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Henry Vang fotografert ved Haugesund Mek. Verksted
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon
av personer med interesse for norsk maritim historie.
Föreningen arbeider for å stimulere interessen for skip,
skipsfart og sjøfartsmiljø.
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Forsidebildet:
Som et apropos til Krogh & Lyngholms Rederi, dampski
pet Henry Vang fartøyd i Risøyvågen ved Haugesunds
Mek Verksted langs siden av Raagan. Foto fra
Haugesunds Avis

Seiv om både forsidebildet og prospektkortet henter sine
motiv fra Haugesund, har vi prøvd å motvirke vestlands
dominansen ved å bringe to rederier fra Tønsberg denne
gang. Thorvald Berg og Reidar Røds rederier kan stå
som eksponenter på konvergerende utvikling som i begge
tilfeller førte til samme resultat: at de forsvant.
Jeg vil oppfordre flere medlemmer til å gi sine redak
sjonelle bidrag, i form av observasjoner, artikler fra lo
kal sjøfart, eller prospektkort med tilhørende kommen
tarer.
Til slutt en takk til alle de som på forskjellige måter
gjør det mulig å utgi bladet og fylle det med presumtivt
interessant stoff, både tekst og bilder. Takk for innsat
sen!
Dag Bakka Jr
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Smedasundet
i Haugesund
har gjennom
årene
benyttet motiv
på prospektkort
fra byen.
På vært
bilderetvimye
vi
ser denne gang har fotografen stått på Risøybroen og tatt bil
det nordover. Risøybroen som förbinder fastlands-Haugesund
med Risøy ble åpnet i 1939 og har en seilingshøyde på 22
meter. På bildet ser vi det er mange båter, både i sundet og
langs Indre kai.
I fortøyningsbøyene som tidligere lå langs Risøy-siden lig
ger Bergenskes Neptun og laster saltsild i tønner. Den var på
1770 tdw og ble bygget ved BMV Laksevåg i 1930 for selska
pets Hamburg-rute. I løpet av krigen sank den to ganger, i
1941 etter grunnstøtning ved Homborsund og i 1944 etter sa
botasje på Bergen havn. Neptun var i Bergenskes eie til 1956,
da den ble solgt til Liberia og omdøpt til Los Incas. Den endte
opp som Eagle i Long Beach på 70-tallet, brukt som location
for filminnspillinger.
Langs siden av Neptun ligger flere mindre fiske/fraktebåter
og lektere med tønner som skal lastes over. Akter på styrbord
side av Neptun ligger R-89-A Havet fra Akrehamn på Kar
møy, og foran den ser vi H-80-B Utstein fra Bremnes.
Lekteren på styrbord side av Neptuns baug er en av flere
hollandske elvelektere som kom til landet under krigen. På
babord side ligger to av de mange føringsskutene som var i
byen. Den svarte båten på utsiden av disse er Manon, eiet av
K Halstensen AS i Bekkjarvik. Den var bygget i Boulogne i
1925 og innkjøpt i 1937. I 1965 ble den kondemnert og sen
ket. Da bildet ble tatt tilhørte Bekkjarvik og øya Selbjøm Fit
jar kommune og derfor har båten merket H-l 15-FJ. Midt i
sundet ser vi en av fløttbåtene som tidligere gikk over til Risøy.

Ved Indre kai ligger fra høyre Stavangerskes Haugesund.
Den var bygget i Chicago i 1943 som marinefartøy og ble i
1946 innkjøpt av Stavangerske og bygget om til bil- og
passasjerferge for mten Stavanger-Kopervik-Haugesund. I
1973 ble Haugesund solgt til Italia.
Bak Haugesund ligger Gandal som fra 1946 og i rundt 20
år gikk i rute mellom Haugesund- Kopervik-Bokn. Videre ser
vi en ukjent føringsbåt og Røgvær som gikk i rute Hauge
sund-Nord-Karmøy og Tysvær.
Dernest ser vi to av de mest kjente rutebåtene på Hauge
sund havn, Torvastad og Karmsund. Torvastad var bygget på
Rubbestadneset i 1949 og gikk i rute mellom HaugesundVibransøy og Nord-Karmøy til 1982. Aret etter ble den solgt
til Bohuslän hvor den fortsatt er i fart som Nolhdttan.
Karmsund var bygget i Trondheim i 1904 for Haugesunds
Dampskibsselskab. Fram til 1953 gikk den i selskapets ruter
Haugesund-Stavanger og Haugesund-ytre led-Bergen. Samme
år ble den solgt til Haugesund Sildolje og Fodermelfabrikk,
og som Storøygrabben ble den bruk til losjiskip og omlastings
fartøy til 1961, da den ble opphogd. Ved hjelp av disse to bå
tene kan vi fastslå at bildet må være tatt mellom 1949 og 1953.
Rett bak Karmsund ligger fiskebåten Signal II fra Moster
hamn. Lenger nord ved kaien ligger flere fiske- og fraktefar
tøyer. Båten litt til venstre for aktermasten på Neptun er tro
lig Loshavn fra Lista, men de andre er det ikke mulig å iden
tifisere.
Alf Johan Kristiansen
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Liberty-skipet Florentine under Reidar Røds skorsteinsmerke. Foto: Alex Duncan

Av Dag Bakka Jr

rAKKET
væreå regne,
Wilhelmsens
med å til
registrere
i Tønsberg eri byen
byen er
fremdeles
sjøfartsby
skal en tradisjon
legge tonnasjen
grunn. skipene
Selve sjøfartsmiljøet
dessverrefor
på en
detviktig
nær
meste borte etter de magre årpå 70- og 80-tallet. Så sent som i begynnelsen av 70-årene hadde byen flere aktive
rederier, som N R Bugge, Svend Foyn Bruun, Anton von der Lippe, Thorvald Berg, Yngvar Hvistendahl, Georg
Vefling, Hjalmar Røed og Reidar Rød. I dag knapt noen tilbake; bare Bugge holder ut på et vis.
Nettopp de mellomstore, oftestfamilieeide rederiene utgjorde tradisjonelt bredden av den norske rederinæringen.
Fellestrekk var rederiselskaper med begrenset egenkapital, hvor egenkapitalen lå opparbeidet i skipet, og hvor
drift og nedbetaling etterhvert gav mulighet til neste investering. Rederiene hadde gjerne sin faste stamme av
offisererfra hjembyen, og var knyttet opp til sin meglerforbindelse i Oslo eller Bergen, men var ellers et selvsten
dig og lukketforetak.
Ett av Tønsbergs mindre rederier var
Reidar Røds, som har sin løpebane fra
kriseårene tidlig på 30-tallet til andre
kriseår sist på 70-tallet. I denne perioden på vel 40 år kom rederiet til å engasjere seg i13 skip, fra tank til bulkskip.
Dets historie er et godt eksempel på de
mindre rederiers utviklingsbane og vanskeligheter under den store sjøfartsdepresjonen på 70-tallet.
Reidar Rød var født i Tønsberg 25. juni
1886 som sønn av skipsreder Bernhard
4

Rød, som døde i 1892. Etter examen
artium i 1904 fikk han shiiping-praksis
i Glasgow, Hamburg, Paris og i USA,
før han i 1912 vendte tilbake til Norge
og hjembyen. Han var da ansatt i rederibransjen, men jeg kjenner ikke til hvilket.
Hans yngre bror Leif B Rød var født
2. oktober 1889 og fulgte noenlunde
samme løpebane. Med middelskoleeksamen arbeidet han i shipping i
Skotland, Tyskland og Russland, kom i
1911 hjem til Vestfold og ble ansatt hos

Oscar Hytten i Tønsberg og senere hos
skipsreder Carl Wildhagen i Sandefjord,
hvor han en tid også var medinnehaver.
Skipsfartsnæringen i Vestfold var mot
slutten av 20-tallet vesentlig rettet mot
kvalfangsten, hvor lønnsomheten en tid
var adskillig bedre enn i skipsfart. Men
også her var det personer som så mulig
hetene fil å bygge om ny rederivirksomhet på tankskip som ble sikret beskjeftigeise til de store oljeselskapene.

Hans H Torgersen fra Tjøme etablerte
seg i 1929 med rederiet Berg, Torgersen
AS i Tønsberg etter å ha vært ansatt i
Otto Thoresens Linje i mange år og fra
1916 til 1926 vært medeier i Stephan
sen & Torgersen, Oslo. Trolig med Tor
gersen som initiativtaker ble Skibsaktie
selskabet Oiltank stiftet 13. september
1929. Selskapet overtok kontrakten på
et tankskip på 9830 tdw fra italiensk
verft, levert som Bello i juni 1930 og
sluttet på 18 måneders T/C.
Ikke før var Bello under bygging før
Torgersen gikk i gang med et nytt sel
skap som ble formelt stiftet 16. juni 1930
under navnet Skipsaksjeselskapet Oil
tank 2. Aksjekapitalen ble satt til
760.000 kroner og blant gjengangerne
fra Oiltank var bl a tannlege Georg
Vefling. Et forholdsvis stort tankskip på
12.350 tdw ble bestilt ved Cantieri
Riuniti dell’Adriatico i Monfalcone og
ble levert som Bonzo i mai 1931. Bygge
summen var 3.150.000 kroner, men ski
pet var ikke blitt befraktet.
Da Bonzo lå klar ved verftet i Italia var
tankmarkedet fait sammen. Det kostbare
skipet ble satt i fart og klarte å seile inn
et lite driftsoverskudd på 38.407 kroner,
men det monnet lite mot rentene som
alene kom opp i 158.550. For rederiet
Berg, Torgersen AS var det en lite lyste
lig situasjon, idet markedsutsiktene var
temmelig dystre. I desember 1931 gikk
også Bello ut av certepartiet og derved
stod Oiltank-rederiene nokså utsatt til.
Her kommer Reidar Rød inn.
På ekstraordinær generalforsamling 20.
februar 1932 ble Reidar Rød, Tønsberg
og Anatole Savabini, Oslo, valgt til nye
disponenter. Samtidig ble kapitalen be
sluttet nedskrevet til 380.000 kroner uten
tilbakebetaling.
Reidar Rød var på denne tiden 46 år
gammel, med en omfattende erfaring fra
shipping. Anatole Savabini var en 28årig russiskfødt forretningsmann fra
Oslo som drev sitt eget agenturfirma og var ganske sikkert verftet represen
tant i Norge. Det senere Savabini Ship
ping var på 50-tallet representant for ita
lienske verft.
Vi kjenner ikke til enkelthetene rundt
overdragelsen av disponentansvaret, men
her begynte ihvertfall Reidar Røds reder
karriere. Skulle en komme med en hypo
tese, ville det være at han var blitt påsatt
som ny disponent av kreditorene, dvs verf
tet, sammen med deres representant.

Første års drift for Bonzo gav et underskudd på 120.142 kroner; i 1933 ble
det 45.888, men i april 1934 ble skipet
tatt tilbake av verkstedet og ble satt under italiensk flagg.

Oiltank 3
Det sies at det er i vanskelige tider muligheten ligger best til rette for å gjøre
gode forretninger. Sommeren 1933,
under den dypeste depresjonen ble
Skibs-Aktieselskapet Oiltank 3 etablert
av Reidar Rød. Stiftelsesdatoen var 21.
juli, og aksjekapitalep var fattige
200.000 kroner. I styret satt advokat
Ørnulf A Rød, Oslo, (slektning av rederen?), advokat Sverdrup Thygeson jr,
Oslo - som også var styremdelem i Oiltank 2, samt skipsreder Arthur H
Mathiesen, som var blant landets ledende redere og på denne tid president i
Norges Rederforbund.
Forretningsideen var som følger: Arthur HMathiesens selskapet AS Mascot
hadde i 1930 bestilt et tankskip på 9840
tdw ved Götaverken, hvor det ble satt
på sjøen engang i 1931, men ikke gjort
ferdig. I juli 1933 ble skipet solgt i uferdig stand til Oiltank 3 for 1.850.000 kroner. Etter fullføring og utrustning kom
det på 2.253.000 kroner. Finansieringen
ble ordnet gjennom pantelån på
1.760.000 kroner, “kreditorer” på
447.672 kroner og aksjekapitalen.
Allerede 15. august 1933 gikk Belita
prøvetur på Vingamilen utenfor
Göteborg, og ble deretter satt i fart. Utro-

lig nok klarte skipet å seile inn et drifts
overskudd på vel 86.000 kroner, som gav
dekning både for renter på 60.000,
stiftelsesomkostningene og endatil
18.000 til avskrivninger.
Mens Oiltank og Bello trakk med seg et
akkuluert underskud på 281.000 kroner
ved utgangen av 1934 uten å ha kunnet
skrive av en krone, seilte Belita i løsfart
og tjente inn til 180.000 i avskrivninger,
dekket renter og 9 prosent utbytte!
Med skipet i løsfart ble det god anledning til å skulle fløten da tankmarkedet
tok seg opp for alvor i 1936 til en boo
men året etter. Under toppåret 1937
seilte den inn 1.051.000 kroner og året
etter var skipet gjeldfritt.
I 1936 var aksjekapitalen blitt øket til
300.000 kroner ved nytegning. På denne
tiden solgte trolig Arthur H Mathiesen
seg ut, med godt resultat, mens skips
megler Jørgen J Lorentzen kom inn i styret.
Det gode resultat i 1937 gav blod på
tann. I desember 1937 ble flåten utvi
det da Oiltank 3 overtok motorskipet
Innaren fra Transatlantic i Göteborg og
gav det navnet Bernhard. Skipet var en
stor singledecker på 5963 tdw, bygget i
1924. Men prisen var høy, 65.000 pund,
tilsvarende 1.3 millioner kroner. Hvis
Belita var anskaffet mens markedet lå
på bunnen, ble Bernhard kjøpt til toppris, like før frakter og priser vippet nedover igjen. Iså måte står skipene som
klassiske eksempler på riktig og feil “timing”!

Dampskipet Manny/ra 1948 tilhørte FMVs serie av store tweendeckere; her med
Safmarines skorsteinsmerke på havnen i Cape Town. Alex Duncan
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i bulktransporten, med kull, korn, malm,
fosfat osv.
Tankskipet fra svensk verft ble 13.300tonneren Belita , levert fra Kockums Mek
Verkstad i Malmö 22. desember 1948.
Det var blitt sluttet for 5 år til oljesel
skapet Petrofma til en god rate.

Tankskipet Belita ble levertfra Kockums i1949. Alex Duncan
Med Bernhard fikk rederiet et skip med
en uvanlig historie.
I 1917 hadde den dynamiske
haugesundsrederen Botholf StoltNielsen bestilt ikke mindre enn 12 skip,
hvorav en 6000-tonns turbinbåt på Sør
landets Skibsbyggeri i Fevik, som på den
tid var et underbruk av Fredriksstad Mek
Verksted. Da etterkrigsboomen tok slutt
høsten 1920 kom Stolt-Nielsen etter
hvert i økonomiske problemer, og i 1922
ble nybygningen på Fevik stående for
latt på beddingen. Her ble den kjøpt av
den driftige Gunnar Carlsson i Trans
atlantic i 1923, og han gav Langesunds
Mek Verksted oppdraget med å gjøre
skroget ferdig og levert i Göteborg.
Hovedmotoren ble installert ved
Götaverken, hvor skipet lå ferdig i mai
1924 med navnet Innaren.
For Oiltank 3 ble Bernhard imidlertid
ingen heldig forretning. Som markedet
fait tilbake i 1938 sank også skips
verdiene, og i desember 1938 ble den
solgt videre til Skips-AS Bernhard med
et tap på 400.000 kroner som ble belas
tet Oiltank 3s regnskap. Skips-AS Bern
hard var et nystiftet selskap med Leif
Rød som disponent, men som i realite
ten trolig ble drevet sammen med Oil
tank 3 som ett rederi. Derved fortsatte
Bernhard i Røds eie.
Krigen førte begge skipene til uteflåten.
Belita ble torpedert av en japansk ubåt i
Det indiske hav i desember 1942, mens
Bernhard overlevde innsatsen i
Atlanterhavsfarten.
Etter krigen ble det lagt an en større ak
tivitet innen Reidar Røds rederi. Både
Oiltank 3 og Bernhard bestilte nye skip,
6

og i begynnelsen av 1949 disponerte re
deriet ikke mindre enn fire skip.
Skorsteinsmerket var to ganske brede
røde ringer på en gulmalt skorstein.
Rederiflagget var diagonalt delt i rødt og
gult, med en hvit sirkel i midten med en
blå R. Skipene hadde grått skrog med
hvit overbygning og lys gul rigg; med
andre ord temmelig vanlig for norske
skip.
Oiltank 3 fikk overta et av tankskipene
som var bestilt under puljekontraktene
forhandlet av Nortraship i Sverige like
før freden. Men skipet ville ikke være
ferdig før i slutten av 1948, og innen den
tid fikk det anledning til å kjøpe et
Liberty-skip.
I juli 1947 ble således William Dun
bar overtatt i Newport News og fikk
navnet endret til Florentine. Den damp
drevne Liberty-typen på nær 11.000 tdw
viste seg som attraktive skip og ble i
mange år etter krigen selve lastedrageren

Skips-AS Bernhard hadde allerede før
krigen kontrahert en 7000-tonns damp
drevet tweendecker fra Fredriksstad Mek
Verksted. Den hørte til verftet standard
type med dobbelt-compound “damp
motor” av K G Meldahls patent og ble
overlevert 29. april 1948 med navnet
Manny. Skipet ble for det meste sluttet
på T/C til linjeoperatører og handelshus.
Da gamle Bernhard fremdeles var i
fart disponerte rederiet således fire skip
ved inngangen til 1949: Dampskipene
Florentine og Manny, motorskipet Bern
hard og tankskipet Belita. Det skulle
likevel ikke vare lenge, for 22. juni
samme år ble Bernhard levert til finske
kjøpere i Hull. Som Wasaborg kom det
til å få en lang karriere under finsk flagg.
Det var nok et solid skip som var blitt
bygget i Fevik, for først i 1970 gikk det
til opphugging i Hamburg.

