Rong), Rong/Bergen
til Navigare Norge AS, Flekkefjord/Bergen.

M/S MÅSVÆRSUND (3YWZ) (28/-/1961) ex KNUT GUNNAR - 87 - fra Holger
Kiihn, Midsund/Tromsø til Roy Magne Kanestrøm, Midsund/Tromsø.

M/S NIDELV (LHNK) (31/-/1988) ex NOORDER BREEDTE - 96 - fra MS Patricia
AS, Arendal til MS Nidelv AS, Arendal.

M/S POLYNYA VIKING (LAZQ) (875/-/1978) ex BJARNISVEINSSON - 07 ex BJÖRG
JÖNSDOTTIR - 07 ex HOFDÄVIK - 06 ex OSKAR MAGNUSSON - 85 - Polyna
Viking AS, Tromsø, slettet i merkeregisteret,

M/S QUEEN NADIA (LAPW) (34/-/1990) ex THEA 11 ex US GENERATION III - 08
- fra Gunnar Ring-Nilssen, Tønsberg til Helge Birger Liknes, Åkrehamn, om
døpt til GERDA MANDANE og hjemsted endret fra Tønsberg til Åkrehamn.

M/S ROSSEN (LHKE) (-/-/1951) ex THEMIS - 95 - Christineborg Turistsenter og
Runde Leirskole AS, Runde/Ålesund, omdøpt til SKOLESKIPET GOKSØY,

M/S RØSTBANKEN (LM5277) (23/-/1974) - fra Vevelstad Trebåtforening, Vevel
stad/Svolvær til Salten Trebåtforening c/o Johnny Johnsen, Sørarnøy/ Svolvær.

M/S SKANDI SOTRA (LLYV) (3.482/3.933/2002) - DOP Rederi AS, Storebø/Bergen
+ (ISM-ansv.: DOF Management AS, Storebø).

M/S SKANDI STORD (LJLD) (2.656/2.900/1999) - samme som SKANDI SOTRA.
M/S SWAN SPIRIT (JXTV) (16/-/-1987) ex VENERA - 05 ex LADY SWAN - 02 - fra

Kjetil Misje, Holmestrand til Sindre Runde Mosgren, His og hjemsted endre
fra Oslo til Arendal.

M/S TRONDARNES (LDRV) (38/-/1976) ex ELIAS BLIX - 99 - Stian Raknes, Skien/
Harstad omdøpt til BLIX.

M/S TRÅLFISK SENIOR (LNUS) (29/-/1922/48) ex ELSE LILLIAN -10 ex MOT -
91 ex TRÅLFISK - 91 ex TRAWLFISK - 48 ex LEIF - 23 - fra Heine Krydsby,
Kleppestø/Ålesund til Leif Einar Lothe, Odda/Ålesund.

M/S VINGTOR (LCNQ) (457/40/2012) - fra Oma Baatbyggeri AS (Norled AS), Stord/
Stavanger til Norled AS, Stavanger.

M/S WHITE STAR (LERX) (-/-/2012) - fra Nye Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/
Bergen til Husbyggerens Innkjøpskontor AS, Straume/Bergen, omdøpt til
MONTANUS.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

April 2013:
M/S ATLANTIC EAGLE (LAED3) (2.517/2.642/78) ex OCEAN MAINPORT -12

ex OLYMPIC COMMANDER - 05 ex NORTHERN COMMANDER - 96 ex

TENDER COMMANDER - 82 - Eagle Shipping Ltd., Tortola/Bergen (repr.:
M. Hannestad AS, endret adresse fra Berg i Østfold til Halden).

M/S OCEAN EAGLE (LLFP3) (2.019/2.215/1976/04) ex OCEAN SCOUT - 12 ex
SARTOR -11 ex NORTHERN VIKING -04 ex VERONICA VIKING -97 ex
SEALION COLUMBIA - 90 ex SEALION COLOMBIA - 89 ex ACTIVE DUKE
- 84 - samme som ATLANTIC EAGLE.

M/S OCEANIC CHAMPION (LAJQ6) (9.405/1.810/1994/00) ex GEOWAVE CHAM
PION -12 ex VERONICA II -06 ex VERONICA -02 - fra Norfield Shipping AS,
Torangsvåg/Bergen til Oceanic Champion AS, Torangsvåg/Bergen (ISM-ansv.:
fortsatt CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg).

M/S TANCRED (LALX4) (48.676/15.577/1987) ex NOSAC SEA - 96 ex NOSAC
TANCRED - 89 - fra Icon Tancred EEC (Wilhelmsen Ship Management
(Norway) AS, Lysaker),Dover, Del./Tønsberg til Wilhelmsen Lines Shipowning
AS, Lysaker/Tønsberg

M/T WISBY ARGAN (LAFB7) (4,776/7.348/2009) - Casablanca Tankers AB,
Lidköping/Oslo (repr.r M. Hannestad AS, endret adresse fra Berg i Østfold
til Halden).



Mai 2013:
M/T BW SUEZ EVERETT (LAVK5) (93.844/77.410/2003) ex BERGE EVERETT -

08 - BW Gas SENG Limited (repr.: Bergesen Norway AS, Lysaker, drift: BW
Fleet Management AS, Lysaker), Hamilton/Tønsberg, omdøpt til BW GDF
SUEZ EVERETT.

M/S SEISQUEST (LDIA3) (6.262/2.219/1991/00) - fra Seisquest ANS (Frode Bjørn
Borland, Paradis, ISM-ansv.: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS,
Lysaker), Paradis/Bergen til West Contractors AS (ISM-ansv.: Maritim
Management AS, Ålesund), Ølensvåg/Bergen,

M/T SEQUOIA (LAVB5) (23.129/37.620/2003) ex JO SEQUOIA -10 - Skibsaksje
selskabet Hassel (Jo Tankers AS), Kokstad/Bergen, omdøpt til JO SEQUOIA.

Juni 2013:
M/T CLIPPER SIRA (LAFX6) (2.613/4.053/2006) ex ONGENOEMD - 06 - BKR

Tankers KS (Brødrene Klovning Shipping AS), Haugesund, omdøpt til
NORDIC SIRA.

M/S DANUBIA (LAXV5) (1.781/2.550/1984) ex ALBIS - 03 ex DANUBIA - 97 - fra
Wind Shipping AS (Sunbay Management AS), Hjellestad/Bergen til Wind
Shipping AS c/o M. Hannestad AS, Halden (forr.adr.: c/o Sunbay Management
AS, Hjellestad), Halden/Bergen,

M/S GEO CELTIC (LAKE6) (12.109/4.750/2007) - fra Fugro Geo Vessels AS, Oslo/
Bergen til Esploration Vessel Resources AS, Laksevåg/Bergen (ISM-ansv.
Uforandret: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker).

M/S HÖEGH BANGKOK (LAJI6) (55.775/16.632/2007) - fra Viking Car Carriers

NOR - Slettet (utgått av registeret)

April 2013:
M/S DINA SUPPLIER (LAEP) (2.332/3.311/2007) - Myklebusthaug Offshore AS

(Myklebusthaug Management AS), Fonnes/Bergen - slettet 05.04.2013 -
overført til Myklebusthaug Offshore AS (Myklebusthaug Management AS),
Gibraltar, samme navn med signal ZDNK6.

M/S EIDSVAAG (LIBS) (498/1.000/1995/04) - Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim -
slettet 16.04.2013 - solgt til De Bruyn Holdings Pte. Ltd., Burnie, Tasmania,
Australia.

M/S NORDERVEG (LLXW) (1.514/-/2002) ex BRENNHOLM - 06 - Ryggefjord AS,
Bekkjarvik/Bergen (H-175-AV) - slettet 04.04.2013 - solgt til Sp/F Gulenni,
Færøyene, omdøpt til TUMMAS T med signal XPKF.

M/S NORMAND MJOLNE (JWMC) (3.385/2.500/1985) - Solstad Rederi AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn - slettet 10.04.2013 - overført til NIS, omdøpt
til GSP ANTARES med signal JWMC3.

M/S OCEANIC VEGA (LCHQ) (12.550/6.013/2010) - Eidesvik Seismic Vessels AS
(drift: Eidesvik AS, ISM-ansv.. CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS,
Laksevåg), Bømlo/Haugesund - slettet 04.04.2013 - overført til NIS, samme
navn med signal LCHQ3.

M/S STIAN ANDRE (LM8964) (37/-/1982) ex GINA MARIE - 09 ex FRED HUGO
- 05 - Partrederiet Stian Andre ANS (Per Lidvar Hansen), Nord-Lenangen/
Tromsø (T-101-L) - slettet 30.04.2013 som forlist.

Mai 2013:

M/S ANDENESFISKI (LIJF) (1.567/700/1996/00) -AS Andenes Havfiskeselskap,
Andenes/Sortland (N-80-A) - slettet 06.05.2013 - solgt til Russland

M/S BRIMØY SENIOR (LIUL) (376/-/1979) ex BRIMØY - 09 ex STATTGUTT - 08
ex HORDAGUTT - 02 - H P Holmset AS, Vatne/Måløy (M-222-H) - slettet

II Ltd. (repr.: P.D.Gram & Co AS, Oslo, ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS,
Oslo), Majuro/Oslo til Høegh Autoliners Shipping AS (ISM-ansv.: Høegh
Fleet Services AS), Oslo.