I 1951 tok markedet seg opp etter etpar
svake år, takket være krigen i det fjerne
Korea. Våren 1951 ble kontraherings
stoppen opphevet, noe som gav norske
rederier anledning til å foreta nye inves
teringen
21. februar 1951 forliste Florentine i
Stillehavet underveis fra Manila til San
Pedro, låstet med kobberkonsentrat og
gravemaskiner, Lasten forskjøv seg for

16.000-tonneren Superior ble levertfra Bremer Vulkan i 1953. Real Phoitographs
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Shelterdeckeren Manny fra 1948 hørte til FMVs store serie med kjelene på dekk. FR Sherlock
følge av svikt i styremaskinen. Tolv
mann av besetningen drev i tre døgn i
livbåt før de ble reddet, mens de øvrige
ble tatt opp av amerikansk marinefartøy.
Assuransesummen ble investert i et
tankskip bestilt fra Bremer Vulkan i juni
1951. Med navnet Superior ble det le
vert i september 1953, på 16.340 tdw.
Skipet var rapportert sluttet ved kontra
hering, men det sees befraktet i løs
markedet i 1953/54. Dette gav gode
muligheter da markedet bygget seg opp
til en ny boom i 1956, da det ble sluttet
for to års reiser til Mobil høsten 1956.
Det betød gode inntekter, men fra høs
ten 1958 måtte det ta til takke med spot
markedet på ny.
Dampskipet Manny ble solgt til SovjetUnionen sommeren 1954, forøvrig
sammen med søsterskipet Sagaland av
Haugesund, og til erstatning gikk Oil
tank 3 og Bernhard-selskapene senhøs
tes samme år sammen om kontrahering
av en 13.000-tonns shelterdecker ved
Kockums. Den hørte til den nye typen
med bro midtskips og maskineri akter,
med seks lasterom og rigget med bom
mer. Døpt Bernhard gikk en levering
stur 26. september 1957 og ble deretter
satt inn i bulkfart.

ningen i Halden som lagerskip for fyringsolje. Den ble liggende inne i Idefjorden - som et av de største skip som
har gått gjennom Svinesund -ut året, da
den ble slept hjem til Tønsberg for opplag. Skipet skulle bli liggende lenge.
Etter mer enn tre års uvirksomhet ble det
solgt ut på høsten 1961 til et Liberia-registrert rederi og ble endelig overlevert
på Kaldnes 5. november 1961.
Da også Bernhard ble solgt til India
for en god pris i februar 1962 hadde rederiet bare Superior tilbake.

Bulkskip
Etter boomen i 1956 falt verdenshandel
og skipsfart tilbake ien svakere periode
fram til begynnelsen av 60-tallet. Tank-

Shelterdeckeren Bernhard var et Kockums-bygg fra 1956. NSS-Opedalssamlingen
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Mot slutten av 50-årene drev rederiet tre
skip, tankskipene Belita og Superior,
samt shelterdsevckeren Bernhard. På
denne tid kom neste generasjon inn i fir
maet, Knut Jacob Rød sammen med den
aldrende Leif Bernhard Rød.
Belita ble i mai 1958 dirigert hjem,
hvor den var utleid til Saubrugsfore-

markedet var plaget av overkapasitet og
lave frakter, mens det rundt 1960 åpnet
seg nye muligheter for rene bulkskip. De
neste årene kom bulkflåten inn i sterk
vekst, da både havner og industribedrif
tene la an på å utnytte stordriftsfordelene
med større bulkskip i stedet for 10.000tonns tweendeckere.
Reidar Røds rederi bestilte i 1960 det
første av to 16.000-tonns bulkskip. Det
ble bygget ved Flensburger Schiffbau og
levert 2. april 1963 med det tradisjonsrike navn Bernhard. Skipet ble på 16.350
tdw.
På denne tid ble det kontrahert et lignende skip fra Burmeister & Wain, og i
mellomtiden ble Superior solgt som ledd
i finansieringen. Den ble overlevert til
Tschudi & Eitzen ved utgangen av 1964
og ble sendt ut til Chittagong som lekt-
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ter på USD 17.450, tilsvarende 96 mil
lioner kroner, hvorfra gikk restgjelden
på Columbia, anslagsvis 7-8 millioner.
Ikke verst i forhold til aksjekapitalen på
600.000 kroner!
Hvordan kom så Reidar Røds Rederi AS
til å disponere denne betydelige kontant
verdien i 1975, ved inngangen til det som
skulle bli århundredets store sjøfarts
depresjon?

Bulkskipet Bernhard var bygget i Flensburg i 1963. Gustav Bödecker

ringsskip under navnet Sigupta.
Nybygningen fra B&W lå klar i februar
1965 og bar da navnet Belita. Med sine
16.920 tdw hørte det til den mest anvendelige klasse av bulkskip. Derved bestod rederivirksomheten av to like store
bulkskip
På generalförsamlingen i Skips-AS
Oiltank3 16. juni 1965 ble det besluttet
å døpe selskapet om til Reidar Røds
Rederi AS. Aksjekapitalen bestod på
denne tid av 600.000 kroner, en relativt
ubetydelig sum i forhold til totalverdiene
i flåten på vel 20 millioner kroner per
skip.
En rivende utvikling i verdenshandel og
sjøtransport gjennom 60-årene kulminerte i 1974, da det økonomiske klima
slo om i stagnasjon. Denne tiden opplevde en sterk vekst i det norske flåten,
vesentlig innen bulk og tank, men også
med et sterkere element av spesialskip.

Rød holdt seg imidlertid ved sin lest
og fikk i mars 1970 levert et bulkskip på
19.800 tdw fra Fredriksstad mek Verk
sted, døpt Columbia. Det var utstyrt med
kraner og ble for en del brukt til trelast
fart fra British Columbia.
Tross mindre fluktuasjoner holdt markedet seg godt oppe og nådde en ren
boom i 1973/74. Mens tankmarkedet
fait sammen i 1974, holdt bulk seg enda
et år.
I løpet av denne tiden avhendet Rød
sine tre bulkskip. Bernhard ble solgt til
grekere høsten 1972 for USD 2.125.000,
mens Belita og Columbia ble solgt under det gode markedet i 1974. For Belita
kunne rederiet innkassere USD
4.575.000. Jeg vil tro at salget av Colum
bia i oktober 1974 for USD 10.750.000
er det beste bulkskipssalg som noengang
er gjort på det norske markedet. Til
sammen fikk rederiet brutto salgsinntek-

Rederiets andre bulk carrier, Belita, levert fra B&W i 1965. Real Photographs
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Förnyelsen var allerede planlagt. I desem
ber 1972 tegnet rederiet kontrakt på et
bulkskip på 110.000 tdw ved Fredriksstad
mek Verksted for levering i 1975. Kon
trakten var ganske sikkert kommet i stand
gjennom meglerforbindelsen Lorentzen
Chartering, som var kontrahert av det
mangeårige styremedlem Jørgen J Lorent
zen, som også var hovedinteressent i verf
tet. Røds kontrakt ble det fjerde i en serie
av seks søsterskip. Prisen vil ha ligget
anslagsvis rundt USD 21 millioner, altså
vel 115 millioner kroner.
Men mens byggenummer 423 tok
form i byggedokken på Kråkerøya mot
slutten av det gode år 1974, gikk rede
riet hen og disponerte salgsgevinsten.
Fra C Fl Sørensen & Sønner i Arendal
ble bulkskipet Viator på 36.650 tdw an
skaffet i desember 1974. Dette var et
produkt fra FMV fra 1968, et moderne
skip av verkstedets standardtype, utstyrt
med kraner. For 60 millioner kroner (til
svarende USD 11.3 millioner) ble ski
pet overtatt sist i 1974 og fikk navnet
Belita, den fjerde.
Det viste seg snart at kjøpet var gjort til
en svært høy pris like før markedet ram
let sammen. Utover i 1975 ble også tørr
lastmarkedet rammet av stagnasjon i
verdenshandelen samtidig som bulk
flåten var i sterk vekst.
Det fikk rederiet smertelig erfare da
den nye Columbia gikk prøvetur i juli
1975. Markedet var da så slett at
110.000-tonneren ble dirigert til Fosenøy
i Karmsundet for opplag. Tidlig på høs
ten kom den imidlertid i fart.

Avvikling
Mot en markedsmessig svak bakgrunn,
hvordan var situasjonen mot slutten av
1975 da 27 prosent av den norske
utenriksflåten lå i opplag? Nå må det
bemerkes at bulkflåten klarte seg vesent
lig bedre enn tankskip i driftsresultat,
idet praktisk talt hele opplagsflåten på
8

denne tid var tank og kombinasjonsskip,
men også bulk var under sterkt prispress.
Vi kjenner ikke det nøyaktige forløp
for Reidar Røds Rederi AS, som endte
med at rederidriften ble avviklet ved års
skiftet 1978/79. Men dette er en interes
sant fase, og vi har noenlunde relevante
tall for å kunne rekonstruere den sørge
lige utvikling.
I /'•

Etter at skipene var finansiert stod rede
riet igjen med en likviditetsbeholdning
på 55 millioner, mot en gjeld på 140. Fra
dette gikk renter og eventuelt driftstap,
men problemet ble egentlig skapt av de
fallende skipspriser. Vanlig lånefinan
siering er som regel knyttet mot skipets
verdi, slik at långiver kan kreve lånet
nedbetalt raskere i takt med synkende
markedsverdi.
Nettopp dette skjedde i 1976-77.
Belita og Columbia hadde anskaffelse
spriser på henholdsvis USD 11 og 21
millioner, tilsammen 32 mill, tilsvarende
176 millioner, hvorav antagelig 80 pro
sent var lånefmansiert. Derved hadde
rederiet i utgangspunktet en gjeld på 140
millioner for nedbetaling over åtte år,
altså årlige avdrag på 17.5 millioner. Nå
sank imidlertid markedsverdien raskere
enn gj elden, målt i norske kroner:

Belita
Des
Des
Des
Des
Des

1974:
1975:
1976:
1977:
1978:

60
38
30
18
-

WB&

.
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Gullfuglen Columbia, levert fra FMV i 1970 og solgt etterfire år. Mac Wagnholt

Tilgjengelig egenkapital (EK)
i november 1974:
9 mill
90
Anvendt egenkapital:
Belita
12 mill
Columbia
23 mill
Langsiktig gjeld:
Belita
48 mill
Columbia
92 mill

Stipulert markedsverdi/gjeld
Columbia
samlet verdi
112
82
70
35
60

Vi ser at allerede i løpet av 1975 sank
skipenes verdi under gjeldsnivået. Hvis
bankene etterhvert krevde gj elden ned
betalt til 80 prosent av markedsverdi, 120
millioner ved utgangen av 1975, betød
det at rederiet måtte ut med 38 millio
ner i tillegg til det faste avdrag på 17,5.
Derved forsvant brorparten av den rom
melige kassabeholdningen.
Så gikk året 1976 ganske greit, før ny
pessimisme rammet bulkmarkedet i
1977, da Columbia i juli kom hjem til
Fosenøy for opplag. Utover året fait
verdiene til 53 millioner, noe som igjen
gjorde det nødvendig med ekstra ned
betaling. Etterhvert kom også driften
til å gå med tap, mens kreditorene fikk
kalde føtte.

,

172
120
100
53
60

r

restgjeld
140
134
116
99
80

|

I en slik situasjon måtte rederiet seige
sin minst verdifulle enhet, og i novem
ber 1977 gikk Belita til koreanske kjø
pere for USD 4,75 millioner, tilsvarende
vel 25 millioner kroner. Dette vil ha let
tet balansen, frigjort likviditet og tillatt
videre nedbetaling av gjelden.
Columbia ble flyttet til Fredrikstad i
februar 1978 og lagt opp ved verftet. Der
ble den liggende. Driftsinntektene hadde
nå tørket inn, mens fmansforpliktelsene
rullet videre. Utover i 1978 er det trolig
at bankene begynte å sette press mot re
deriet.

Bulkskipet Columbia på 110.000 tdwfra
1975 skulle bli rederiets siste. Skyfotos

f" : 'v

9

6. desember 1978 meldte NTB at kreditorene hadde overtatt styringen av Reidar Røds Rederi AS som hadde en gjeld
på 80 millioner på Columbia. Rederiet
ble innrømmet betalingsutsettelse inntil
1. januar 1981, mens kredotorene overtok kontrollen med skipet. Finanskreditorene var FMV, Låneinstituttet for
Skipsbyggeriene, Redernes Skibskredittförening og Norges Skibshypotekforening.
Driften ble nå overtatt av Stove Ship
ping i Lorentzen-gmppen som fra januar
1979 tok det på bare-boat certeparti fra

Dette tross alt beskjedne Tønsberg-re
deriet har et livsløp som avspeiler de
store trender i norsk skipsfart mellom
1932 og 1979. De 47 år spenner over
starten med tankskip, statsning på kom
binasjon av tank og tørrlast fra krigen
utover til 60-tallet, før virksomheten
endte med bulk. I 1979 ble ringen sluttet på mange måter, ien situasjon som
minnet om 1933, men hvor rederiets
rolle var byttet om fra vinner til taper.

Skipsliste

kursen for Seven Islands i Canada for å
laste malm for Rotterdam.

M/TBONZO LJTP 1932-34
Bygd 1931 av Cantieri Riunti DelfAdriatico,
Monfalcone
Tdw: 12.350 Brt:8.177 Net: 4.917

På det stigende markedet ut gjennom
1979 kora ogsä skipsverdiene tilbake. I
., ,„tto
o o
-a
mat bød C H Sørensen & Sønner i Arendal USD 17,5 millioner for skipet, tilsvarende 91 millioner kroner, med utstrakt kreditt.

Dbn: 468.0

Kreditorene aksepterte; de fikk dek-

til Reidar Røds Rederi AS. Den opparbeidete kapital var blitt borte i drag
„
. . , ,
, ,
0, ,
suget og rederiet ble avviklet. Skal en
0
„
være etterpåklok kan en hevde at ved a
vente til ut på høsten samme år ville salget innbrakt mer, rundt 110 millioner,
som også ville gitt noen titalls millioner
til rederiet.

60.2 34.7
3“° “k
‘° kn°P
5/1931: Skibs A/S Odtank 2 (Berg,Torgersen
A/s)> Tønsberg g0j^z0
2/1932:Skibs A/S Oiltank 2 (Reidar Rød &
Anatole Savabini), Tønsberg
4/1934; Cantieri Riuniti Dell Adriatico,

Monfalcone
2/1935: Andrea Zanchi, Genova
12/1940: Torpedert og senket den 16/12 av

britisk Llbåt utenfor Punta Stil°M/T BELITA LHAP 1933-42
_ , inoo
. m „..t
.
,
Bygd 1933 av A/B Gotaverken,Goteborg
Tdw:9 . 84o Brt:6.323 Net:3.760
Dim:408 1'- 55 2'- 33 9'
Motor:Götaverken 2240 bhk Fart 11,5 knop
Sjøsatt som Belita for Rederi A/S Mascot
(Arth.H.Mathiesen), Oslo

Kjøpet av 36.000-tonneren Viator høsten 1974 skulle vise seg å være en uheldig
transaksjon. Skyfotos
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Jon R Hegland; Nordtraships flåte
Oslo 1976
Næringslivets menn i Norden
Oslo 1950
Håndbok over Norske Obligationer
og Aktier, utgitt av Carl
Kierulf &COAS,
diverse årganger
Egne notater og saml inger
Markedsrapporter fra R S Platou,
Feamley & Egers Chartering

Reidar Røds Rederi

kreditorene. I slutten av måneden lettet
Columbia anker i Fredrikstad og satte

ning for gjelden, men salget gav heller
ikke mer. Derved ble der intet tilbake

Kilder:

8/1933: Skibs A/S Oiltank 3 (Reidar Rød &
Anatole Savabini), Tønsberg
8/1935: Skibs A/S Oiltank 3 (Reidar Rød),
Tønsberg
12/1942:Torpedert av japansk ubåt og
senket den 3/12 i pos.N12.15'
E55.40’ på reise Abadan til
Mombasa med olje.
M/S BERNHARD USB 1937-49
Skroget bygget 1924 av Sørlandets
Skibsbyggeri, Fevik (Nr 256)
Ferdigbygd av Langesunds Mek. Verksted,
Langesund
Tdw;6.060 Brt:3.516 Net: 1.992
Dim:342.9'- 50.0'- 23.8’
Motor:B & W 1260 bhk Fart 10 knop
5/1924: Rederi A/B Transatlantic,Göteborg
INNAREN
12/1937: Skips-A/S Oiltank 3 (Reidar Rød),
Tønsberg BERNHARD
12/1938:Skibs A/S Bernhard (Leif Rød),
Tønsberg
6/1949:R/B Zachariassen & Co, Nystad,
Finland WASABORG
3/1970: Solgt Fisen und Metal A/G,Hamburg
for opphugging.
D/S FLORENTINE LMNZ 1947-51
Bygd 1943 av California Shipbuilding Corp,
Los Angeles (Nr 132)
Tdw: 10.926 Brt:7.214 Net:4.986
Dim:423.8'-57.1’- 34.9’
MaskimT 3 cyl. 2500 ihk Fart 11 knop
2/1943:U.S.War Shipping Administration,
Los Angeles WILLIAM DUNBAR
7/1947: Skibs A/S Oiltank 3 (Reidar Rød),
Tønsberg FLORENTINE
2/195 LSank den 21/2 i pos. N22.04’
El40.30’ da lasten forskjøv seg på
reise Manila til San Pedro med
kopperkonsentrat og gravemaskiner.
M/T BELITA LNRE 1948-61
Bygd 1948 av Kockums Mek. Verkstad,
Malmö (Nr.300)
Tdw: 13.300 Brt:8.641 Net:5.094
Dim:476.5’- 62.2’- 34.8’
MotorM.A.N. 4150 bhk Fart 14 knop
12/1948: Skips A/S Oiltank 3 (Reidar Rød),
Tønsberg
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9/1961: Plutonia Transp.Co.Inc. ,Monrovia
CAROL
1966; Spanske opphuggere med brann
skader. Resolgt
6/1966:Theo Papadimitriou, Piraeus
ALEXANDRA
11/1970: Solgt for ophugging. Ank.Vinaroz
den 4/11-1970.
D/SMANNY LNFB 1948-54
Bygd 1948 av Fredriksstad Mek.Verksted,
Fredrikstad (Nr.309)
Tdw:7.180 Brt:3.960 .Net:2.207 tonn
Dim:365.2'- 57.3'- 20.2'
LNFB
Maskin:C 4 cyl. 350 nhk Fart 11 knop
4/1948: Skibs A/S Bernhard (Leif Rød),
Tønsberg
6/1954:11.8.S.R., Murmansk
ANTARKTIKA
1981: Solgt til opphugging i Sovjet
unionen.
M/T SUPERIOR LAPC 1953-64
Bygd 1953 av Bremer Vulkan, BremenVegesack (Nr 828)
Tdw: 16.340 Brt: 11.474 .Net:6.693
Dim: 541.9'-68.4'-37.L
Motor: M.A.N. 6500 bhk Fart 14,5 knop
9/1953: Skibs A/S Oiltank 3 (Reidar Rød),
Tønsberg
12/1964: Skibs-AS Avanti, Glarona &
Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo
SIGUPTA
3/1967: Solgt til Taiwan for opphugging.
M/S BERNHARD JWOS 1957-62
Bygd 1957 av Kockums Mek. Verkstad,
Malmö (Nr.416)
Tdw:13.895 Brt:9.004 .Net:5.101
Dim: 148,25m-18,65m-l l,49m
Motor; M.A.N. 5340 bhk Fart 14,5 knop
9/1957: Skibs A/S Oiltank 3 (Reidar Rød),
Tønsberg
2/1962: The Sh.Corp. of India Ltd.,Bombay
STATE OF KERALA
9/1981: Solgt til opphugging i India.
Ank.Bombay 11/9-1981.
M/S BERNHARD JXVE 1963-73
Bygd 1963 av Flensburger Schiffsbau Ges.,
Flensburg (Nr 584)
Tdw: 16.350 Brt: 10.863 Net:5.811
Dim: 153,98m-20,66m-l l,46m
Motor: M.A.N. 5850 bhk Fart 13,5 knop
4/1963: Skibs A/S Oiltank 3 (Reidar Rød),
Tønsberg
6/1965: Reidar Røds Rederi A/S (Reidar
Rød), Tønsberg
12/1972: Executive Trader Marine Ltd
(Pergamos Shipping Co.Ltd),
Famagusta, Kypros
EXECUTIVE TRADER
5/1974:Benedict Shipping Corp (Acomarit
Serv.Mar. SA), Monrovia
SPLENDID BREEZE
1975: Benedict Shipping Corp (Kirno Hill
Corp), Monrovia

3/1977: Omdøpt RIGEL
11/1977: Dabinovice Ltd (Dabinovic SA),
Valetta, Malta BIJELA
3/1983:Dabinovic S.a.M., Kingstown, St.
Vincent MUO
1984: Chestnut Holdings SA,Kingstown
SEA TRADITION
1987: Duranty Nav. Corp., Kingstown
MARINE TRANSPORTER
3/1991: Solgt til Bangladesh for opphugging. Ank.Chittagong Roads 12/3-1991.
M/S BELITA LDQH 1965-74
Bygd 1965 av Burmeister & Wain, Køben
havn (Nr.762)
Tdw: 16.900 Brt: 10.296 Net:5.795
Dim: 152,43m-20,02m-l l,52m
Motor: B & W 6560 bhk Fart 14,75 knop
2/1965: Skips-AS Oiltank 3 (Reidar Rød),
Tønsberg
6/1965: Reidar Røds Rederi A/S
6/1974: Moming Line SA (Cho Yang Ship
ping Co.Ltd), Panama CORAL
1980: Moming Line SA(Cho Yang
Sh.Co.Ltd), Inchon,Korea
2/1987: Solgt til Taiwan for opphugging.
Ank.Kaohsiung 2/2-1987
M/S COLUMBIA LIJK 1970-74
Bygd 1970 av Fredriksstad Mek.
Verksted,Fredrikstad (Nr 406)
Tdw:20.118 Brt: 12.782 Net:8.093
Dim:165,14m-22,61m-ll,18m
Motor: Götaverken 8400 bhk Fart 15,5
knop
2/1970: Reidar Røds Rederi A/S (Reidar
Rød), Tønsberg
10/1974:Wigmore Ltd (Union SS Co of
New Zealand Ltd), London
UNION AUCKLAND
1984: Wigmore Ltd (Union SS Co of New
Zealand Ltd), Wellington, NZ
UNION AUCKLAND

Skipsfotos
Norske og utenlandske skip, vesent
lig fotografert i Brevikstrømmen si
clen 60-tallet. Skriv etter liste, til:
Gunder Tande Sandersen
Bamåveien 10
3960 STATHELLE

Salg
Følgende utgåver av Det Norske
Veritas skipsregistre selges:
1921 og 1948
1950-4 stk
1960-8 stk
1970-9 stk
1985
henvendelse telefon 52 72 58 22

1985:
1988:
1996:

Union Steam Ship Co of New Zea
land, Wellington
Union Shipping New Zealand Ltd.,
Auckland
I fart.

M/S BELITA LCIC 1974-77
Bygd 1968 av Fredriksstad Mek. Verksted,
Fredrikstad (Nr 400)
Tdw:37.238 Brt:21.836 Net:12.985
Dim: 193,57m-26,27m-14,20
MotonGötaverken 10700 bhk Fart 15,5 knop
11/1968: Skips A/S Aino m.fl. (C.H.Sørensen
& Sønner), Arendal VIATOR
12/1974: Reidar Røds Rederi A/S,Tønsberg
BELITA
11/1977: Pan Ocean Bulk Carriers Ltd.,
Busan, Korea PAN DYNASTY
1986; Pan Ocean Shipping Co.Ltd., Busan
10/1989: Sank den 5/10 i hardt vær ca 330
n.m. SE av Atter øyene i Aleutene i
pos.N46.26' E168.09' på reise Tampa
til Sydkorea med fosfat.
M/S COLUMBIA LAGS 1975-78
Bygd 1975 av Fredriksstad Mek. Verksted,
Fredrikstad (Nr 423)
Tdw: 108.700 Brt: 60.565 Net:40.029
Dim;265,62m-38,46m-15,79m
Motor: Sulzer 23200 bhk Fart 15,5 knop
7/1975: Reidar Røds Rederi A/S,Tønsberg
12/1978; Drift overtatt av Stove Shipping,
Oslo
10/1979: I/S Viva (C.H.Sørensen &
Sønner), Arendal
VIVA
9/1985: Vapores Pacifico SA, (C.H. Søren
sen & Sønner), Panama
10/1987: C.H.Sørensen & Sønner A/S,
Arendal/NIS nr 086 LACU2
1996: I fart

Kunstplatter med
maritime motiv
Erdal Skoles musikkorps tilbyr platter
med motiv av rutebåtene Erdal og
Dyrteigen. Utførelsen er foretatt av
DnB-Atelier i Porsgrunn. Båtene er
tegnet inn på en rund, flat porselens
skive som ligger i en treramme.
Dampskipet Erdal er tegnet i fart.
Kunstner er J P Brattsberg
Dampskipet Dyrteigen er tegnet ved
kai i et kaimiljø fra 50-tallet. Kunst
ner er Kjell Bergsvik
Pris: Kr 250,- per stk
Henvendelse: Gustav K Helland
Ask
Postboks 52
5306 ERDAL
Tel 56 14 30 52
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Dampskipet Henry Vang stevner sørover Karmsundet med trelast fra Archangelsk. NSS-Opedalssalingen
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Av Jahn Breivik

Jahn Brevik fortsetter sin serie
om kjente og ukjente Hauge
sunds-rederier. Forfatteren har
utført et grundig arbeid med
gjennomgåeise av byens aviser
opp gjennom årene, ved siden av
søk i Haugesunds skipsregister
og andre kilder.
Rederiene Krogh og Lyngholm
ble begge stiftet i 20-årene av
menn som hadde tilknytning til
sjøen og som satset på rimelige
dampskip i nordsjøfart. Frem til
krigen ble de drevet helt uavhen
gig av hverandre, og begge rede
rier miste sine skip i 1944. Der
ved stod de uten tonnasje fra
1945.
I 1955 gikk Krogh og Lyng
holm sammen om å kjøpe et
større skip, og tiltaket er ett av
de få eksempler på denne type
rederisamarbeid i Haugesund på
50-tallet. Det ble riktignok hare
med dette skipet, og ved salget i
1965 mistet byen enda et av sine
små rederier.
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Skipsreder Severin Lyngholm var født i
Haugesund i 1871. Han førte skip for H
M Wrangells rederi. I 1925 begav han
sjøen og startet eget rederi ved kjøp av
dampskipet Vang i 1927. Det var på 900
tdw, bygget av Akers Mek Verksted i
1901. Lyngholm var medlem av bystyret og med i styret i Haugesunds Skipperförening. Han døde i 1952
Hans sønn siv ing Arne Lyngholm, født
i 1899, overtok rederivirksomheten etter sin far. Han var samtidig kompanjong i firmaet Stolt Røthing &CoAS i
Haugesund.
Eigil Krogh var født i Oslo i 1896 og
var utdannet marineoffiser. Han bosatte
seg i Haugesund i 1919 og ble senere
kontorsjef i Christian Haalands rederi.
I 1925 kjøpte Krogh dampskipet Henry
fra Sverige. Dette var en singledecker
på 800 tdw, bygget i 1907 ved Eriksbergs
Mek Verkstad. Egil Krogh døde i 1956.
Dampeme Henry og Wang gikk for det
meste i nordsjøfart med kull, trelast,
kobberkis og andre typer last. I sildesesongen om våren ble de befraktet med
isesild fra kysten til Hull og senere på
året med saltsild til Kontinentet og

Østersjølandene. Som regel lå båtene i
opplag i vintermånedene.
Vang var noen gånger i avisspaltene,
8. januar 1928 strandet den på den hol
landske kysten. Tre-fire slepebåter arbei
det hele dagen og fikk den til slutt flott
13. januar og slept til Nieuwe Diep.
Etter det gode året 1937 vendte Vang
tilbake til opplag i hjembyen i mars
1938, fulgt av Henry i mai. Her ble de
liggende like frem til forsommeren 1939.
I 1940 kom begge båtene til å befinne
seg i hjemmeflåten.
Vang grunnstøtte 28. november 1940 i
Nysund ved Svelgen, på reise fra Raus
and til Svelgen med sand- Skipets verdi
skadelidt stand sattes til 185.000 kroner.
13. februar 1944 ble Henry senket av
motortorpedobåten MTB 653 ved
Hustadvika. Båten var da lästet med
kvarts med reise Risær-Muruviken (i
Trondheimsfjorden) og to mann omkom.
Wang ble senket 11. september 1944
av britisk übåt vest for Lista fyr på reise
fra Drammen til Trondheim med for
cellulose. Derved var begge rederier uten
tonnasje.

Samlet satsning
I august 1955 gikk Krogh og Lyngholms
rederier sammen i disponentselskapet
Krogh & Lyngholm. Selskapene DS AS
Henry og Vangs Rederi AS gikk sammen
om å kjøpe Bergenskes dampskip
Columba. Den var bygget som godsrute
skip ved Bergens mek Værksted i 1929
og var på 1550 tdw. Det var et i alle de
ler velutstyrt skip med oljefyring og ra
dar. Nyanskaffelsen fikk det konstuerte
navnet Henry Vang. I 1963 ble Henrys
halvdel i skipet solgt til Vangs Rederi
AS, som deretter ble eneeier.
Henry Vang kom som haugesundsbåt til
å gå både i trelastfart, på islandsfiske og
i nordsjøfart.
20. oktober 1955 grunnstøtte skipet
ved Tyven nord for Helgelandsflæsa.Det ble brakt flott 22. oktober av ber
gingsbåten Draugen. Henry Vang var da
låstet med trelast og en del måtte losses
før hun kom flott, men med lekkasje i
forpiggen og et lasterom.
I november 1959 ble skipet tids
befraktet av Det Stavangerske Damp
skibsselskab for en rundreise, men med
opsjonen Skorsteinen fikk nå malt på
de tre røde ringene. 12. oktober 1960
grunnstøtte Henry Vang igjen, denne
gang ved Brattholmen lykt, på vei til
leith. Igjen lekkasje i forpiggen. I no
vember 1963 kom den fra Island med
4000 tønner tilvirket sild.
Det meste av tiden ble Henry Vang før
av kaptein H Lokna, senere av Ener
sytvedt. Seiv om den gikk jevnt i trelast
farten, ble hun i 1961 sluttet på T/C for
tre år til Norsk Hydro for skipning av
gjødning fra Glomfjord og Herøya, ve
sentlig til havner i Skandinavia.
Etter noen måneders opplag i Smeda
sundet for skipet forhalt til Ballastkaien,
hvor den i januar 1965 ble solgt til Pa
nama-kjøpere og fikk navnet Ismini. Og
med salget var rederienes historie defi
nitivt over. Arne Lyngholm døde i 1968.
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Dampskipet Vang i vinteropplag i Smedasundet. Ukjentfotograf

Skipsliste for
Eigil Kroghs Rederi
Lyngholms rederi
Krogh & Lyngholm
D/S HENRY
626 brt 336 nrt 800 tdw
172.6/28.2/12.0 ft singledecker
T3 65 nhk Eriksberg
1907: Levert fra Eriksbergs Mek Verk
stads AB, Göteborg som WASA til
Ångfartygs AB Gylfe (O
Ahrenberg), Göteborg.
1914: Ångfartygs AB Nornan (O
Ahrenberg), Göteborg
1.1925: Kjøpt av DS AS Hemy (Eigil
Kroghs Rederi), Haugesund,
omdøpt HENRY.
2.1944; Senket 13. februar 1944 av
motortorpedobåtene MTB 627 og
MTB 653 på Hustadvika, på reise
Risør-Muruvik. To mann omkom.
D/S VANG
678g 364 nrt 875d halvdekker
177.2/29.6/14.0 ft
T3 360 ihp Akers
6.1901:
Levert fra
6.1901: Levert
tra Akers
Akers mek
mek Verksted,
Verksted,
Oslo (-196) som DAGBJØRG til
AS Dagbjørg (John P Pedersen &
Søn), Staubø/Tvedestiand
1903: Reg Oslo
12.1911:AS Ocean (John P Pedersen &
Søn), Oslo

2.1912: E B Aaby & Co, Oslo, omdøpt
BENEDICTE
1915; AS Holger Fischers Dampskibs
selskab, Oslo
1921: Holger Fischer, Oslo
1924: AS DS Benedicte (Frank
Erenstsen), Bergen
12.1927: Vangs Rederi AS (Severin
Lyngholm), Haugesund for NOK
95.000, omdøpt VANG
9.1944: Torpedert 11.september 1944 av
britisk ubåt ved Lista. Besetningen
berget.
D/S HENRY VANG
1118 brt 618 nrt 1550 tdw
223.8/34.2/14.1 ft halvdekker
T3 180 nhk BMV 10 knop
11.1929:Levert fra Bergens Mek Verksteder, Bergen (-210) som
COLUMBA til Det Bergenske
Dampskibsselskab, Bergen.
g. 1955: Kjøpt av DS AS Henry & Vangs
Rederi AS (Krogh & Lyngholm),
Haugesund for 630.000 kroner,
omdøpt HENRY VANG
1.1965: Solgt til Maralianza Cia Naviera
SA, Panama, omdøpt ISMINI.
9.1965: Grunnstøtte 22. september 1965
utenfor Pointe-a-Pitre, Gouade
Innnp
10N-61 33VV Dei
loupe (nos
(pos 16
16.10N-61.33V).
Det
brøt ut brann ombord og båten ble
fullstendig utbrent. Hele skute
bunnen ble revet opp og skipet stod
fast, forankret i klippeblokker som
stakk opp i lasterom og maskin
rom. Kondemnert på stedet.
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Velholdt bergensbåt. Kuhnles Nordraak underveis i Kanalen i ballast, fotografertfra Skyfotos fly.
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Av Dag Bakka Jr

/gjenreisningen
av handelsflåten
etterverksteder
krigen varlevert
det også
som satset
på moderne
tonnasje
sjøfart. Tradisjonelt
hadde norske
slikerederier
skip, i størrelse
gjerne
opp til 3000
tdw, til
ognord
flere
verksteder tilbød nå moderne utgåver av den uslitelige singledekk-typen. Blant dem var også Bergens Mek Verk
steder, som i Solheimsviken bygget tre søstre på 2800 tdw i 1949/50.
Da krigen begynte hadde BMV i bestilling fire kystruteskip og fire nordsjøskip
til Det Bergenske Dampskibsselskab,
samt en dampdrevet singledecker til
Abert Schjelderups rederi. Under krigen bestilte tyskerne et skip på 5200 tdw
i Hansa B-serien, nummer 382, mens
norske rederier sikret seg en rekke
preliminære kontrakter, fra nummer 383
og utover. Dette var bestillinger med
en beskjeden innbetaling og hvor priser,
spesifikasjoner og leveringstid skulle
nærmere forhandles etter krigen.
For rederiene som satt avskåret
hjemrne i Norge var dette en måte å
posisjonere seg med tidlig leveranse,
samtidig som mange - og kanskje sær
lig i Bergen - fryktet en langvarig de
presjon når den første etterkrigs-boomen
var over. Sporenefra 1920-21 sattfremdeles i.
14

Det tok en tid før verkstedet var gjenreist og tilstrekkelig modernisert etter
krigen, og levering av stål og utstyr var
kommet i gang. Dernest skulle kontraktene fra før krigen gjøres ferdige, avsluttetmedBergenskesnordsjøbåtCVmo/ms1
i 1948.
På denne tid begynte fraktmarkedet å
vise tegn til metning med synkende nivå.
Derfor opplevde BMV at flere av de
preliminære kontraktene fait bort når tiden kom til reforhandling. Noen hadde
allerede skiftet hender, mens andre ble
lagt om. For eksempel var byggenummer 384 opprinnelig bestilt av AS Auctor
Nr
383
384
385

levert
15.10 1949
5.1
1950
6.
1950

navn
Trudvang
Appian
Nordraak

(J A Haarberg), men solgt i 1947 til Kil
mar Reksten, mens 385 var kontrahert
av Stener S Miiller som dampdrevet
2700-tonner av samme type som
Schjelderups båt Breidablik levert i
1947, men solgt i 1947 til Skips-AS
Westray (Johan Evandt). Denne ble en
delig kansellert i 1948/49 og bygge
nummeret i stedet gitt til en Fred Olsen
bestilling.
Byggenummer 383, 384 og 385 ble
endelig fastlagt som motordrevne 2800tonnere for tre bergensrederier for levering i 1949/50.

rederi
DS AS Ringhom (Albert Schjelderup), Bergen
AR Titanian (Hilmar Reksten), Bergen
H Kuhnles Reden AS, Bergen

i det ytre var det velproporsjonerte skip,
godt utstyrt med rigg og ventilasjon. I
det ytre skilte Appian seg fra søstrene
ved åha teak-kledning av styrehus og
brovinger.
På leveringsbildene av Appian og
Nordraak poserer de for fotografen på
Byfjorden, med gråmalte skrog oghvite
overbygninger, sogar med navnevimpel
på fortoppen. Tro hvor ofte den ble
brukt?
Båtene kom ut på et marked som slett
ikke var godt. 1949/50 var en svak periode, før markedet tok seg opp utover
høsten 1950 og førte inn i den rene
boonfen i 1951, Korea-boomen, som
også forplantet seg til våre farvann.
Trioen fra BMV kom i første omgang
til å finne beskjeftigelse i amerikanske
farvann.