21.05.2013 som opphugget.

M/S DR SKOGSHOLM (LNWD) (32/-/1949) ex ØRNØY - Harald Petter Rasmussen,
Gjøvik/Tønsberg - slettet 21.05.2013.

M/S HARDANGER (3YAX) (21/-/1928) - Victor Lipovoj, Råde/Bodø - slettet
13.05.2013.

M/S JØKELFJORD (LM5326) (20/-/1958) - Kvænangen Opplevelse Service AS,
Jøkelfjord/Hammerfest - slettet 27.05.2013.

M/S MALENE MØLLEROP (LCDM) (-/-/1941) ex MIRA - Møllerops Eiendommer
AS, Søreidgrend/Bergen - slettet 22.05.2013 som forlist.

M/S MAY-INGER (JXQY) (150/-/1987/96/02) ex SANDØYODD - 02 - Sørøyfisk AS,
Ellingsøy/Ålesund (M-75-A) - slettet 08.05.2013 som opphugget.

M/S OCEAN TROLL (LNBZ) (2.516/2.350/1984/91/95) ex VIKING TROLL - 06 ex
KONGSTEIN - 87 - Ocean Lanhoy KS c/o Fearnley Finans ASA (Atlantic Off
shore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Oslo/Bergen - slettet 03.05.2013
- overført til Atlantic Offshore Rescue Ltd. (Atlantic Offshore Management
AS), Aberdeen, Storbritannia, samme navn med signal 2GMH5.

M/T SCAN TRADER (LMLL) (485/727/1964/86/00) ex HARVEST JR. 00 ex HAR
VEST - 00 ex MIDØY VIKING - 97 ex ANNA O - 88 - Grøntvedt Shipping
AS, Kråkvåg/Trondheim - slettet 15.05.2013 - solgt til Moldova

M/S SINDRE LEIF (LDKJ) (292/196/1964) ex OKNIN -12 - Sindre Leif AS c/o
Sindre Dyr, Godøya/Måløy (M-234-G) - slettet 28.05.2013 som opphugget.

M/S SONAMARA (LCUV) (-/-/1988) ex SONAMORRA -11 - Alina Nolting og Kai
Nolting, Bergen - slettet 03.05.2013 - solgt til USA

Juni 2013:
M/S ALBINA (LDCT) (56/-/2010) - Kjell Erik Almskog (Carl Frederik Almskog,

Høvik), Oslo - slettet 25.06.2013 - solgt til Storbritannia.
M/S ATLANTIC VIKING (LLNF) (1.772788/1988) ex SÆVIKING - 06 ex REGINA

C - 01 - Giske Havfiske AS. Giske/Ålesund (M-93-G) - slettet 95.06.2013 - solgt
til Timmiarmiut Shipping A/S, Nuuk, Grønland, omdøpt til TIMMIARMIUT
med signal OWOE.

M/S BOURBON TAMPEN (LLZA) (3.325/4.345/2002) ex HAVILA TAMPEN -
03 - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg - slettet
07.06.2013 - overført til Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS),
Kingstown, Sankt Vincent og Grenadinene, samme navn med signal J8B4865.

M/S HAVSERVICE II (LADN) (285/-/1975) ex KJØLVA - 05 - Boreal Maritim AS,
Skjervøy/ Tromsø - slettet 10.06.2013 - solgt til Marshalløyene

M/S LIFJELL (LIBO) (172/190/1996) ex ANDERS JUNIOR - 06 ex NORDTRANS - 98
ex NY-ODDEGUTT - 97 - Salaks AS, Sjøvegan/Hartstad - slettet 06.06.2013
- solgt til Storbritannia

M/S LILL-EVA (LIAE) (12/-/1946) - Ernst Hagbart Kildalsen, Tromsdalen/Tromsø
(T-204-T)- slettet 12.06.2013.

M/S NORMAND SKARVEN (LCWA) (3.149/2.685/1986/97) ex TROMS SKARVEN
- 05 - Normand Skarven KS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - slettet
26.06.2013 - overført til NIS, samme navn med signal LCWA3.

M/S NORTH CHALLENGER (LISD) (1.968/3.115/1997) - Gulfmark Rederi AS (Gulf
Offshore Norge AS), Sandnes - slettet 13.06.2013 - overført til NIS, samme
navn med signal LISD3.

M/S NORTH VANGUARD (LCNL) (2.637/3.118/1990) ex SKANDI HAWK - 01 -
Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norge AS), Sandnes - slettet 11.06.2013
- overført til NIS, samme navn med signal LCNL3.