//
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Nytenkning
Det ble lagt mye nytenkning ned i denne
serien. I forhold til Breidablik som var
en pen, men konvensjonell singledecker
med compound-maskineri, fikk de flere
nye tekniske løsninger.
I hovedtrekk var de også singledeckere
med to rom og fire luker, men lukene
var store og med foldete ståldeksler.
Maskineri og mestedel av innredningen
var lagt akter, med bro og offisersinnredning midtskips.
Maskineriet var i seg seiv en nyskapning, nemlig fire Bergen Diesel 6sylindrete 4-taktsmotorer gearet til
propellakselen ved et reduksjonsgear.
Og - antagelig som de første større lasteskip for norsk regning - var propellen
utstyrt med vridbare blader. Manøvreringen av propellanlegget kunne endog
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Innredningen var arrangert for hele 28
mann, altså ble det temmelig trangt
ombord på et såpass lite skip. Likevel
var bekvemmelighetene ganske sikkert
et stort fremskritt fra førkrigstidens bå
ter.
Serien var lagt an for trevaktssystem,
altså med kaptein, tre styrmenn og med
maskinsjef og to maskinister. Videre var
det elektriker, radiotelegrafist, stuert og
kokk. Dekksmannskap var båtsmann,
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skje fra broen, eller fra maskinrommet
via tradisjonell maskintelegraf.
De fire motorene var montert parvis,
med de to akterste noe høyere og tettere
enn de fremste. Hver av de fremste
motorene drev også en 150 kW dynamo.
Samlet maskineffekt var på 1200 bhk.
med 9-10 knops fart avhengig av vind
og vær.
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eget rederi i 1959 med de to Schjelde
rup-båtene fra konkursboet og la grun
nen til det senere Star Shipping, verdens
fremste operatør av “åpne” bulkskip.
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Schjelderups Trudvang etter lossing av trelast i engelsk havn. Alex Duncan

trolig seks matroser/lettmatroser og to-tre
dekksgutter. I maskinen var det 3 motor
menn og et pai- smørere og noen maskin
gutter. Dessuten trolig en byssegutt.
Vedstående tegning vil vise selve
innredningsarrangementet, som har tids
typiske trekk. Kapteinen holer til på under
broen, med bad og salong. På nederste
dekk midtskips er 1. og 2.styrmann inn
losjert, sammen med stuert og sykelugar.
3. styrmann hai- fått en liten lugar i akter
kant av underbroen. Radiotelegrafisten og
radiorom er i akterkant av styrehuset.
Akter på øvereste dekk finner vi
fellesrommene som offisers- og mann
skapsmesse, med respektive salonger,
samt bysse og proviantrom. Der bor også
maskinoffiserene, elektrikker, kokk og
båtsmann. På hoveddekk ligger lugarer for
syv maskinfolk på babord og ni dekks
folk på styrbord, med et felles vaskerom
på hver side. To av lugarene var tre-manns.
Det må i sannhet ha vært folksomt om
bord. Oppvarmingen var elektriske radia
torer og lugarene hadde mekanisk venti
lasjon.
Lasterommene var åpne, uten andre hind
ringer enn ventilasjonsrør/støtter i midten,
mellom lukene. Samlet kapasitet var på
132.000 kubikkfot bale (baller) og
140.000 grain (korn), hvilket tilsa at bå
tene egentlig var beregnet og arrangert for
bulklaster. En dyptank under midtskips
huset skilte lasterommene. Dessuten var
det tre mindre rom for last, på hoveddekk
under bakken, midtskips og i forkant av
poopen. Og så var båten rigget med do
ble 3-tonns bommer. Wincher, ankerspill
og annet dekksmaskineri var elektrisk drevet.
16

Fra amerikafart til
industriskipning
BMV-trioen kom til å få temmelig pa
rallelle levnetsløp.
De første årene gikk skipene for det
meste i amerikansk fart, dvs på den ame
rikanske Atlanterhavskysten fra St
Lawrence i nord nedover til MellomAmerika, mye på T/C til amerikanske
linjeoperatører. Reksten hadde seiv en
linje i dette farvann, hvor også
shelterdeckerne Hadrian og Trajan ble
anvendt.
Etter fraktfallet i 1957/58 ble det tran
gere tider. Flere av T/C-operatørene
gikk konkurs og i 1958 vendte mange
av “amerikafarerne” hjem i opplag. Et
rederi som Albert Schjelderups, som
hadde Trudvang og den større Verdande
i amerikansk fart, gikk konkurs i 1959.
Interessant nok skulle det bli på dette
grunnlag at Per F Waaler fikk etablert

Fra 1959/60 ble de alle tre drevet i nord
sjøfart, Starfighter senere som Stavborg
og Friborg, Appian etterhvert som
Fagerland og Renee, mens Nordraak ble
Kjerlands Ask og senere Hop. Både Fri
borg og Renee kom i fart i Jebsen-syste
met, mens Kjerland drev på på samme
måte for norske industribedrifter. Ved
midten av 60-tallet kom den nye gene
rasjon singledeckere inn i denne farten,
gjerne paragrafskip på 1199 eller 1599
brt med 14-15 manns besetning. Derfor
ble denne typen etterhvert både
uøkonomiske og tungdrevne.
Renee og Hop gikk til samme ameri
kanske kjøper i 1968, mens Friborg med nytt Deutz-maskineri - fortsatte til
1970, da den fikk gresk flagg.

Skipsliste
Båtene var søsterskip med samme skrog, ar
rangement og maskineri, men med variasjon
i detaljer.
Skrogene var 275.3 oa/41.2/17.9 ft, mens
Appian var noe kortere, 270.5 ft. Maskine
riet var som nevnt fire 6-syl BMV-motorer
på tilsammen 1200 bhk.
Nr 383 ms TRUDVANG LEHG
1890 brt 2730 tdw
10.1949: Levert 15. oktober til DS AS
Ringhorn (Albert Schjelderup),
Bergen
1949: Rederiet omdøpt Albert
Schjelderups Rederi AS
1959: Rederiet konkurs, skipet opplagt i
Bergen.

Rekstens Appian. Foto via Arne Sognnes
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7.1959:Overtatt av AS Forvaltning
(Bergens Kredittbank), Bergen for
NOK 1.7 mill
10.1959: Solgt til AS Star Shipping (Per F
Waaler), Bergen, mot overtagelse
av påhvilende heftelser. Omdøpt
STARFIGHTER
2.1960: Forlenget ved Rosenbergs Mek
Verksted, Stavanger:
2039 brt 3100 tdw 299.3/41.2/17.8 f
11.1962: Solgt til O H Meling & Kr
Dørheim, Stavanger for NOK
1.010.000, med 100 prosent kreditt
fra Bergens Kredittbank, omdøpt
STAVBORG
1963: Ny hovedmotor installert ved
Karmsund Verft: 1999 brt 3100
tdw 8-syl Deutz 2000 bhk
8.1965: Solgt til Skips-AS Venborg
(Frimann Skeie), Kopervik for
NOK 3.000.000, omdøpt
FRIBORG, fortsatte på T/C til
Kristian Jebsens Rederi.
7.1970; Solgt til L’ Ami Shipping &
Investment Co SA, Piraeus for
NOK 2.270.000, levert 8. septem
ber 1970, omdøpt UTE
4.1975: Pidalious Tessera Shipping Co Ltd,
Piraeus, nytt navn SPYROS II
1980: Pateri Matarangas, Piraeus
4.1981: Solgt til opphugging i Pakistan,
ankom Gadani Beach 4. mai 1981.
Nr 384 APPIAN LHKG
1900 brt 2800tdw
Var kontrahert som dampskip på 2600 tdw
av AS Auctor (J A Haarberg), Bergen.
Senere fastlagt til motorskip på 2800 tdw.
12.1947: Kontrakten solgt til Hilmar
Reksten for NOK 4.3 millioner
1.1950: Levert 5. januar 1950 til AR
Titanian (Hilmar Reksten), Bergen
4.1958: Opplagt i Bergen til ut i 1959.
1959: Solgt Rederi-AS Diocetian (Hilmar
Reksten) for NOK 2.0 millioner
7.1964: Solgt til AS Fagerheim (Simon
Innvær), Haugesund for NOK 1.5
mill, omdøpt FAGERLAND.
Sluttet på 7/9 mnd TC til Norsk
Hydro.
4.1966: Solgt til Rederi AS Nina & AS
Start (Erling Mortensen AS), Oslo
for NOK 1.5 mill, nytt navn
RENEE.
1968: Disponeringen overtatt av Odd K
Mortensen, etter at meglerfirmaet
Erling Mortensen AS ble solgt til
Jebsen.
8.1968: Solgt til Royalib Shipping Corp
(International Admiraly Marine
Corp, New York), omdøpt
ROYALSTAR.
1971: Til Fenix SS Co Ltd, Monrovia
som FENIX
2.1973: Brann i maskinrommet 28. februar
1973 27 sjømil utenfor Puerto Limon, på
reise Matanzas-Puerto Limon. Satt på grunn
2 sjømil utenfor havnen. Totalvrak.
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Trudvang ble senere Stavborg av Stavanger; her med Jebsens skorsteinsmerke.
NSS-Opedalssamlingen
Nr 385 NORDRAAK LADK
1917 brt 2735 tdw
6.1950: Levert til H Kuhnles Rederi AS,
Bergen
10.1959: Solgt til DS AS Ask (August
Kjerland & Co AS), Bergen for
NOK 1.850.000, omdøpt ASK
1961: Forlenget på Wilton-Fijenoord,
Amsterdam: 2109 brt 3100 tdw
299.1/41.2/17.8 ft
3.1962: Omdøpt HOP
10.1965; Grunnstøtte 10. oktober 1965 ved
Florø på reise Rana-Sauda med
koks, lekk og satt på grunn i Florø
havn. Tettet av bergingsbåt Sterk
odder og senere reparert i Bergen.
11.1968: Solgt til Royalib Shipping Corp
(Florida Lines, Miami), Monrovia,
omdøpt ROYAL COMET.
1971: Sea Breeze Navigation Inc,
Monrovia som MARGRIT.

1.1975: Til Cayman Tankers Ltd, George
town Cl, nyt navn
CAYMAN TRADER.
1977: Arrestert i Kingston Jamaica,
opplagt.
8.1977:Brannskadet 13. august 1977 under
opplag i Kingston, slept ut av havnen, satt
på grunn 3 sjømil fra Plumb Point, utbrent.

Kilder:
Myran, Henrik og Kåre Fasting:
Herfrå går Skibe
AS Bergens MekVerksteder
1855-1955 Bergen 1956
The Motor Ship, artikkel om
Trudvang i januar 1950
Lloyds Index, div nr
Egne notater og samlinger

Kjerlands Hop under lossing i Oslo. NSS-Opedalssamlingen
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Skruedampskibet Varna af Moss
av Knut H.Næss

Moss
Dampskibsselskab
av 4.94),
1871 hadde,
som D/S
nevnt”Moss”
i artikkelen
om “Dampskib
“Moss”gjennom
tidene”
(se SKIPET nr
latt bygge
ved Moss
Skibsverft,med
J. &navnet
J.H.Vogtpå
Jeløy. De
bestilte nok etfartøy som også ble bygget avfuru og eik. Det var noe større og ble oppgitt til å være 125fot langt,
27 fot bredt og 11-12 fot dypgående. Ved sjøsettingen 21.mars 1873 fikk det navnet ((Varna”. Ble så slept til
Nylands Værksted i Christiania for installasjon av en dampmaskin (Hjælpemaskine) på “45 Hestes Kraft”.
Det tok imidlertid “år og dag” å få fartøyet ferdig. Dette kom tydelig til uttrykk i byens avis 10.05.1873.
”Hr.H.Schiander! Jeg seer, at De allerede fordrer indbetalt Restpaa tegnede Aktier i Moss Dampskibsselskab,
medens Dampbaaden “Varna” i ugevis henligger her paa Havnen i den bedste Aarstid og Dampskibet MOSS
hver Dag sætter Penge til paa sin splintergale Route. Under disse Omstendigheder burde man dog have Henstand med sidste Termin indtil "Varna" bliver færdig”.
Av en aller annen grunn ble rederiet for “Varna”s del kalt Moss
Dampskibsselskab no. 2. Dette ble aldri brukt i avertissemen
ter. Det Norske Veritas som mange forskere bruker som
sannhetskilde, var dog meget slurvete med rederiets navn.
“Moss” tilhørte “Et Actieselskab” mens “Varna” tilhørte “Et
Interessentskab”. Dette har förledet forskere til å tro at det var
to forskjellige rederier.

Den 10. oktober 1874 ankom “Varna” til Bergen med sild fra
Trondheim. På veien var den gått lens for kull og måtte søke
inn til Rognsund. Derfrå dro styrmannen til Bergen for å skaffe
kull. Imidlertid var D/S ”Kvik” på vei nordover for å slepe en
jakt til Bergen. Utenfor Rognsund brakk akselen så “Varna”
fikk dens kullbeholdning. Med “Kvik” på slep gikk den så til
Bergen.

Først den 14.november 1873 finner man følgende avertisse
ment i Aftenbladet: ”Directe til Tmndhjem. Det nye Dampskib
"Varna” (ca. 130 Læster) vil afgaafra Christiania antagelig
Lørdag 22de November directe til Trondhjem. Gods intil
Tromsø modtages uden Omladningsomkostninger for Vare
eierne. Større Varepartier bedes betimelig anmeldt. Christia
nia d. 14de Novbr 1873. E. Whittington, Fæstningsbryggen. “

Den 26. februar 1875 gikk “Varna” fra Tromsø med sild til Øst
ersjøen, men det var mye dårlig vær og den lå bl.a. værfast ved
Lødingen i 2 dager. Den 5. mars gikk den så inn til “Sydkrogø”
for nattankring. Med halv fart grunnstøtte den men kom straks
flott. “Varna” hadde dog fått betydelig lekkasje og kvelden etter
kom den til Trondheim, losset lasten og gikk i dokk. En uke
senere kunne den fortsette med Göteborg som første mål.

Båten gikk først den 25. november på sin jomfrutur. Foruten å
frakte stykkgods langs norskekysten, gikk den nok mest på
Østersjøen med sild, klippfisk, tran etc. og hadde i retur korn,
hamp, petroleum på fat osv., men den gikk også på England
og Kontinentet så langt syd som til Spania med fisk og annet
og hadde i retur bl.a. kull, salt, samt stykkgods.

16. desember 1876 kunne avisene meddele at “Varna” var leiet
av Regjeringen til å redde sjøfolk i havsnød. Aftenposten for
teller:
“Initiativet hertil er egentlig grebet af endel Privatmænd
(Skibsredere og Assurandører) i Christiania, der herved har
lagt den varmeste Interesse for Dagen for vore Søfolks Vel.
J

Dampskipet Varna i isen,
før katastrofen.
18

Ikke nok med at defraførst afhar gjort de mest indtrængende
Forestillinger hos Regjeringen tog de ogsaa seiv, efterat Re
gjeringen i et igaar afholdt extraordinært Statsraadmøde havde
paa deres Forespørgsel erklært sig villig til at lade Redning
sexpeditionen gaa for Statens Regning, Haand i Flanke med
saaledes at Fartøiets Udrustning var aldeles fuldstændig inat
Kl.2. Hvis ikke Regjeringen havde erklært sig villig til å yde
Expeditionen sin Understøttelse, havde de overnævnte
Privatmændforanstaltet alt fornødent.”
Videre skrives at “Varna” var et ganske nytt fartøy med klasse
Al i Veritas og at det kunne ta inn kull for minst 10 døgn.
Skipet gikk ut natten 16. desember 1876 og nordover. Foruten
ordinært mannskap var kapteinene Liitken og Apenes samt
styrmann Swang med. Meningen hadde vært å øke mannska
pet betraktelig da det var mange ledige sjøfolk, men den uvilje
og intolleranse man møtte hadde man ikke trodd mulig.
“Varna” hadde med proviant og vann til minst 100 mann i
en måned, likeså medikamenter, et par ekstra båter og rednings
bøyer samt klær. Den hadde tatt inn kull for minst 20 døgns
forbruk og skulle krysse i farvannet Lindesnes - Bergen.
D/S "Vøringen”, trolig innleid omtrent samtidig og som tid
ligere hadde vært brukt av Staten til “Atlanterhavs-Expedition
for at undersøge Farvandene omkring Spitsbergen”, skulle
krysse i farvannet mellom Bergen og Kristiansund.
Allerede 22. desember måtte “ Varna” til Bergen for å repa
rere kjeledamprøret som var sprunget lekk i en orkanaktig
storm fra sydost. Den hadde da krysset Nordsjøen en gang
uten å finne noen i havsnød. Den gikk ut igjen den 24. desem
ber men måtte inn til Stavanger allerede 1. januar 1877 da
ventilhuset i fødevannspumpen var sprunget, en reparasjon de
regnet med ville ta seks dager. Etter forlydene var det den 5.
januar kommet telegram til Indredepartementet fra Amtman
den i Stavanger om at man etter konferanse med Handels
föreningen hadde sagt opp “Varna”. Skipet hadde praiet mange
fartøyer men ingen var i nød. Andre skip, ble det hevdet, kom
derimot jevnlig inn med forliste besetninger. Fra Stiftsamt
manden i Bergen kom også telegram den 4. januar om at “Vør
ingen” hadde kommet inn dit etter seks dagers tur fra Åle
sund. Den hadde heller ikke møtt noen i havsnød.

ske fartøyet “ Den Gode Hensigt” som meldte at stredet var
stengt av is. Man dro derfor nordover for å forsøke å komme
gjennom Proliv Matoschkin Shar, stredet mellom nord og syd
Novaja Semlja. Her stengte også isen. Så gikk begge skutene
sørover for å prøve Yugorskiystredet mellom øya Ostrov
Vaygach og fastlandet. “ Varna” forsøkte flere ganger å for
sere, men uten resultat. Så 30. august 1882 var de igjen til
bake ved Karaporten da plutselig en strøm førte “Varna” igjen
nom og inn i Karahavet og man mistet kontakt med “Lovise”.
Igjen møtte man bare svær is. Så 17. september kom det dan
ske polarekspedisjonsfartøyet “ Dymphna” inn i Karahavet.
Det skulle også til Sibirkysten. Man forstod snart at begge
fartøyene måtte overvintre på stedet og “ VARNA” ble stadig
utsatt for isskruinger og etterhvert brukket ned. Kaptein Knud
sen forsøkte å få reparert skadene og fikk rigget opp to vind
møller for å holde pumpene igang med lensing, men til ingen
nytte. Proviant og andre forsyninger ble ført over på isen der
huset ble oppført. Noen flyttet inn der, andre ble ombord. Til
slutt gav også disse opp og flyttet over i “Dymphna”. Den 24.
juli 1883 gikk “ Varna” ned på ca. 75 favners dyp i posisjon
71 Grader 04' 08” nord og 62 Grader 51' 06” øst.
Den 1. august 1883 forlot hollenderne og nordmennene ste
det med sleder og båter. “Varna”s båtsmann døde i mai. 19.
august nådde de fastlandet litt vest for øya Ostrov Vaygach.
De fortsatte med båt til de den 25. august oppdaget to fartøyer
ved Gap Grebeni. Det var “Nordenskiöld” og “ Obj” som for
gjeves hadde forsøkt å komme inn i Karahavet. Folkene ble

Varna går ned 24. juli 1883

/

En liste over hvilke skip, når og hvor som “Varna” hadde praiet
skal ikke gjengis her. Nå vet vi intet før 17. april 1877 da det blir
opplyst at “Varna” er solgt for kr. 64.000 kontant til grosserer
C.E.Smith i Christiania. Samme dag gikk den fra Bergen til
England i ballast. Den fortsatte i samme fart som tidligere.
Den 2. juli 1882 gikk imidlertid “Varna” fra Amsterdam med
en hollandsk vitenskapelig ekspedisjon, “De Nederlandsche
Pol-Expeditie”, med kurs for Port Dickson ved munningen
av elven Jenisey i Sibir. Der skulle man overvintre mens
“Varna” skulle ta inn last i Karaul for Bremen. Avtalt frakt for
turen var £ 2.000. Jenisey renner ut i Karahavet øst for Novaja
Semlja (Nytt Land). Ekspedisjonen talte 10 mann og mann
skapet ombord var på 12 mann. I Trondheim tok de ombord et
prefabrikert hus og 28. juli kom man avsted fra Hammerfest.
“Varna” gikk da sammen med “Lovise” av Bremen som seilte
under russisk flagg og som 2 år i trekk hadde vært ved Jenisey
munningen.
Vest for Karaporten (Proliv Karskiya Vorota) møtte de det nor19

tatt ombord i “Nordenskiöld” som 1. september 1883 ankom
Hammerfest.
Med til historien hører vel også reaksjonene her syd da rykter
begynte å svirre om at “Varna” var innefrosset. Rederen C.E.
Smith sendte 6. november 1882 et telegram til konsul Bodom
i Archangel der det stod: “Som Reder afDampskibet “Varna ”
med den hollandske meterologiske Expedition ombord, der
tilligemed det danske Dampskib “Dijmphna ” er indefrosset i
det Karibiske Hav - tillader jeg mig at tilstille Hr. Konsulen
vedlagte Udklipp af de sidste Efteretninger Disse har natur
ligvis - da hele Mandskabet er hjemmehørende her i Kristia
nia - sat os i største Uro, og vilde jeg anmode Hr. Konsulen
om for min Regning at telegrafere videre Underretninger, om
saadanne maate erholdes. Jeg vil ligeledes være meget tak-

Knut H Næss har kommet med følgende tillegg til Atle Knuts
ens artikkel om “Fjordbåtene” i SKIPET nr 2 1996:

Soon Slip og Båtbyggeri
Eidsivating lagmannsrett begynte 23. oktober 1950 landssvik
sak mot verftseier Johan Faye, Soon Slip og Båtbyggeri. Han
var tiltalt for frivillig å ha stått som formidler av fiendtlig tre
skipsbygging i Norge under krigen.
Tiltalen gikk ut på at Faye fra sommeren 1940 i samarbeide
med de tyske myndigheter med stor energi gikk inn for å skaffe
tyskerne fartøyer. Han oppnådde åfåca 45 treskipsverft til å
påta seg bygging for okkupasjonsmakten. Når noen påstår at
også stålskipsverft slik som A/S Moss Værft & Dokk bygget
disse fartøyene av tre, viser det bare at vedkommende ikke har
den minste peiling på forskjellen mellom stål- og treskipsbyging.
Med Fayes formidling ble det bygget:
84 Fjordbåter
16 Motortransportbåter
72 Minejoller
4 Barkasser
20 Pinasser
- 107 Torpedobåtkuttere
12 Dingies (Dinghies)
18 Lektere
1 Torpedofangbåt
- 100 Klinkerferger
Tilsammen 434 fartøyer i tre som ble beregnet til en samlet
kontraktsum på kr. 8.358.358. For disse oppdrag mottok Faye i
perioden 1940-45 kr. 4.229.065 i samlet godtgjørelse. For dette
ble det nedlagt påstand om inndragning fra Soon Slip og Båt
byggeri A/S på kr. 1.310.000 og fra Faye kr. 350.000.
A/S Moss Værft & Dokk bygget to “Minenråumschiffe” MRS
25 og MRS 26. Disse hadde ombord 18 minesøkerjoller (mine
joller) og trolig 14 stk respektive, da MRS 26 i tillegg fikk byg
get mineleggerbaner som opptok plassen til fire minejoller. Dette
kommer vi tilbake til i senere artikler.
Mi nej ollene var av serie 2, konstuert av Bjame Aas i Fredrik20

nemligfor skriftelig Underretning om, paa hvilken Maade disse
Efterretninger ere ankomne til Archangel og om de kunne an
sees for fuldt paalidelige. Saavel den danske som den hol
landske Regjering har allerede sat sig i Forbindelse med sine
resp. Konsuler hersteds og antager man, at den russiske Re
gjering vil støtte Bestræbelserne for at frelse Mandskaberne
efter Evne. Ærbødigst C.E.Smith. “
Som svar på dette mottok han 21. november følgende tele
gram fra konsul Bodom: “Her Intet bekjent. Archangels Gu
vernør tre Uger siden givet nødvendig Ordres Lokalmyndig
hederne, fra hvem endnu ingen Beretning“.
Skipsrederens reaksjon på dette var: “ Man skulde efter dette
tro, at den hele Samojed-Historie erfuldstændig Opspind”.
Datert 21. november 1882.

stad, og iallfall delvis bygget der med B&W motorer og seilt
over til Kriegsmarinewerft i Horten, der også skyts, ammoheiser,
minebaner etc ble installert i MRS 25 og -26.
Bjame Aas bygget også fire Fjordbåter. Minejollene er i “Die
deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 4”, kalt Råum
pinassen, så hva de 20 Pinassen nevnt over da er, vet vi ikke.
Av tiltalen mot Faye gikk det fram at han også hadde anbefalt
tyskeme å kjøpe trematerialer som skulle vært eksportert til Sve
rige, angitt en av sine arbeidere til sikkerhetspolitiet og meldt
flere når de saboterte eller ble borte fra sitt arbeide. Dessuten
skulle han ha foreslått for tyskeme å benytte de norske rednings
skøytene til opplæring av sjøgutter i tysk tjeneste.
At saken hadde trukket så langt ut som til oktober 1950 ble be
grunnet med følgende:
I juni 1945 ble Faye arrestert og verftet beslaglagt. Det ble
oppnevnt tilsynsmann for verftet og saken syntes ferdig etterfor
sket da Faye slapp ut av fengselet i 1946. Men sommeren 1947,
før saken var avlevert fra Erstatningsdirektoratet, kom det fram
noe nytt. Dette gikk ut på at Faye skulle ha sabotert tyskemes
bygging og dessuten stått i kontakt med hemmelige grupper og
kjent til kurerveier til Sverige.
Etterforskningen ble gjenopptatt og det viste seg å være riktig
at Faye hadde stått i forindelse med visse norske grupper under
krigen, mens flere av de først nevnte påstander ikke var blitt
bekreftet. Uansett mente påtalemyndighetene at hans virksom
het måtte ansees som utilbørlig.
Aktor påstod at Faye på sitt verft ble oppsøkt av
Reichskommissariatets og Marineoberkommandos folk i mai
dagene 1940. Seiv hevdet Faye at dette måtte ha vært på grunn
av at han før 9. april hadde sendt tegninger og forslag til norske
motortorpedobåter til Forsvarsdepartementet, mens vitner hev
det at Faye seiv hadde reist til Oslo med slike tegninger i tiden
20. til 25. april 1940 og seiv oppsøkt tyskeme. I juni begynte
han formidling av båtbygging for tyskeme også utenfor sitt eget
verft. I brev til de forskjellige treskipsverftene gav han først ut
trykk for at det gjaldt fiskebåter, men senere ble dette forandret
til “krigsfartøyer” for okkupasjonsmakten. Hva som kom ut av
rettergangen er for oss ikke kjent.

Otto Wathne

I forbindelse med Einar Onsøiens etterlysning i SKIPET nr 3 etter
personen Otto Wathne harflere lesere skrevet inn. John Gramstad
har gått noe mer i dybden i de tilgjengelige kilder og funnet mer om
denneföregångsmannen somfremdeles blir husket i vårt naboland i
nordvest.
Otto Wathne var personen som skapte Seydisfjord på Island, samt
pioneren som startet rutefarten mellom Island og Norge. Han var
født i Mandal 13.8.1844. Tyve år gammel ble han fører av mandals
skonnerten Sleipner som tilhørte konsul M Weyergang. I 1869 rus
tet Weyergang ut Sleipner og briggen Caroline for en handels- og
fiskeriekespedisjon til Seysdifjord på Island.
Otto Wathne ble forretningsbestyrer. I Seysdisfjord kjøpte han et
stykke land som ble kalt Wathnebukten, hvor skutene ble fortøyd.
Her bygde han også hus. Etter oppholdet på Island seilte han frem til
1879 som skipper i vanlig koffardifart, den siste tiden på eget fartøy.
I 1879 solgte han skipet, og året etter dro han igjen til Seydisfjord
med et notbruk for å søke lykken. Han kjøpte en større strandtomt
hvor han oppførte salteri, bolighus mm. Dette året var han riktig
heldig med sin forretning, og utover høsten 1880 befraktet han flere
dampskip med saltsild fra Seydisfjord.
I 1881 kjøpte han tredamperen Mercur fra Riga. Dampmaskinen
ble tatt ut og skipet rigget til skonnert. Mercur seilte så fra Mandal
til Seydisfjord med bygningsmaterialer. Forretningen utviklet seg
fortsatt glimrende, og han utvidet nå virksomheten fra hovedsakelig
fisketilvirkning til handelsfrift i stor stil. Sammen med islandske
förbindelser opprettet han også handelsstasjon og notbruk i Reykja
vik i 1882.

Otto Wathne døde i oktober 1898 omborg i Vaagen på reise fra Is
land til Norge. Han ble begravet i Seydisfjord, hvor takknemlige
islendinger reiste et minnesmerke over ham. Mer enn noen annen
var det hans fortjeneste at Seyisfjord vokste frem til å bli det viktig
ste handelssentrum på Islands østkyst. For sine tjenester var han
utnevnt til ridder av Dannebrogsordenen.
Etter Otto Wathnes død ble firmaet omorganisert. Hans tre brødre,
Tønnes, Carl og Fredrik, sistnevnte bosatt på Island, overtok nå le
delsen av firmaet i fellesskap, hvoretter det nå fikk navnet A/S Otto
Wathnes Arvingen I 1905 bestilte rederiet sitt første og forøvrig eneste
nybygg som fikk navnet Otto Wathne ved levering fra Porsgrunds
mek Værksted 3. april 1906. Skipet forliste allerede 6. juni 1905 på
reise fra Siglufjord til Skagastrand.
Firmaet A/S Otto Wathnes Arvinger gikk konkurs i april 1910.
Tønnes Wathne opprettet etter dette firma i eget navn og gikk til
innkjøpt av fiskedamperen Gardar og lasteskipet Jon Sigurdsson på
1200 tdw.
Watne-brødrene har i dag etterkommere i Stavanger, Bergen, Man
dal og på Island. I Stavanger er det grenen etter Tønnes Wathne som
har ført shipping-tradisjonene videre. Tønnes Wathnes sønn Alf eta
blerte i 1921 eget skipsmeglerfirma under navnet Alf Wathne A/S. I
tredje generasjon fmner vi bl a Alf Wathne jr som overtok firmaet
etter sin far, og Otto Wathne, som var sønn av Tønnes’ sønn Halfdan.
Denne Otto Wathne var avdelingssjef hs Sigvar Bergesen. Kaptein
Finn Wathne, sønn av Tønnes’ sønn Carsten, var kaptein/meideier i
Stavanger-rederiet Brødrene Olsen A/S. Han var også medeier i las
teskipet Egenes på 450 tdw som tilhørte Skips A/S Egenes (Brø
drene Olsen A/S, Thorleif Johnsen og Finn Wathne) i Stavanger. Finn
Wathnes datter Ingrid var gift med skipsreder Dag Ole Bergesen i
rederiet Sigval Bergesen.

Otto Wathne så tidlig behovet for faste kommunikasjoner mellom
Norge og Island. 1 1886 kjøpte han den kombinerte laste- og passasjer
båten Miaca som var bygget i jern i 1866. Etter seiv å ha ført skipet
en kort periode, overtok broren Tønnes (Christian) Wathne (født 25.12
1857) som fører av skipet, som seilte under dansk flagg og var hjem
mehørende i Seydisfjord.
Otto Wathne hadde plane om å starte regelmessig rutefart mellom
Norge og Island med Miaca, men han fikk ingen med på prosjektet.
Skipet ble deretter satt i løsfart. 1 1894 ble tredamperen Egil av Kris
tiansund innkjøpt. Skipet var bygget i 1890. To år senere, i 1896,
ble jerndamperen Vaagen fra 1872 innkjøpt fra Stavanger.

Hagbart Lunde harfølgende tillegg til Watlme-linjen:
Ruten ble i 1908 utvidet med større skip og anløp av Kristiania, VestNorge og Trondheim. Det Bergenske Dampskibsselskabs dynamiske
sjef, Kristofer Lehmkuhl, så muligheten for en rute fra Bergen, hvor
til Bergensbanen var ånet i 1909. Dette åpnet direkte reisemulighe
ter for islendingene via bergen med tog videre til København eller
Stockholm. Bergenske knekket så Wathne-rederiet.

Tønnes Wathne bosatte seg i Stavanger i 1895, hvorfra han overtok
disponeringen av firmaets skip. Samme år fikk “Otto Wathnes by”
Seydisfjord bystatus, forøvrig den femte på Island. Det bodde da
600 mennesker der.

Kilder;
Stavanger Sjøfartsmuseum;
Bård Kolltveit:
Kari Schetelig Hovland;

Utover på 1890-taller kjøpte Wathne flere fiskedampskip og fiske
kuttere, samt tre større seilskip fra Norge. I 1897 stiftet han et norsk
islandsk fiskeriselskap som kjøpte en engelsk linedamper som fikk
navnet Bjölfur etter det største fjellet i Seydisfjord.

Tønnes Wathnes notater
Sjøfartshistorisk Årbok 1970
Norske seilskuter på Islandsfiske
Norske islandsfiskere på havet
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Av Atle Wilmar

\Jye regler for bemanningsregulativet for maskinister ble innført i 1912, dette medførte at Det Norske
1 t Maskinistforbund tok sine medlemmer ut i streik. Kongelig resolution av 7.6.1912 kunngjorde:
"1. Marinen ved anvendelse av krigsfartøier eller for tilfældet leide private skibe, der stilles under militær
kommando - således: På strækningen Kristiania-Bergen 3 å 4 gange ukentlig, Bergen-Vadsø 3 gange og
Trondhjem-Hammerfest 2 gange ukentlig.
2. At statsministeren bemyndiges til som cheffor Forsvarsdepartementet at træffe defornødneforanstaltninger
til gjennemførelse av denne bestemmelse, herunder at gi meddelelse til Kommanderende Admiral om, hvor
stortpersonel av Marinen av de forskjellige tjenesteklasser der blir at beordre til den omhandlede tjeneste."
Ny kongelig resolution fulgte 11.6.1912:
"1. Den ved kongelig resolution av 7de juni d. å. fattede be
slutning om iverksættelse av kystdampskibsforbindelser gjen
nem beordring av personel av Marinen utvides til også at
gjælde ruten Kristiansand-Fredrikshavn, der blir at igangsætte
med 2 Skibe.
2. At statsministeren bemyndiges til fremtidig at træffe av
gjørelse om igangsættelse av flere ruter på samme måte i den
utstrækning, hvori det under den nu pågående maskiniststreik
måtte vise sig nødvendig til avværgelse av skade for betyde
lig almene interesser."
Med disse ordrene fikk marinen overta driften av 4 ruter, men
siden streiken ikke ble total, ble ikke alle skipene overtatt.
Streiken fikk relativt kort varighet. Den 24.6 kom ordren om
at skipene skulle stryke kommandoen. Forsvarsdepartemen
tets sjef uttalte i forbindelse med dette:
" Idet den ekstraordinære tjenesten således nu avsluttes, til
hvilken befal og mandskap av Marinen uten varsel har været
beordret, ønsker jeg likeoverfor hr. Admiralen at uttale min
anerkjendelse av den raskhet, orden og diciplin, som Mari
nen har utvist ved anledningen, efteråt Kongens bestemmelse
var utfærdiget om overtagelsen av tjenesten på de leide ski
ber.
Nød og ulykke er derved avverget for store dele av vort
folk. Tilliden til og sympatien for Marinen er utvilsomt styr
ket."

Kystruten Oslo-Bergen
Kystruten Oslo-Bergen ble opprettheldt av Arendals
Dampskibsrederi, Arendal og Det Stavangerske Dampskibs
selskab, Stavanger. Den 8.6 ble kommandoen heist på “Kong
Oscar II” (1904/914,19 BRT) i Kristiania og “Arendal” (1882/
521,97 BRT) i Bergen. Begge skipene tilhørte Arendals Damp
skibsselskab, Arendal. Kommandoen ble heist på “Christia
nia” (1895/656,50 BRT) i Bergen og “Kong Haakon” (1904/
874,03 BRT) i Kristiania den 10.6, begge skipene eid av Det
Stavangerske Dampskibsselskab, Stavanger.
Følgende avganger i ruten fra Oslo-Bergen ble opprettholdt
av marinen:
“Kong Oscar II”
8.6 Kommando heist i Kristiania 8.6.
“Kong Haakon”
10.6 Kommando heist i Bergen 10.6.
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“Arendal”
“Christiania”
“Kong Oscar II”
“Kong Haakon”
“Arendal”
“Christiania”
“Kong Oscar II”
“Kong Haakon”
“Arendal”

12.6
14.6
16.6
18.6
20.6
22.6
24.6
26.6
28.6

Kommando heist i Bergen 8.6.
Kommando heist i Kristiania 10.6.

Komm strøket i Bergen 25.6.
Komm strøket i Kr istiania 24.6.
Komm strøket i Kristiania 24.6.
Komm strøket i Kristiania 26.6.