M/T PETROJARLI (JXCE) (30.742/31.473/1986) -KS Petrojarl 1AS (Teekay Petro
jarl Production AS, Trondheim - slettet 24.06.2013 - overført til Bahamas

M/S SEA SAILOR (LAJP) (1.324/893/1975/78/89/95) ex SIDDIS SAILOR - 06 - Sea
Supply AS (Chriship AS), Sortland - slettet 03.06.2013 - overført til NIS,
samme navn med signal LAJP3.

M/S SJØBRIS (LMKM) (23/-/1933) - Kjell Martinsen, Gressvik/Fredrikstad -
slettet 25.06.2013.

M/S SKREIEN II (3YUL) (24/-/1916) - Leif Karolius Karlsen, Nordarnøy/Bodø
(N-6-G)- slettet 12.06.2013.

M/S TORANN (LKCX) (13/-/1949) - Alfreds AS, Tromsø - slettet 03.06.2013.



NIS - Slettet (utgått av registeret)

April 2013:
M/T BIRGIT KNUTSEN (LAIZ7) (11.889/16.536/2010) - Knutsen Produkt Tanker

XII AS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund - slettet 14.04.2013 - overført
til Knutsen Product Tanker XII AS (Knutsen OAS Shipping AS), Aberdeen,
Storbritannia, samme navn med signal 2GJCS.

M/S REFLECT RESOLUTION (LAGA6) (3.244/917/1983/00) ex BERGEN RESO
LUTION -10 ex SCAN RESOLUTION -09 ex MAURICE EWING -05 ex

BERNIER - 90 - Norfield Shipping AS (ISM-ansv.: Vestland Management
AS), Torangsvåg/Bergen - slettet 05.04.2013 - solgt til Nordic Geo Services
Ltd. (Nordic Marien Pte. Ltd,), Panama, omdøpt til NORDIC BAHARI med
signal H06727.

M/T SIGLOO TOR (LAXU4) (11.191/14.489/1989) ex IGLOO TOR - 04 ex GJERTRUD
MÆRSK - 95 - Evergas A/S (repr.; Sigloo Gas KS, Oslo, drift: Thome Ship
Management Norway AS, Larvik), København/Oslo - slettet 08.04.2013 - solgt
til East & West Shipping Inc. (Penta Ocean Ship Management & Operation
LLC), Panama, omdøpt til RUSSELL med signal 3FR09,

M/T VADERO HALLARNA (LAOY7) (1.207/1.773/2005) - ex PULATHANE - 07
- Rederi AB Väderö Tank (repr.: Tore Kandahl, Nesøya, drift: Linnea Ship
ping AS c/o AHL Shipping AS, Lysaker), Grebbestad/Oslo - slettet 08.04.2013
- solgt til Famar Prestacao de Services e Consultoria Ltda., Panama, omdøpt
til DANIELA MELISSA med signal 3FPUS.

M/T WILANA (LADL5) (79.594/149.706/1997) - Wilana Shipping AS (ISM-ansv..
Wilhelmsen Marine Services AS), Oslo - slettet 05.04.2013 - solgt til Topaz
International Marine SA (Avin International SA), Monrovia, Liberia, omdøpt
til KAMARI med signal D5DX7,

Mai 2013:

M/S EIDSVAAG PIONEER (LAQI7) (2,145/1.467/2013) - Eidsvaag AS, Dyrvik/
Trondheim - slettet 28.05.2013 - overført til NOS, samme navn med signal
LFTA.

M/S LADY KARI-ANN (LAKL5) (1.924/2.972/1982) ex MAERSK ATTENDER - 98 ex
MÆRSK ATTENDER - 94 ex BRITISH AMETHYST - 88 ex STENA SEAPEARL
- 84 ex SEA PEARL - 84 - Partrederiet International Offshore Services ANS

(Farstad Inernational AS, ISM-ansv.: Farstad Shipping ASA), Ålesund - slettet
21.05.2013 - solgt til Prime gulf International (UK) Ltd., Bridgetown, Barbados,
omdøpt til PRIME LADY med signal 8PAJ4.

M/S OLYMPIC HERCULES (LLLB3) (4.477/3.750/2001) - Olympic Ship AS (Olympic
Shipping AS), Fosnavåg - slettet 28.05.2013 - overført til NOR, samme navn
med signal LGXF.

M/S REM FORTUNE (LARG7) (4.560/4.900/2013) - Rem Ship AS (ISM-ansv.: Rem
Maritime AS), Fosnavåg - slettet 15.05.2013 - overført til NOR, samme navn
med signal LGCJ.