Følgende ble beordret som skipssjefen
Ordre
Tiltrer Navn
“Arendal”
7.6 8.6 Kaptein Rolf von Krogh [244]
“Kong Haakon” 8.6 10.6 Kaptein Harald Emil
Bruusgaard [239]
“Kong Oscar II” 7.6 8.6 Kaptein Edgar Otto [241]
“Christiania”
7.610.6 Kommandørkaptein Engelbert
Magnus Preus [216]
Hurtigruten Bergen-Trondhj em-Vadsø
Hurtigruten Bergen-Trondhjem-Vadsø ble drevet av rederiene
Det Nordenfjelske Dampskibsselskab, Trondhjem og Det Ber
genske Dampskibsselskab, Bergen. Kommandoen ble heist på
“Sigurd Jarl” (1894/884,29 BRT) den 9.6 i Trondhjem. Kom
mandoen ble strøket den 24.6 i Bergen. Den 10.6 ble kom
mandoen heist på “Lyra” (1904/784,02 BRT) i Bergen og på
“Erling Jarl” (1895/736,72 BRT) iTrondhjem. Den 24.6 ble
kommandoen strøket på begge skipen, “Lyra” i Bergen og
“Erling Jarl” i Trondhjem. Den 13.6 ble kommandoen heist
på “Haakon Adalstein” (1873/710,93 BRT) i Trondhjem og
på “Polarlys” i Bergen. Kommandoen på “Haakon Adalstein”
ble strøket i Trondhjem 27.6, og på “Polarlys” (1912/1070
BRT) den 26.6 i Bergen. Den 18.6 ble kommandoen heist på
“Midnatsol” (1910/978,41 BRT) i Bergen. Først den 1.7 var
skipet tilbake i Bergen hvor kommandoen ble strøket.
“Midnatsol” var således det siste av skipene under kommando.
“Erling Jarl”, “Haakon Adalstein” og “Sigurd Jarl” tilhørte
Det Nordenfjelske Dampskibsselskab, Trondhjem. “Lyra”,
“Midnatsol” og “Polarlys” tilhørte Det Bergenske Dampskibs
selskab, Bergen.

Stavangerskes kystruteskip
Kong Haakon heiste militær
kommando i Bergen 10.juni
1912 og strøk kommandoen i
Kristiania 26. juni.

Følgende ble beordret som skipssjefer:
Ordre Tiltrer Navn
"Sigurd Jarl"
7.6 9.6 Kommkapt Ivar Amundsen [223
"Lyra"
8.6 10.6 Kaptein Trygve Kramer [242]
"Erling Jarl"
8.6 10.6 Kaptein Karl Julius Grontvedt
Østbye [247]
"Haakon Adalstein" 8.6 13.6 Kaptein Vagn Knudsen [270]
"Polarlys"
8.6 13.6 Kommkapt Svein Oppegaard
[234]
"Midnatsol"
8.6 19.6 Kaptein Johan Jansen Larsen
[267]

Trondhj em-Hammerfest
Ruten Trondhjem-Hammerfest ble opprettholdt av Vester
aalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. Kommandoen ble
heist på “Andenes” (1903/812,97 BRT) i Trondheim den 10.6.
Kommandoen ble strøket samme sted den 20.6. Dagen etter
ble kommandoheis på “Richard With” (1909/904,92 BRT)
kansellert.
Følgende ble beordret som skipssjefer:
Ordre Tiltrer Navn
"Andenes"
8.6 10.6 Kaptein Hans Bruu [251]
"Richard With" 8.6
- Kaptein Hans Henriksen [258]

Kristiansand-Frederikshavn
Ruten Kristiansand-Frederikshavn ble opprettholdt av
Christiansands Dampskibsselskab, Kristiansand. Båtene “Ha
rald Haarfagre” (1884/475,23 BRT) og “Nyland” (1873/380,65
BRT) fikk oppnevnt skipssjefer den 11.6. Dagen etter ble kom
mandoen heist på “Harald Haarfagre” i Kristiansand. “Ny
land” ble aldri satt under militér kommando. Kommandoen
på “Harald Haarfagre” ble strøket 24.6 i Kristiansand.

“Nyland”

11.6

-

Kaptein Hans Helmer
Finborud [273]

Totalt kom 12 skip under kommando, de første heiste kom
mandoen 8.6, det siste strøk kommandoen 1.7. Ytterligere 2
skip fikk utnevnt skipssjefer, men kommando ble ikke heist.
To av skipene gjorde tjeneste i Marinen under første verdens
krig:
“Christiania” ble lagt i opplag i Stavanger 1917. Marinen tok
skipet i bruk som stationsskib (radiostasjon). Permanenttegn
VEK og permanentnummer 3.0.6 ble tildelt 5.1.1918. Radio
signatur H.2 ble tildelt 11.10.1918.
“Kong Haakon” ble tatt i bruk som Lasaretskib 1917-18.
Permanenttegn VFL og permanentnummer 3.0.7 ble tildelt
5.1.1918. Radiosignatur H.3 ble tildelt 11.10.1918.
“Polarlys” ble 1.7.1952 innkjøpt av Marinen og ombygget til
depotskip for MTB’er ved Bergen mek.Verksteder, Bergen.
Skipet ble omdøpt A.535 “Valkyrien” og gjorde tjeneste til
det ble utrangert 17.12.1963. Senere solgt til H. J. Hansen,
Odense, Danmark, 7.3.1964 for opphugging.

Grundet Maskiniststreiken
er, Ruten for
Postskibene til Bergen
og Mellemsteder Kl. lt Atten ordnet saaledes:
„Kong Oscar 11“
8.
Juni
expederes ved E. Whittington’s HM.
,’,Kong Haakon 11
10.
„
„ Holger Fischer.
»Arendal11
12.
„
„
. „ B. Whittingtons Eftfl.
»»Christiania"
14.
,
„
„ Helger Fiacher.
Obs. Gods medtages alle Hvcrdage Indlil Kl. S Em. paa Fæstnlngsbryggen.
Holger Fischer. Tel f. 1253.
E. Whittington’s Eftfl. Telf. 417 K.

Følgende ble beordret som skipssjefer;
Ordre Tiltrer Navn
“Harald Haarfagre” 11.6 12.6 Kommandørkaptein Casper
Schade Erlandsen [224]
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Motortanker Morgenen levert i 1930 var rederiets andre skip. Foto John Clarkson

X

m
Av Dag Bakka Jr

røNSBERG
spiller på
LLERE
en piotier-rolle
i norsk
11880-årene
Gustav
Conrad Hansen
flere
av MÅTER
sine treseilere
med tanker
fortankfart.
å føre olje
i bulk fra innredet
USA overskipsreder
til Europa,
og i
november 1912 gjorde Wilh Wilhelmsen - som dengang var et ekte Tønsberg-rederi - den første investering i
dåtidens storsatsning på damptankere. Med åtte damptankere i størrelsen 8.400-10.900 tdw ble rederiet Norges
største innen tank.
Som Halfdan Wilhelmsen arbeidet med bestilling av tankskip ved britiske verft, tross krigsutbruddet, kom
også hans kontorsjeftil å gjøre det samme. Wilhelmsens rederi holdt til på Ørsnes utenfor byen frem til 1916, da
hovedkontoret ble flyttet til Oslo. I stedetfor å flytte med til hovedstaden valgte kontorsjef Thorvald Berg å slutte
i rederiet.
Thorvald Berg var født i Sem 25. september 1866. Etter middelskole i Tønsberg ble han ansatt hos Wilhelmsen ved
misten av 1890-årene, nettopp som rederiet etaberte seg som et betydelig
dampskipsrederi. Gjennom 20 år i firmaet avanserte han til kontorsjef, inntil
han i en alder av 50 sa takk for seg.
Med en byggekontrakt for en damptanker på 10.900 tdw ved Sir James
Laing & Sons Ltd i Sunderland, antagelig inngått i 1915, ble AS Tanktransport
stiftet 9. mars 1916. Både i forretningsidé og navn var inspirasjonen fra
Wilhelmsens Tankfart-selskaper tydelig;
skipet ble ved kontrahering sluttet til et
amerikansk oljeselskap for 10 år. Med
en byggepris på vel 2,5 millioner kroner
ble aksjekapitalen satt til 2 millioner.
Rederikontoret ble etablert på Ekeberg,
Teie på Nøtterøy.
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Forsommeren 1916 tegnet rederiet kontrakt på et søsterskip fra Laing, byggenummer 666, mens det etterhvert ble
klart at alle tankskip under bygging i
Storbritannia ville bli rekvirert av Den
britiske regjering. Mens det første skipet tok form på beddingen i Sunderland
ble det andre solgt på kontraktstadiet i
oktober 1917 til Westfal-Larsen &Co i
Bergen for hele 7,2 millioner.
Det ble derfor Meline, levert i mars
1918, som skulle bli rederiets eneste
driftsmiddel de første årene. Som en
velvilje mot rederiet gav Admiralitetet,
som hadde rekvirert skipet, anledning til
åta en reise i løsmarkedet fra USA til
England.
23. mars 1918 la derfor Meline ut fra
Sunderland, men ble allerede samme dag
torpedert av en tysk undervannsbåt. Men
med en nytt skip som aldri hadde last

oljelast ombord ble virkningen ved de
tonasjonen begrenset, og det lykkes åfå
skipet i havn. Reparasjonen tok fire
måneder, og først 5. august kunne den
legge ut på nytt. Etter den første frire
isen gikk Meline for Admiralitetet frem
til 16. september 1920.
Tankmarkedet holdt seg høyt den første
tiden etter krigen og kulminerte høsten
1920. Thorvald Berg kunne derfor gjøre
en toppslutning - angivelig den beste
noensinne -da Meline etter rekvireringen
fikk anledning til å utføre en frireise før
det 10-årige certepartiet skulle påbegyn
nes. Til en frakt av 300 shilling per tdw
tok skipet last fra US Gulf til Danmark,
Brutofraktbeløppå3.621.000kronervar
høyere enn byggesummen etpar år tidligere!

Meline kom til å seile jevnt på sitt certe
parti, med rimelig bra resultat. Mens
tørrlastmarkedet stagnerte i 20-årene
med verdenshandelen mindre enn i 1914
med med større flåte, kom oljetransport
til å oppleve sterk vekst. Økningen i an
tal! biler, omlegging fra kull til oljefyring
osv var en varig tendens gjennom mel
lomkrigstiden. Så mens handelen med
tørrlast var i stagnasjon og presset av en
økende flåte, viste oljefrakt sterk vekst.
Og det var nettopp denne sektor som
skulle gi grunnlaget for ekspansjonen i
norsk skipfart fra 1925 og fremover.
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Flere skip
AS Tanktransport kunne i disse årene gi
godt utbytte til sine aksjonærer, med 2535 prosent i årlig utlodning. Skipet ble
nedskrevet pent og forsiktig, men den
åpenbart gode likviditet ble ikke benyttet
til nye investeringer. Det eneste tilløp var
et kortvarig engasjement i det gamle
dampskipet La Norvege i 1922-23. Seiv
om tankerfaring og kapital holdt Thorvald
Berg seg i bakgrunnen da rederier som
Knutsen OAS, A F Klaveness og andre
begynte å bestille større tankskip ved
midten av 20-årene.
Det var først i kontraheringsrushet i
1929 at Tanktransport dristet seg til å be
stille et motortankskip på 11.000 tdw fra
Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd
i Newcastle. Satidig ble det sluttet på et 5
års T/C til et britisk oljeselskap til raten
7/6 (7sh 6 p per tdw per måned). Med det
vakre navn Morgenen ble skipet levert i
oktober 1930 og satt i fart.
I 1930 ble også tankmarkedet rammet
av sammenbruddet i verdensøkonomien,
og mens Morgenen seilte uanfektet på
sitt T/C ble Meline levert tilbake fra sin
10-årige periode i april 1931. Markedet
var da så svaktr at skipet ble dirigert hjem
til Tønsberg for opplag. Her ble liggende
til høsten 1933 da den ble sluttet til Te
xaco på 12 måneders T/C med opsjoner
og brøt opplag 5. november.
De gyldne tider var nå forbi. Morge
nen gav et jevnt godt bidrag, mens
Melines var mer marginalt, og mellom
1’930 og 1934 ble det ikke gitt utbytte,
mens det i stedet ble nedskrevet mest
mulig på skipene.
Rederens försiktighet i 20-årene ble fra
midten av 30-tallet avløst av en mer på
gående linje. Det kan vel først og fremst
henge sammen med konjunkturene, men

Marietta levert fra Deutsche Werft i 1938 ble solgt etter et halvt år. Foto via Arne Sognnes
også med ledelsen. Ved siden av konsul
F Bugge som styremedlem gjennom alle
år var også kaptein Harald Berg, reder
ens tre år yngre bror, kommet med i sty
ret etter at han sluttet sjøen i 1931. Et
terhvert kom også Valdemar Matheson
inn i den daglige ledelsen.
Rederiets situasjon var derfor god da
markedet begynte å komme i balanse
rundt 1935. I mai 1935 overtok Tank
transport byggekontrakten for et tankskip
på 14.800 tdw ved Deutsche Werft, en
kontrakt som var inngått av Anders Jahre
i forbindelse med valuta-clearing. Fordi
tyske mark ikke var konvertible ble Kos
mos’ leveranser til Tyskland betalt i form
av skipskontrakter som Jahre kunne seige
videre. Mange av de norske leveranser
fra tyske verft i slutten av 30-årene var
kommet i stand på denne måten.
Tankskipet Marina gikk prøvetur i
oktober 1935, et hypermoderne og for
sin tid stort skip som fikk prøve seg i
løsmarkedet. Da Morgenen ble levert fra
sitt T/C i oktober 1936 og Meline i mai
1936 stod rederiet godt rustet til å trekke
fordel av tilstramningen utover i 1936.
Året 1937 skulle bli det beste på mange
år. Mens 1934 hadde kommet ut med et
driftsoverskudd før avskrivninger på
677.000 kroner, gav 1937 hele 2,6 mil
lioner - like mye som byggesummen for
Marina.
Vinteren 1937 hadde rederiet derfor
bestilt enda et skip fra Deutsche Werft,
levert i mars 1938 som Marietta. Etter
6 måneders T/C ble det solgt til Frank
rike i november samme år, med en sam
let fortjeneste på 1,2 milioner. Marina
var blitt sluttet på et 3 års T/C fra august
1937 til en glimrende rate. Meline gikk

på et noe svakere certeparti, mens Mor
genen seilte i løsfart, men måtte søke
opplag ved Jarlsø sommeren 1938 da
markedet sviktet.
Samme år tegnet Tanktransport kon
trakt med AB Götaverken om bygging
av en “supertanker” på 15.500 tdw for
levering i 1941.
Ved krigsutbruddet i september 1939
stod rederiet med en flåte på tre skip,
damptankeren Meline og motortankerne
Morgenen og Marina. 9. april 1940, da
gen tyskerne angrep, stod rederiledelsen
i Tønsberg på reisefot for Göte-borg,
hvor nybygningen skulle sjøsettes dagen
etter. Skipet ble da også sjøsatt, men
ikke levert. De tre seilende enhetene
kom alle under Nortraships kontroll vel
berget gjennom krigsårene.

Förnyelse
Ved freden i 1945 var rederen Thorvald
Berg 79 år gammel. Rederiets ledelse var
derfor i stor grad overtatt av Valdemar
Matheson som skulle føre det videre.
Med en nybygning på startstreken i
svensk havn sommeren 1945 var rede
riet i en god utgangsposisjon. Montana
hadde ligget opplagt praktisk talt ferdig
siden 1941, og kunne gå prøvetur 23. juli
1945. Den kom da inn i Nortraships,
senere UMAs drift fram til våren 1946.
Som ledd i fomyelsen av tonnasjen ble
det bestilt to skip i 1946/47, en 13.000tonner fra Götaverken og en 15.000-ton
ner fra Laing, fulgt av en 17.000-tonner
fra samme verft bestilt sent i 1947. Sam
tidig ble flåten sluttet opp for 3-6 år
fremover
25
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Melanie ble levertfra Götaverken i 1950. Skyfotos

Meline
CV Eagle Oil & Shipping
Morgenen
CV ut 48, så TC 3 år
Marina
TC Anglo-lranian 5 år 19/3
Montana
TC Anglo-Saxon 4+5 år
Götaverken
TC Eagle Oil & Shipping
Laing 15000
TC Anglo-Saxon 5år
Laing 17000
TC Anglo-Saxon 6år
(CV=Consecutive voyages, altså påfølgende reiser)

Men om skipene ble godt sluttet, betød
ikke det nødvenbdigvis gode inntektei.
Som så mange rederier opplevde Tanktianspoitstoiedriftsavbiuddpågiunnav
havaiiei og langvarige verkstedsopphold. I driftsåret 1948 vai således
Marina off-hire hele 138 dager, altså ute
av fart, Montana 58 og Morgenen 38
dager.
I april 1950 kunne rederiet overta de
to første nybygningene. Melanie ble le
vert fra Götaverken og ble endelig målt
til 12.970 tdw, mens Marietta på 15.314
tdw kom ut fra Laing i Sunderland. Den
tredje ble overlevert i april 1953 fra verf
tet i Sunderland med navnet Maricopa et gammelt Wilhelmsen-navn - og målte
17.440 tdw.
Til gjengjeld var de eldste skipene solgt.
Veltjente Meline ble levert i Falmouth
i mars 1951 til greske kjøpere for 90.000
pund, etter at også norske rederier hadde
inspisert skipet. Morgenen var blitt le
vert 6. januar 1951 til Ruud-Pedersen for
275.000 pund, dvs 5,5 millioner kroner,
som var nesten det dobbelte av byggesummen.
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fra 2.48
fra 1.49
fra 11.48
fra 4.47
fra 50
fra 50
fra 53

Boomer Og kontrahednger
jyjecj flåten vel sluttet bort på TC under
Korea-boomen i 1951/52 fikk rederiet
liten glede av de gode tider. Certepartiene var imidlertid gode og skipene seilte
i nn 6-7 millioner i årlig driftsoverskudd
som gav god dekning for avskrivninger
på 2,5 millioner. Med tanke på de gode
inntekter fremover var det naturiog å

bestille et noe større tankskip i 1951, en
18.000-tonner fra Laing.
Da Marina ble levert tilbake frabe
frakteme ved juletider 1953 var marke
det fait sammen. Siden det var rederiets
eldste, ble skipet solgt til Spania i juni
1954 for 205.000 pund. Samme kjøper
tok Montana i april 1955 da også den
nes TC var slutt.
Thorvald Berg hadde feiret sin 85-års
dag i 1951. Han var finsk visekonsul og
ledet et solid og betydelig rederi. Han
døde 11. februar 1954.
En mer spesiell investering var 51 pro
sent i et partrederi som i 1952 overtok
ekspedisjonsskipet Tottan, en ombygget
eskortetråler. Båten var bygget i 1940
av Goole Shipbuilding & Repaairing Co
Ltd som HMS Morris Dance , ble inn
kjøpt til Stavanger i 1947 og havnet i
1950 hos Vestfold Kjemiske Fabrikker
AS på Kjøpmannskjær. Våren 1951 var
den ferdig bygget om til ekspedisjons
skip og selfanger og ble i flere sesonger
utleid til vitenskapelige ekspedisjoner til
Antarktis. Investeringen ble ikke særlig
lukrativ, og i 1959 ble båten solgt videre
til AS Rieber & Co som gav den navnet
Kvitfjell.
Kontrakten fra Laing ble levert i februar
1955 SOm Morgenen på 18.440 tdw.
Skipet ble sluttet på reisebasis og gjorde
det bra da markedet begynte åta seg opp
ut gjennom 1955. I januar 1956 ble der
for både Marietta og Maricopa sluttet
for 5år til BP til gode betingelser, for
levering i 1958/59 når de eksisterende
certepartier løp ut.
Det gode markedet som forsterket seg