M/S YARA GAS I (LAJC2) (1.744/2.060/1977) ex HYDROGAS - 04 ex ESTE - 89
- Yara Gas Ship AS (AS Larvik Shipping, Larvik), Oslo - slettet 31.05.2013
solgt til opphugging.

Juni 2013:
M/S FAR STATESMAN (LAOA7) (6.170/4.105/2013) - F-Shiplease AS (Farstad

Shipping ASA), Oslo/Ålesund - slettet 04,06.2013 - overført til NOR, sammen
navn med signal LGMA.

M/S SKANDI BERGEN (LAPK7) (8.922/4.500/2013) - DOF Subsea Rederi AS
(DOF Management AS, Storebø), Bergen - slettet 18.06.2013 - overført til
DOF Subsea Rederi AS (DOF Management AS), Nassau, Bahamas, samme
navn med signal C6ZT7.

M/S STAR AMERICA (LAW4) (20.929/30.168/1995) ex CANADIAN RAINBOW
- 91 ex STAR CANADIAN - 90 ex CANADIAN RAINBOW - 89 - Grieg
Shipping II AS (Grieg Star AS), Bergen - slettet 28.06.2013 - solgt til opp-
hugging.

M/T STAVANGER VIKING (LADU6) (56.172/105.778/2004) - Stavanger Viking
AS c/o Det Stavangerske Dampskibsselskab Shipping AS, Stavanger - slettet
03.06.2013 - solgt til Panama, til Ultramar Naviera Ltda., Chile omdøpt til
CABO TAMAR med signal CBCT.

M/S TROMS LYRA (LAOK7) (3.409/3.650/2013) - Clean Design Lyra AS c/o Troms
Offshore Management AS, Tromsø - slettet 13.06.2013 - overført til NOR,
samme navn med signal LFYG.

Fiskebåter, kjøp & salg

April 2013:
M/S ELISABETH (LHEA) (1.099/1.090/1994) ex LIGRUNN - 01 ex LIBAS - 00 - fra

Bømmelbas AS (Elisabeth AS), Bømlo/Haugesund til Elisabeth AS, Bømlo/
Haugesund (H-140-B).

M/S EROS (LCNG) (4.027/3.000/2012) - fra Rogne AS, Leinøy/Fosnavåg til Eros
AS, Fosnavåg (M-29-HØ).

M/S FLÅVÆRING (LHYX) (596/406/1973) ex GUDBJARTUR - 96 - Vest Tråldrift
AS, endret adresse fra Ålesund til Gurskøy/Ålesund (M-91-A).

M/S FORRØY (LM4330) (26/-/1971) ex MÅTIND - 98 - fra Fruholmen Seafood
AS, Tromsø/Sortland til Tus-Mir AS c/o Rune Sand, Husøy i Senja/Sortland
(T-98-LK). I juni til Leang Dykkerklubb c/o Johnny Jekthammer, Steinkjær/
Sortland, omdøpt til MÅTIND SENIOR og slettet i merkeregisteret.

M/S GANGSTAD (LIZV) (399/-/1987/97) ex HARGO -13 ex HEGGØY JUNIOR -12
ex TRÆNABANKEN -12 ex MEILANDSTIND -08 ex MAGNARSON JR. -08
ex MAGNARSON - 07 ex KARU - 07 ex INGUNN - 03 ex SANTOS - 01 - fra

Gangstadfisk AS (c/o T. Gangstad, Midsund), Ålesund/Bergen til Midsund
Fiskebåtrederi AS, Midsund/ Bergen (M-71-MD).

M/S HAUGAGUTT (LAQD) (1.693/-/1989) - fra Partrederiet Haugagutt ANS
(Stig Østervold, Torangsvåg), Bekkjarvik til Nyholmen AS, Bodø, omdøpt til
KVANNØY og hjemsted endret fra Bergen til Bodø (N-60-B).

M/S HAVØRNA (LGTC) (-/-/1943) - fra Hans Einar Helgesen, Sandhornøy/Bodø
til Daniel Pedersen, Neverdal/Bodø (N-155-ME).

M/S IDSE JR. (3YZI) (13/-/1960) - fra Tollevik AS, Haugesund/Stavanger til Bern
hard Idsø, Idse/Stavanger (R-ll-ST).

M/S K M ØSTERVOLD (LHWW) (1.308/400/1996) ex FISKEBAS -12 ex NORD
FISK - 04 - fra H. Østervold AS, Torangsvåg/Bergen til K.M. Østervold AS,
Torangsvåg/ Bergen (H-208-AV).