Marietta fra 1950 var den første av fire tankskip fra Laing. Real Photographs

i

ut gjennom 1956 og kulminerte med
Suez-boomen høsten-vinteren 1956/57
kunne derfor først og fremst utnyttes av
lille Melanie og den nye Morgenen, som
begge ble sluttet på gode reise
certoartier. Sistnevnte ble sluttet godt
fremover til 1960, mens Melanie fant seg
tilbake i løsmarkedet i juni 1957, akku
rat som boomen var punktert.
I 1954 hadde Tanktransport bestilt en
shelterdecker på 9700 tdw ved
Götaverken, i en periode da det var over
kapasitet på tankmarkedet. Etterhvert
som etterspørselen tok seg opp, ble kon
trakten i 1955 gjort om til en turintanker
på 20.000 tdw, samtidig som basisprisen
ble hevet fra SEK 10,1 til 18,5 millio
ner. Det betød at den reelle pris i norske
kroner kom på 28,6 millioner da skipet
gikk prøvetur 11. mars 1958 med nav
net Meline. Med 20.420 tdw skulle det
også bli rederiets største, sluttet på reisebasis til BP frem til høsten 1960.
Med gode inntekter, fonds på nær 20
millioner og sikker inntjening flere år
fremover, gikk rederiet i 1956 til nye
kontraheringer. Ved Sir James laing &
Sons Ltd i Sunderland ble det bestilt et
motortankskip på 20.000 tdw for levering i 1961, samt en stor shelterdecker
på 14.500 tdw for levering to år senere.
Samtidig fikk Kaldnes kontrakt på et
turbintankskip på 28.000 tdw som skulle
leveres i 1963. Kontraktsforpliktelsene
løp opp i tisammen 91,9 millioner kroner, mot aktiva på 138 millioner.
Fra 1957 gikk verdenshandeen inn i noen
år med stagnasjon, samtidig som flåten

18.000-tonneren Morgenen fra 1955 kom til å seile åtte årfor Thorvald Berg.
Skyfotos

økte sterkt etter alle kontraheringene i
1955/56 og oljeselskapene hadde sluttet seg inn for mange år fremover. Derfor ble 1958-60 en vanskelig tid for rederier med ubefraktede skip, før det
skulle åpne seg nye investeringsmuligheter i bulk.
Etterhvert skulle også rederiet få
merke de trange tider. Melanie kom
hjem til vrengen for opplag 13. mars
1958 som en av de første ien voksende
norsk opplagsflåte. Marietta og Maricopa var sikret på gode certepartier til
BP til 1963/64, mens derimot Morgenen
og Meline ble tilbakelevert høsten 1960.
Morgenen ble da satt i kornfart, mens
Meline fikk tankene coatet som en slags
product-tanker.

For Melanie var det slutt. Etter mer
enn to års uvirksomhet i Vrengen ble
skipet 10. desember 1960 overlevert til
Sally-rederiene i Mariehamn. På samme
tid ble også Marietta solgt, levert til N
R Bugge i Tønsberg 20. oktober og fortsatte på sitt gode T/C.
Så kom nybygningene.
Laing-tankskipet ble levert 2. februar
1961 med navnet Montana, et konven
sjoneltskippå20.140tdw. Det ble slut
tet for 7 konsekutive reiser for oljesel
skapet Frota til markedsrate, som var
svak. Shelterdeckeren fra Laing var i
mallomtiden kansellert, mens det store
turbinskipet til en basispris på 41,9 mil
lioner + glideskala fra Kaldnes var blitt

4

17.000-tonneren Maricopa
kom utfra Laing i Sund
erland i 1953 og tjente
rederiet i ti år.
Real Photographs
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Koldnes leverte i 1961/62 tre bulkskip på 15.250 tdw av ualminnelig vakre linjer. Thorvald Bergs Morgana var den første. Etterhvert kom
alle tre til å bli utstyrt med bildekk. Leveransefoto fra verftet.

lagt om til å gjelde to bulkskip på 15.250
tdw.
I juli 1961 kom det første, døpt Mor
gana, fulgt av Marita året etter. Noe
små, men ualminnelig velpropersjonerte,
ble de satt i vanlig løsfart med bulkvarer.
Trolig var disse skipene vesentlig dyrere
enn tilsvarende skip bestilt i 1960, og
dette kan forklare de forholdsvis svake
resultater av Tanktransports bulk
carriers.
I 1962/63 ble derfor hele tankflåten
solgt. Maricopa gikk i desember 1962
til Harald Krogh-Hansen i Tønsberg for
GBP 270.000, med halvtannet år igjen
av certepartiet. Morgenen ble avhendet
til Liberia i februar 1963 for GBP
275.000, Meline til Panama i mai for
GBP 355.000 og endelig Montana til
Bulgaria juli 1963 for GBP 810.000. Til
sammen innbrakte salget GBP 1.710.000
i brutto salgsum, tilsvarende vel 34 mil
lioner kroner. Fratrukket gjeld ble det
en salgsgevinst på 6,5 millioner kroner.

Nedoverbakke
Enda Tanktransport gjorde det “riktige”,
satse på bulk tidlig på 60-tallet, kom ikke
satningen til å gi de ønskede resultaten
Dette skyldtes trolig at rederiet hadde
valgt en skipsstørrelse som etterhvert
viste seg lite økonomisk i forhold til
større enheter med praktisk talt samme
driftsutgifter. Med driftsoverskudd på
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1, l -2,5 millioner kroner ble det ikke mye
igjen etter renter og avskrivningen
Etterhvert kom de begge til å seile med
biler for Volkswagenwerke, i likhet med
så andre tønsbergrederier. Morgana fikk
satt inn bildekk på Tangen Verft høsten
1964 og Marita i Hamburg vinteren
1967, da det gikk inn på en 5-års kon
trakt,
I juni 1967 var likviditeten så svak, tross
reservefond på 4,8 millioner, at Morgana
måtte selges. Det ble likevel ikke mer
igjen enn frigjioit likviditet, da skipet var
nedskrevet til 13,4 millioner og ble solgt
for 12.250.000. Gerrards Rederi Kristi
ansand overtok skipet i august etter
dokking på Framnæs.
Med de neste årene gav ikke Marita
igjen mer enn til avskrivninger. Etter
hvert solgte rederiet seg ned, til aktitekt
F S Platou og til AS F A Bugge med 10
prosent til hver. I 1970 stod Tank
transport med 62 prosent igjen. Våren
1972, på et tidspunkt da prisene ble vur
dert som sterke, ble skipet solgt til greske
kjøpere for 16,6 millioner kroner. Dette
ville gi en viss salgsgevinst i forhold til
bokførte verdi på 13.150.000. 10. mai
1972 ble skipet overlevert til grekere på
verksted i Tokyo.
Derved var det slutt for Thorvald Berg
som selvstendig rederi.
Fra nå av kom Tanktransport til å in
vestere i skip og selskaper i sameie med
andre Tønsberg-rederier. Det ble tatt 20

prosent i bulkskipet Trym, som gikk i
Bulkhandling-poolen, tatt 7 prosent i IS
Viken som bestilte to 54.000 tdw
product-tankere på Horten Verft, Viken
Vest og Viken Øst som ble solgt til Bra
sil etter levering av den første. Det ble
tatt andeler i Farmand Survey med bore
skipet Ferder, i to supply-skip bestilt av
farmand Offshore og i Farmand Drill
ing som bestilte en boreplattform ved
Alabama Dry Dock & Shipbuilding.
Rederiets beskjedne kapital ble fordelt
med små investeringer rundt om i pro
sjekter som viste seg å få laber - om noen
- lønnsomhet etterhvert som både tank
og ffshore kom i probemer fra 1975. Der
ender også Tanktransports historie.
I etterpåklokskapens lys kan det falle
fristende å spekulere over utviklingen fra
1956 til 1966, fra en solid finansiell po
sisjon med fire seilende skip til en an
strengt likviditet til år senere. Det er vel
- som alltid i et historisk løp - flere fak
torer. En er de store og kostbare kontra
heringer i 1956 som ikke ble sikret med
certepartier, enda det var vel mulig å få
arrangert slike. Dette betød sannsynlig
vis at både nye Montana og bulkskip
ene ble altfor dyre, samtidig som de
knapt var skip for fremtiden. Og ende
lig er det vel trolig at fortsatt drift av noen
av tankskipene fra 1963 fremover til
1968 kunne gitt vesentlig bedre resulta
ter enn de små bulkbåtene.

Flåteliste
D/TMELINE LBDN LESA
Bygd 1918 av J. Laing & Sons Ltd.
Sunderland .Nr 663
Tdw: 10.924 Brt:7.020 Net:4.399
Dim: 425.0'-50.7'-33.2'
Maskin: T 3 cyl 557 nhk Fart 9,5 knop
3/1918:AS Tanktransport (Thv Berg),
Tønsberg
1918: Rekv UK, disp H.E.Moss & Co.,
London
9/1920: Levert tilbake
3/1951:Interocean Transport Co, Monrovia
FANTIS A
1952; Liberian Transocean Oil Corp.,
Monrovia THEOTOKOS
5/1953: Solgt til BISCO for opphugging.
Ankom Troon 12/5-53 for hogging av
West of Scotland Shipbreaking Co Ltd.
D/S LA NORVEGE HDVF
Bygd 1889 av A.McMillan & Sons,
Dumbarton.
Tdw:2.480 Brt: 1.888 Net: 1.188
Dim: 264.9'- 37.0'- 17.7'
Maskin: T 3 cyl. NHK 143
5/1889: J.Gardiner & Co., Glasgow
KINLOCH
2/1897: Western S.S.Co.Ltd (J.Gardiner &
Co.), Glasgow
1898: A/S La Norvege (A.Christiansen),
Kristiania LA NORVEGE
1898: D/S A/S La Norvege (P.Bryn),
Kristiania
1902: D/S A/S La Norvege (Jens Pay),
Kristiania
1922: D/S A/S La Norvege (Thorvald
Berg), Tønsberg
1923: D/S A/S La Norvege (A.J.
Andresen), Kristiania
1924: D/S A/S La Norvege (E.Bjerke),
Kristiania
1925: D/S A/S La Norvege (Peter Bjerke
lund), Oslo
1926; D/S A/S Den Skandinaviske SydPacific Linje, Oslo
1/1927:Fu Ning S.N.Co.Ltd., Shanghai
YUNGFU
1934: Utgått Lloyds, videre ukjent.
M/T MORGENEN LDHR LJGS
Bygd 1930 av Swan, Hunter & Wigham
Richardson Ltd, Newcastle. Nr 1384
Tdw:10.418 Brt;7.093 Net: 4.288
Dim:442.7- 58.8- 30.3'
Motor: Polar BHK Fart 10 knop
10/1930: A/S Tanktransport (Thorvald
Berg), Tønsberg
1/1950:1/S Esperance(Bj.Ruud-Pedersen),
Oslo ESPERANCE
12/1954: Hilmar Reksten,Bergen
ESPERANCE
1955: Omdøpt TITANIAN
1956: Omb.bulkskip: Tdw: 12.050
Brt:8.434 Net: 4.903
1960: A/R Titanian (Hilmar Reksten),
Bergen

1961: Bygget om i West Hartlepool:
Lastesekssjon brukt til "ny"
FABIAN, akterskipet solgt til
opphugging i Belgia.
M/T MARINA LJBF
Bygd 1935 av Deutsche Werft A/G,
Hamburg. Nr 161
Tdw: 14.823 Brt:9.898 Net:5.903
Dim:492.9'- 66.1'- 36.4'
Motor: AEG-MAN 4100 bhk Fart 11 knop
10/1935-A/S Tanktransport (Thorvald
Berg), Tønsberg
6/1954:Nav.Estelar S.A.,Panama
RIO BESAYA
1960: Solgt til Italia for opphugging.

M/T MARIETTA
Bygd 1938 av Deutsche Werft AG,
Hamburg (-207)
Tdw: 14639 Brt: 9946
Dim: 510.6/66.1/36.4 ft
Motor: 6-syl MAN 4400 bhk 12,5 knop
3.1938: AS Tanktransport (Thorvald Berg),
Tønsberg
11.1938: Soc Francaise des Transports
Petroliers, Le Havre
CHAMPAGNE
1.1943: Rekv Kriegsmarine i Marseille
9.1943: Torpedert 24. september 1943 av
polsk ubåt DZIK og HMSub UPROAR, satt
på grunn på Armella Beach nær Bastia, Corsica. Totalforlis.

M/T MONTANA LLGS
Bygd 1945 av AB Götaverken, Göteborg
Nr542
Tdw:15.530 Brt: 10.260 Net:6.127
Dim:515.2'- 64.4'- 38.7'
Motor: Götaverken 5800 bhk Fart 13 knop
7/1945: A/S Tanktransport/Thorvald Berg),
Tønsberg

4/1955: Nav. Estelar SA (Femando M.
Pereda), Panama RIO MIERA
1964: Nav. Estelar SA (Transp. de
Petrolos SA), Panama
6/1965: Recuperaciones Submarinas SA,
Santander for opphugging, ankom
24. juni 1965.
M/T MARIETTA LHXX
Bygd 1950 av J.Laing & Sons Ltd
Sunderland Nr785
Tdw: 15.314 Brt: 10.009 Net: 5.908
Dim:482.9'- 67.7'- 37.6'
Motor: Doxford BHK 4400 Fart 13 knop
4/1950: AS Tanktransport (Thorvald Berg),
Tønsberg
10/1960: N.R.Bugge Skips A/S (N.R.
Bugge), Tønsberg BUTANGA
2/1963: Oro Co.Ltd., Monrovia ORO
1964: Theo. Papadimitriou, Piraeus
HARILAOS
8/1969: Solgt til Spania for opphugging.
Ank.Valencia 19/8-69
M/T MELANIE LCLP
Bygd 1950 av A/B Götaverken, Göteborg.
Nr642
Tdw: 12.970 Brt:8.322 Net:4.706
Dim: 483.5'- 59.2’- 35.8'
Motor: Götaverken 4200 bhk 12,5 knop
4/1950: AS Tanktransport (Thorvald Berg),
Tønsberg
12/1960: Rederi A/B Sally (Algot Johans
son), Mariehamn JENNY
l/1973:Reederei Gebr. Wijsmuller N.B.,
Baarn, Nederland JEN
2/1973: Solgt til Spania for opphugging.
Ank.Bilbao 4/2-73
M/T MARICOPA LANG
Bygd 1953 av James Laing & Sons Ltd.
Sunderland Nr797
Tdw: 17.440 Brt: 11.342 Net:6.656
Dim:521.7'- 69.8'- 40.5'

Montana fra 1961 ble Thorvald Bergs siste tankskip. . Turners Photography
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Motor: Doxford 5150 bhk Fart 13 knop
4/1953: AS Tanktransport (Thorvald Berg),
Tønsberg
12/1962: Sameiet Maricopa (H.KroghHansen), Tønsberg
3/1965; Marcorriente Cia. Nav., Pirens
ANITSA
1967: Omdøpt” MARGARITIS”
1973: International Petroleum Carriers
Inc., Monrovia CARIB SUN
1973: Mediterranean Voyager Ltd.,
Monrovia
MEDITERRANEAN VOYAGER
9/1974:501gt Sør-Korea for opphugging.
Avgikk Singapore Roads 26/9-74
for Busan.

M/T MORGENEN LCIM
Bygd 1955 av Sir James Laing & Sons Ltd,
Sunderland. Nr 803
Tdw:lB.4lo Brt; 12.340 Net:7.167
Dim:s44.l'- 72.8'- 41.3'
Motor: Doxford 6800 bhk Fart 14 knop
2/1955: AS Tanktransport (Thorvald Berg),
Tønsberg
2/1963: Seaways Carriers Co.SA.,
Monrovia SANOUKO
11/1971: Solgt til Taiwan for opphugging.

T/TMELINE JWTO
Bygd 1958 av A/B Götaverken, Göteborg.
Nr 716
Tdw:20.420 8rt:13.405 Net:7.898
Dim: 541.8'- 74.7'- 35.6'
Turbiner: De Laval 9800 ahk 15,25 knop
3/1958: AS Tanktransport (Thorvald Berg),
Tønsberg
5/1963:Sylva Cia.Nav.S.A., Monrovia
ARCTIC
1964: Lexington Transport Corp.,
Monrovia HAROLD H. JAQUET

1965:

Ombygget til tankskip for svovelsyre: Tdw: 19.105 .Brt; 9.750
Net: 5.5461.
.
1975: Caribbean Sulphur Sh.Co.of
Liberia, Monrovia
1981: Caribbean Sulphur Sh.Co.,
Monrovia
5/1990: Solgt til opphugging i Alang, India.
M/T MONTANA JXLY
Bygd 1961 av Sir James Laing & Sons
Ltd., Sunderland NrB22
Tdw:20.140 Brt: 13.046 Net:7.541
Dim;s4l.B'- 72.0'- 40.8'
Motor: Doxford 10800 bhk 14,75 knop
2/1961: AS Tanktransport (Thorvald Berg),
Tønsberg
7/1963-Bulgarian Tanker Fleet, Varna,
Bulgaria DUNAV
1971: Bulgarian Tanker Fleet, Bourgas
1977: Nav. Maritime Bulgare, Bourgas
1/1987: Solgt til Tyrkia for opphugging
etter havari under slep Varna til
Aliaga. Ank.lstanbul 18/1-1987.