M/S KVITBJØRN (LMZR) (807/300/1970/80/83/85/98/00/05) ex ARCTIC STAR - 05
ex MØGSTERØY - 00 ex SKÅR SENIOR - 99 ex MELSHORN - 94 ex KVIT

UNGEN - 84 - Kvitbjørn AS (endret ISM-ansv.fra: Rolv Berg Drive AS, Tromsø
til Besi AS, Skjervøy), Skjervøy/Tromsø (T-53-S).

M/S LIGRUNN (LAGT) (1.150/1.280/1979/97) ex GEYSIR - 06 - Ligrunn AS, Straume/
Bergen, omdøpt til LIGRUNN 2 (H-l-F).

M/S MEREDIAN (JXNI) (345/190/1987) ex OSCAR SUND - 06 ex OTRØYING - 93
ex SEA PRAWN - 90 - Kvitbjørn AS (endret ISM-ansv.fra: Rolv Berg Drive AS,
Tromsø til Besi AS, Skjervøy), Skjervøy/Harstad (T-133-S).

M/S RINGBAS (LHRX) (499/500/2010) - Vestbas AS, Fosnavåg/Måløy, omdøpt til
VESTBAS og hjemsted endret fra Måløy til Fosnavåg (M-116-HØ).

M/S RØDHOLMEN (LCMN) (1.874/750/1995/11) ex STROMBOLI -11 ex TOR
BAS -10 ex CHRIS ANDRA -04 - fra Kanstadfjord AS, Lødingen/Harstad til
Rødholmen AS, Lødingen/Harstad (N-118-LN).

M/S SANDER ANDRE (LNYZ) (278/-/1985/90/94) ex TJELDØY -13 ex SOLVÆRS
SKJÆR 2 - 09 ex SOLVÆRSKJÆR - 09 ex EINAR ERLEND - 01 - Mirsel AS,
Sørvågen/ Svolvær, omdøpt til SANDER ANDRE II (N-250-MS).

M/S SOLNES (LEAR) (124/-/1971/84/85) ex CHRISTINA BLÅ -11 ex SKJERVØYVÆ-
RING - 06 ex ÅRVIKFISK - 04 ex ALFREDSON - 99 - fra Vidar Barm, Vesterøy/
Tromsø til Solnes AS, Husøy i Senja/Tromsø (T-45-LK).

M/S STORHOLM (LCHT) (49/-/1952) ex HANNA W - 12 ex RUTLEDAL - 10
ex LOFOTVÆRING -10 - fra Mikal Steffensen, Myre til Martin Solhaug,
Fredvang/Myre (N-48-F).



M/S STÅLEGG(3YQP) (901/640/1980/2010/2011) ex CASABLANKA -10 ex HAL- M/S ØSTANGER (BYDD) (2.061/2.581/1979/91/10) ex HABERG -10 ex HØGA-
LARKLETTUR - 06 ex WESTWARD - 03 ex RADIANT STAR - 98 ex SHEANNE

- 95 - fra Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy til Nybo Holding AS, Midsund,
omdøpt til NYSTRØM og hjemsted endret fra Ålesund til Molde (M-50-MD).

M/S STÅLRINGEN (LLGZ) (1.206/620/2000) ex MØGSTERHAV -11 - fra Dønna
Havfiske AS, Dønna til Bømmelbas AS, Bømlo, omdøpt til BØMMELBAS og
hjemsted endret fra Sandnessjøen til Haugesund (H-175-B).

M/S VESTBAS (LJBC) (467/-/1997/99/09) - fra Vestbas AS, Fosnavåg til Mirsel AS,
Sørvågen, omdøpt til SANDER ANDRE og hjemsted endret fra Ålesund til
Svolvær (N-66-MS).

M/S VESTERVIK (LCDZ) (117/-/1990/97/98/02) ex HAUGVÆRING - 09 ex SOTRA
BAS - 05 ex LARSEGUTT - 97 - fra Bergland ANS (Jostein Legland), Uskedalen/
Bergen til Frøybas AS, Kalvåg/Bergen, omdøpt til FRØYHAV (SF-10-B). I
juni til Vika Kystfiske AS, Finnås/Bergen, omdøpt til VIKAFJORD (H-19-B).

Mai 2013:

M/S B.M.DRIVENES (LM7682) (24/-/1981) ex SKODVIN SENIOR - 07 - Tor Heine
Drivenes, Bekkjarvik/Bergen, omdøpt til AMELIA (H-223-AV).

M/S BJØRN HARRY (JXVM) (308/-/1988/09) ex HARTO I - 09 ex HARTO - 08 ex
VÅGAR - 08 ex ARGUS JUNIOR - 03 - fra Selfjordbuen AS c/o Gryllefjord
Fryseri AS, Gryllefjord/Kristiansund til Gryllefjord Fiskeriselskap AS c/o
Nergård Senja AS, Gryllefjord/Kristiansund (T-70-TK).

M/S GEIR ROGER (LGOD) (212/-/1969/81/97/98) ex STENBAKKEN - 98 ex HAV
FANGST II - 89 ex HAVFANGST - 87 ex LEIRANGER - 82 - fra Sandøy Kystfiske
AS, Sandøy/Tromsø til Sandøy AS, Averøy/Tromsø (M-15-AV).

M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/-/1957) ex GERHART JAKOBSEN - 06 - fra Jarle
Berg's Sønner AS, Værøy/Sortland til Meløyfjord Fiskeriselskap AS, Halsa/
Sortland (N-43-ME).

M/S HARVEST (LLAS) (1.190/-/2000) - fra Hardhaus AS, Bekkjarvik/Bergen til
Pelagic AS, Bekkjarvik/Bergen (H-3-AV). I juni tilbake til Hardhaus AS, Bek
kjarvik/Bergen (H-3-AV).

M/S HAVFLUNA (JWPD) (72/-/1985/91) ex GANTHI -12 ex VTSHOLM -08 ex SU
LEBAS - 04 ex STAVE SENIOR - 01 ex HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN

- 91 - fra Sandøy Kystfiske AS, Sandøy/Molde til Skår Senior AS, Nerlandsøy/
Molde (M-170-HØ).

M/S HUSØY (3YAL) (24/-/1957) ex SKJELØYSUND -10 - fra Trygve Kristian
Rosså, Stavanger/Koperviktil Rosså Fiskerbruk DA (Jan Magne Rosså), Tau/
Kopervik (R-37-ST). I juni til Helgasons Reker, Krabber og Fisk c/o Jon Bjarni
Helgason, Voss, omdøpt til HARALD og hjemsted endret fra Kopervik til
Bergen (H-37-BN).

M/S KINGS BAY (LGWK) (2.574/2.500/1987/93) ex GENESIS - 93 ex GENESIS D - 91
ex GENESIS - 89 - Kings Bay AS, Leinøy/Ålesund, omdøpt til KINGS BAYI

(M-21-HØ), deretter til Ryggefjord AS, Bekkjarvik, omdøpt til NORDERVEG og
hjemsted endret fra Ålesund til Bergen (H-182-AV).

M/S NY ARGO (LHOW) (432/283/1987/95) ex NESBAKKI -00 ex NESBAKK -99
ex BELLE ISLE BANKER - 95 - fra Nyargo AS c/o Jan Magne Dyb, Godøy/
Ålesund til Fiskenes AS, Fiskarstrand/Ålesund (M-63-SA).

M/S ORBIT (LJBR) (-/-/1980) - fra Jada Fangst Jan Lambela (Jan Arild Lambela),
Skibotn/Ålesund til Jada Fangst AS, Skibotn/Ålesund (T-5-SD),

M/S VICTORIA MAY (LEW) (228/-/2010) - fra Mats Mikal AS, Vigra/Måløy til
Victoria May AS, Raudeberg/Måløy (M-67-G)

BERG - 09 ex STOREKNUT - 03 ex ELDJARN - 93 ex MYTTERSTAD - 93 ex
GULLFINNUR - 90 ex SILLJO - 81 - fra Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen
til Østanger AS, Torangsvåg/Bergen (H-148-AV).

Juni 2013:
M/S BELLMANN (LGUK) (24/-/1956) - fra Egil Anker Jacobsen, Risør til Tempo

fisk AS, Søgne, hjemsted endret fra Tvedestrand til Kristiansand (VA-31-S).
M/S BERNT OSKAR (3YCU) (490/-/2010) - fra Kransvlk AS, Sørvågen/Svolvær til

Knut Olav AS, Sørvågen/Svolvær (N-20-MS).
M/S CAPRICE (LANV) (162/200/1994) rx VESTAVIND I - 08 ex VESTAVIND - 07

ex ANDREA KLITBO - 07 ex ALOUETTE - 01 - fra Leidland Fiskeriselskap
AS, Egersund til Skår AS, Åkrehamn, omdøpt til SKÅRHOLM og hjemsted
endret fra Egersund til Åkrehamn (R-77-K).

M/S HAVBÅRA (LAVY) (188/-/2007) - fra MK Hersleb Gudmund S Rognan c/o
Gudmund Sture Rognan, Myre til Havbåra AS c/c Gudmund S. Rognan,
Myre (N-77-0).

M/S HERØYHAV (LJTD) (2.183/1.700/1999) - fra Herøyhav AS, Bølandet til Økland
Fiskebåtrederi AS, Bergen, omdøpt til ORDINAT og hjemsted endret fra
Ålesund til Bergen (H-250-AV).

M/S INGER HILDUR (LLRG) (1.517/1.586/2001) ex LEINEBJØRN -12 - fra Inger
Hildur AS, Elnesvågen/Molde til Flskebas AS c/o Kinn Regnskap AS, Florø/
Molde (SF-ll-F).

M/S LYNGVÆR (LHBY) (24/-/1943) ex LAILA - 78 - fra Arnt-Helge Martlnsen, Nord
nesøy- til Staviking AS c/o Bernt Morgan Hjønnevåg, Trondheim, omdøpt til
STAVIKING og hjemsted endret fra Brønnøysund til Trondheim (ST-ll-T).

M/S LØNNINGEN (LALI) (428/453/1967/86/94/98) ex TRAAL - 98 ex AJAX - 79
ex VINGABORG - 74 - Bømlotrål AS c/o Erlend Lønning, Bømlo/Haugesund,
omdøpt til LØNNINGEN I (H-200-B).

M/S MALENE S (LCZQ) (3.588/2.700/2012) - Skårungen AS, Torangsvåg/Bergen
(H-128-AV) + (IMS-ansv.: Maritime Management AS, Leikanger).

M/S MARTIN-MARIE (LLJD) (79/-/2000) ex EDNA SYNNØVE -12 ex INGO -11
- fra Lars-Arne Kristensen, Værøy/Bodø til Røstad & Sønn AS, Myre/Bodø
(N-180-0).

M/S ORDINAT (LKLV) (1.185/1.200/1998/01) ex RUTH - 09 ex ORDINAT - 03 ex
OLIISANDGERD - 01 ex INNOVATION LIE - 99 - fra Økland fiskebåtrederi

AS, Bergen til Bømlotrål AS c/o Erlend Lønning, Bømlo/Bergen, omdøpt til
LØNNINGEN (H-20-B).

M/S RADEK (LAHA) (383/-/2007/12) ex ROSENBORG - 08 - Hargo Fiskeriselskap
AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/Bergen (H-8-AV), ommålt til 549 brt.

M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/-/1978/92) - Kongsøy AS c/o Bø Trans AS,
Straumsjøen/Bodø, nytt liskerimerke (N-39-BØ).

M/S VIKANØY (LHTT) (242/-/1979) ex NORDKAPPFISK - 97 ex SIRAFISK - 93
ex MEILANDSTIND - 86 - fra Kongsøy AS c/o Bø Trans AS, Straumsjøen/
Hammerfest til Havbør AS, Straumsjøen/Hammerfest (N-210-BØ).

M/S VOLSTAD (LNKS) (2.431/1.100/1998) ex AORERE - 05 - fra Volstad AS,
Ålesund til AS Roaldnes, Valderøya/Ålesund, omdøpt til MOLNES (M-69-G).

M/S ØSTERBRIS (LJME) (1.772/850/1999) - fra Østerfjord AS, Torangsvåg/ Bergen
til Østerbris AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV).
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opphold på Island ble bpgd om til survep-fartøp i Sverige i 2009.
Svenske Icebeam for utgående fra Esbjerg 25. juli, fotografert av Ole Jakob Dingen. Denne er tidligere HSDs Bremnes fra 1978 som etter et

v-/*fv

~ V‘77- -  i; ; , r » ji-i

t«r • l_ , * v .*•. * —-egsar
»•# • ?  

vWl . 1  

'  - || t - |p .; .- . ;

KRISTIANSUNDS SKIPPERFORENING

\l Nordmørske sjøfolk forteller

_ j

«Jeg er imponert. Sjøfolks hverdagshistorier fortalt med et glimt
/ øyet, stor spennvidde og nedtegnet med god penn - bedre kan
det ikke bli.» Marita Huseby, secretary A. Wilhelmsen Foundation

«Jeg anbefaler "Fra Tramp til Offshore" fordi det er en av de få bøkene vi
har som beskriver livet og virksomheten i den norske handelsflåten fra 1945
til 2000. Det er nordmørske sjøfolk som forteller, men boka har mye større
spennvidde enn bare Nordmøre og bør kunne engasjere alle som er
interessert i moderne norsk skipsfart.» Jon Michelet

Ny bok om «Statsraad Lehmkuhl»

fra Dag Bakka jr og Bodoni Forlag

Skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl» har vært en del
av Bergens bybilde i over 90 år og passerer seiv sin BODONI
100-årsdag i januar 2014. FORLAG
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