M/S MORGANA LMDY
Bygd 1961 av Kaldnes Mek.Verksted,
Tønsberg.Nrl 50
Tdw: 15.250 Brt: 10.163 Net:5.228
Dim:soo.3'- 66.1'- 37.3'
Motor: M.A.N. 5220 bhk Fart 13 knop
7/1961; AS Tanktransport (Thorvald Berg),
Tønsberg
8/1967: A/S Gerrards Rederi & A/S
Gerrards Rederi ll,Kr.sand S
GERNIC
7/1970: Jason Sh.lnc. (Amership Agency
Inc.) Monrovia
ARGO MASTER
9/1977: Omdøpt NAGOS
1981: Phoenix Inc., Monrovia

3/1983; Sea Eagle Mar. Inc., Panama
AGOS
7/1985: Solgt til Banglardesh for opphugging. Ank.Chittagong 25/7-1983.
M/S MARITA LEGZ
Bygd 1962 av Kaldnes Mek.Verksted,
Tønsberg. Nr 154
Tdw;ls.BBB 8rt:10.163 Net:5.216
Dim:152,49m-20,14m-11,36m
Motor: M.A.N. 5220 bhk 13, 5 knop
9/1962: AS Tanktransport (Thorvald Berg)
Tønsberg
5/1972: Archeloos Shipping Co. Ltd.,
Piraeus POLYFYTON
1976: Archeloos Sh.Co.Ltd (Mornos Sh.
Co.SA), Piraeus
11/1978: Tazetta Mar. Inc (Mykonos Sh.
Co.Ltd), Piraeus MATFIIOS
6/1982:Freshdrop Shipping Co.Ltd.,
Valetta, Malta AGORAS
3/1984:IsIand Sh.Ltd (Maldives National
Ship Management Ltd.) Male,
Maldives
ISLAND VOYAGER
1/1986: Solgt til China for opphugging.

Kilder:
Egeland, John O:
Kongeveien Oslo 1973
Olsen, Kr Anker:
Wilh Wilhelmsen i hundre år
Oslo 1961
Norges Skibsførere Stavanger 1935
Norske rederier gjennom 50 år
Carl Kierulf & Co:
Håndbok over norske obligasjoner of aksjer, div utgaver
Egne notater og samlinger

Fototilbud
Etterlysning
Undertegnede etterlyser følgende
bok, uinnbundet:
Av Bjergningsvesenets Historie, Bind
111 A, av Kr Thorbjømsen
Utgitt av Norsk Bjergningskompagni
AS 1946
Det ble utlånt av meg for noen år si
den. Til hvem? Mitt navn står stem
plet i boken. Se etter!!!
Boken nærmeste pårørende er
Hagbart Lunde,
Grimseidveien 17, 5046 Rådal,
tel 55 13 96 46

På bakgrunn av tidligere braksuksess kommer nå et nytt fototilbud:
ms Barøy
palleskip
OVDS
mf Vågan
bilferge
VDS
mf Hvaleifergen 111 bilferge HBF
mf Hamarøy
bilferge
OVDS
ms Helgelandsekspressen h.båt SDS
ms Skogøy
hurtigbåt
OVDS
ms Salten
hurtigbåt
SDS
mf Virak
bilferge
NF
mf Tysfjord
bilferge
OVDS
mf Stetind
bilferge
OVDS

ms Hamarøy
lokalbåt
SDS
mf Melderskin
bilferge
HSD
mf Trondheim
bilferge
FTL
mf Einar Tambarskjelve bilferge BF
mf Røsund
bilferge
OVDS
mf Fasen
bilferge
FTL
Mf Holger Stjern bilferge
BF
Mf Drøbaksund 111 bilferge DHF
Ms Vesleø
hurtigbåt
HBF
Mf Melbu
bilferge
VTL

Kr 10,- pr foto, alle i farger. Regn ca 2-3 ukers levering. Fritt levert ved
bestilling av min 5 bilder. Bytting er også interessant.
Postgiro: 0536 5609235
Bankgiro; 1090.10.84470
Jan E Mathisen
Sandvollveien 23 A
1743 Klavestadhaugen
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Modellbygging
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Fra ide til handling
Skip og modeller av skip har alltid fas
cinert meg. Allerede i guttedagene ble
gnisten tent da jeg som tolvåring satt
hjemme på loftet med enkle byggesett
av Queen Elizabeth II og cargo-lineren
Benledi. Mange kjenner seg nok igjen.
Noen år senere og etter bl a en tid til
sjøs, samt en rekke besøk på Bergens
Sjøfartsmuseum, dukker tankene opp på
nytt: Hva med å gjenoppta modell
båtbyggingen, men på et høyere plan, f
eks ved bruk av verftsregninger? Det
måtte vel la seg gjøre å komme i kon
takt med andre modellbyggere i bergens
området? Jo, ganske riktig, det lyktes
meg å få tak i telefonnummer og adresse
til Skala Modellbåtklubb (se SKIPET nr
1/96) i Bergen. Dette hørtes både inter
essant og spennende ut.
Jeg tok straks kontakt og ble godt
mottatt av klubben, som den gang hadde
klubblokale i Trikkehallen på Møhlen
pris (Bergen Tekniske Museum). Og fort
skjønte jeg at dette var rette miljøet både
for nybegynnere og mer etablerte
modellbåtbyggere. Her ville jeg få den
inspirasjon og veiledning jeg trengte for
å komme i gang.
Skipet jeg ville bygge modell av var
minibulkskipet Aisa på 3000 tdw, byg
get i Polen i 1976 for W Neumanns re
deri i Bergen. Et skipet med spring og
smekre linjer som jeg seiv hadde stått
ombord i en periode, men som dessverre
sank etter kollisjon i polsk farvann høs
ten 1978. Ingen omkom ved forliset,
som medførte at skipet ble slettet i Ber
gens Skipsregister (se nr 4/94 side 57).

nåværende eiere, Skipskontrollen,
klasseselskap mfl førte dette ikke fram.
Og månedene gikk uten at jeg kom i
gang.
Løsningen på problemet ble originalt:
Jeg måtte til Neumanns rederi for å måle,
tegne og klippe ut spantene etter en lignende modell de har stående på kontoret hvor skroget er likt, riktignok ien
annen målestokk. Dette ble tungvint,
men resultatet ble brukbart.

Byggeprosessen - modellbatklubben
Etter åha forandret målestokken på tegningene fra 1:100 til 1:50 kunne endelig
arbeidet med pluggen begynne. Med
denne målestokken, som er den mest benyttede innen modellbåtklubben, ville det
bli en voksen modell med lengde på nærmere 170 cm.
Skroget støpes i glassfiberstrie/polyester etter samme prinsipp som ved
plastbåtbygging. En får da et hardt, dødt
materiale som ikke reagerer på fuktighet og tempteratursvingninger. Et skrog
godt egnet til senere å kunne utstyres for
kjøring med radiostyring.
Tirsdagskvelden er klubbkvelden i Skala
Modellbåtklubb, hvor de ivrigste av
medlemmene samles i et uformelt, tri-

velig og engasjerende miljø. Selvsagt
handler det da mest om skip og modeller, med utveksling av erfaring og ideer.
Ved siden av småjobbing med modellene
presenteres gjerne planer og tegninger
av nye modellobjekter.
Godt humør med gode historier og
slagferdige replikker kjennetegner mil
jøet i Skala Modellbåtklubb. Oftemnger
latteren tett “oppunder dekk” i det støvete lokalet. En går selvsagt heller ikke
av veien for en frisk diskusjon over et

aktuelt emneI klubben bygges det modeller av de
fleste skipstyper: Hurtigruteskip, gamle
fjordabåter, cargolinere, hurtigbåter,
marinefartøyer mv, hvor hurtigrutene må
sies å være de mest populære.
Etter at det ferdige skroget er skåret ned,
tilskjæres dekkene før de limes på plass
med polyester. Det er først etter denne
prosessen skroget stives av og setter seg.
En ser nå slutten på grovarbeidet med
modellen, hvor ubehagelige gasser fra
arbeidsmaterialet i lengre tid har utgjort
en plagsom del av luften rundt deg.
Neste steg i byggingen blir mer interessant, hvor utskjæring for luker og overbygg kommer først. Rekkestøtter limes
på plass, spylgatt skjæres ut.
Prøving og feiling til tross, under kyn-

Den ferdige modell. Foto Frode Bjelland

Byggetegninger
Først måtte byggetegninger skaffes til
veie: GA-plan pluss linjetegninger med
spanteriss. En kurant sak til et såpass nytt
skip, tenkte jeg. GA-tegningene var
greie, de fikk jeg av skipets tidligere eier,
W Neumanns Rederi (ved J Fr Mo
winckel) som fra første stund var behjel
pelig og ellers viste stor interesse for pro
sjektet. Når det gjaldt de øvrige tegnin
gene skulle det vise seg å bli langt verne,
for ikke å si umulig. Til tross for fore
spørsel både hos skipets konstruktører,
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Originalens søsterskip, Ask, levert i 1976fra Stocznia Gdanska til
August Kjerland & Co AS, Bergen.

dig veiledninger det fremskritt å spore.
Å gjøre ting to ganger før man er for
nøyd er likevel kjente ting i klubben, seiv
for drevne modelbyggere. Helt fullkom
men blir en aldri, stadig nye knep og ar
beidsmetoder dukker opp. Jeg kikker
over til sidemannen som gnikker på en
skorstein til en av hurtigrutene. Skor
steinen!! Det kan virke langt fram, men
det er bare å stå på videre. Ved siden av
en viss fmgerferdighet er tålmodighet
helt avgjørende ved en hobby som
denne.
Materialet som brukes til videre oppbyg
ging av modellen er hovedsakelig plast
eller plastbasert, men messing og kryss
finer er også aktuelt. Ettersom byggesett
stadiet forlengst er tilbakelagt, må nå alle
komponentene lages for egen hånd ned
til den minste detalj. Kun få ting fås kjøpt
ferdig fra butikk. Nettopp her ligger den
store utfordringen, hvor ankerspillet i
mitt tilfelle ble den første virkelige prø
velse. Det ble en vrien og krevende opp
gave, og allerede her lærer en seg vik
tigheten av ikke å sløyfe for mye små
detaljer. Det er nettopp detalj ene som
gjør en skipsmodell stilfull, levende og
spennende.
Å skaffe seg bilder av detaljer ombord
på skipet er nesten avgjørende for riktig
gjenskapning i modells størrelse. Dette
er selvsagt problematisk for eldre skip
som forlengst har forlatt våre farvann.
Prikken over i’en settes imidlertid med
lakkeringen, som vanligvis skjer fortlø
pende etterhvert som skrog og deler er
ferdiglaget. Komponenter som er limt
32

sammen av materialer i alle regnbuens
farger for nå sin riktige kulør. For å få
et godt resultat av lakkeringsarbeidet er
det viktig med god tilrettelegging og teknikk.

Skipsmodellen tar form
Overbygget representerer naturlig nok
den mest arbeidskrevende og sammensatte delen av prosjektet, men samtidig
den mest fascinerende og spennende.
Kanskje spesielt i tilfelle med minibulkskip som Aisa, hvor forholdsvis små

dekksflater skal gi plass for en anseelig
mengde utstyr og smådeler.
Etter det møysommelige arbeidet med
grovdelen av overbygget - inkludert lakkering - kan endelig utstyrsmonteringen
begynne: Lufterør - ventiler, davider livbåter, rekkverk - leidere osv limes på
plass. Det kreves innsikt for å få alt dette
til å se naturlig ut, både i forhold til annet utstyr ombord, men også i forhold
til overbygget generelt. Med mangende
erfaring kan det være vrient å treffe med
målene til komponentene i forhold til
målestokken. I slike tilfeller gjør deler
med litt knappe mål et vesentlig bedre
inntrykk enn overdimensjonerte.
Etterhvert som monteringsarbeidet
skrider frem og overbygget plasseres på
akterskipet dannes de første inntrykk av
en helhetlig og nesten ferdig modell. Er
man da rimelig fornøyd og liker det man
ser, kan de gode følelsene få strømme
på.
Sluttførelsen av en skipsmodell, “finishen”, oppleves likevel ofte som langtek
kelig og dryg. For etter hundrevis av
arbeidstimer med et prosjekt melder det
seg unektelig en viss utbrenthet. Men
er man først blitt bitt av basillen, fornekter ikke den lidenskapelige modellbyggeren seg: Neste prosjekt lurer i bakhodet og har gjort det lenge. Og kjølen
er allerede strukket, enda en lastebåt
selvsagt. Denne gang fraktebåten Cabal
av Bergen. M.a.o: Full fart forover i
mørke høstkvelder for cargodivisjonen
innen Skala Modellbåtklubb.

Detaljerfra overbygningen; Aisa var eiet av Wm Neumanns rederi, men ble drevet i pool
med Kjerland søsterskip. Derfor også Kjerlands skorsteinsmerke.
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Nordnorge på siste sørgående anløp i Kristiansund april 1996. Foto Roald Tangen

Hurtigruten
OVDS

Sørlands-Cruise
M/S Sørlandscruise ligger fortsatt i opp
lag i Flekkefjord i påvente av salg.

M/S Nordnorge, OVDS sitt nye
hurtigruteskip ligger til utrustning ved
Kværner Kleven Ulsteinvik as. Skipet er
noe forsinket pga. elektrikerstreik. Planen er at skipet skal i rute i slutten av
april 1997
'TT7TVQ
°
M/S Nordstjernen avsluttet sommeiseilingene Tromsø - Svalbard i Tromsø
søndag 1. september.
Siden ble skipet seilt til Kaarbø-verkstedet i Harstad for verkstedsopphold.
Skipet har her vært i dokk og den gamle
damen ble observert i dokken så sent
som 4. oktober. Da observatøren Frank
Iversen ombord i Narvik var på sør i Harstad 08.10 lå imidlertid skipet ved
verkstedskaien. Noe senere ble skipet
seilt til Ibestad Mek. hvor hun vil ligge i
vinter.

Bastø_posen AS
M/F Einar Tambarskjelve hadde et uhell
Pä siste tur Horten ' Moss natt m freda8
4. oktober. I forbindelse med tillegging
til kaien i Moss tok vinden tak i ferja og
drev en *nn 1et hjørne av kaien. Dette
resulterte i en flenge på ca. 1.5-2 meters lengde og ca. 5-10 cm bredde over
vannflaten. Fergen ble midlertidig repa
rert j m0ss fredag 4. oktober før ferden
Drammen Skipsreparasjon as.
Fergen var tilbake i drift igjen fredag 11.
oktober- Kl. 23.45 fredag 11.10 var
imidlertid uhellet ute igjen. Fergen støtte
j kaien i Moss igjen og måtte nok en gang
til verksted i Drammen. Einar Tambar
skjelve var tilbake i rute i begynnelsen
av Llke 47.
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Rutefarten forøvng

Forøvrig har ferjesambandet fortsatt
driftsforstyrrelser, og enkelte dager har
den ene av tre ferjer vært ute av drift i
oktober/november.

NBDS
M/S Marine - Express går fortsatt i rute
mandag - fredag mellom Oslo - Slemmestad. Fra 23. september ble Vollen i
Asker tatt opp som stoppested i ruta.

Byggingen av de to nye ferjene til Bastø
-Fosen foregår hos Fosen Mek. Planlagt
levering for ferje nummer en er mars
1997 og ferje nummer to kommer i juni
1997.

HSD
M/F Rosendal var tilbake ved Mjellem
& Karlsen Verft i Bergen onsdag 4. sep
tember etter sommerfart nordpå mellom
Andenes og Gryllefjord. Ferja lå ved
verkstedskaien den første tiden, men ble
senere satt i dokk ved verkstedet for re
parasjon av bunnskade m.m.
Ferja ble fdlipinsk 30. september kl.
16.30. Da ble ferja formelt overført til
ny eier og fikk navnet Michael Joseph
1 oppkalt etter rederens yngste sønn.
Ferja seiler under Honduras - flagg.
Salget er formidlet av J. Gran & Co. i
Bergen.
Men først fredag 4.10 ble den gamle
HSD-rosetten fjernet fra skorsteinen og
gamlenavnet fysisk fjernet. Nytt navn
kom opp kort tid etterpå.
Torsdag 17. oktober ca. kl. 1430 for
lot ferja verkstedet. Etter et lite opphold
ved Sukkerhusbryggen i Bergen gikk
ferden sørover. Losen ble kvittet kl.
1756 ved Marsteinen. Da spalte
redaktøren snakket med ferja over Ber
gen Radio denne torsdagen kl. 1930 opp
gav skipperen skipets posisjon til 59 gra
der 45 minutt Nog 4 grader 51 minutt
0. Ferja skulle sørover den engelske ka
nal og innover Middelhavet. I bl.a. Port
Said i Egypt skulle ferja bunkre på ve
gen til sitt nye hjemland. Ferden via Suez
og Singapore vil ta ca. 2 måneder og
ferja må bunkre fem ganger underveis.
Det er en gammel traver som derved har
forlatt Norge. Fergen ble bygget i 1969
i Harstad som M/F Skutvik, (Stokmark
nes) for VDS. Kapasiteten var 32 biler
og 200 passasjeren Ferja ble kjøpt av
HSD for en del år tilbake og gitt navnet
Rosendal. Ferja ble utleiet til Austevoll
Fergeselskap for ruten Austefjord Kvaløy - Barmen. Denne ruten ble ned
lagt i mai 1996 og ferja ble ledig.
M/F Vikingen gikk på grunn ved Hal
hjem ferjekai torsdag 3. oktober ca. kl.
21.30. For å unngå sammenstøt med
kaien ble ferja styrt på grunn like ved
siden av ferjeleiet. M/F Vikingen var på
vei i kriserute fra Austevoll da uhellet
skjedde. Ferja ble slept av grunnen på
natta av M/F Melderskin. Fredag 4. i
0730-tiden kom ferja til Mjellem &
Karlsen Verft i Bergen for reparasjon.
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Ferja hadde fått betydelig skade. Roret
var blitt ødelagt, rorstammen bøyd og
alle propellbladene var ødelagt. Feijahar
hatt et langt verkstedsopphold bl.a. pga.
lang leveringstid på deler.
M/F Vikingen kunne endelig foreta prøvetur på Byfjorden i Bergen mandag 4.
november og utpå mandags-kvelden
kunne ferja forlate verkstedet for å bli
J
satt inn igien i trafikk.
0 0
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HSD har na fatt klarsignal til afa bygge
r . r
,
.
en nye SKS-fene for sambandet Hatvik
J
J
- Venjaneset. Kontrahering er i skrivende
&
stundJ ikke klar.
,
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HSD har fra 21. oktober satt bort dnften
„
,
..
av hurtigbåten M/S Vøringen til samme
b
0
„
selskap som eier West-Cruise. Na star
F
.
,
HSD bare som eier av baten, mens dette
selskapet har bemanningen som na er
F
b
redusert til 2 mann.

Flaggrutebåten M/S Draupner var tilbake ved Bryggen i Bergen tirsdag 1.
oktober på kvelden etter utleie til D/S
Øresund for fart mellom Swinemunde,
Polen og Mukran, Tyskland i tiden 17.
juni - 31. august.
Etter kailigge ved HSD-kaien ble båten seilt til verksted 11.10 ved Skjøndal
Slip & Mek. i Bergen.
Onsdag 16.10 forlot båten Skjøndal.
Etter noen dager sørfor ble båten satt inn
igjen i Flaggruten mandag 21. oktober
og en gammel traver var atter åse i fart
Bergen - Stavanger t/r.

AS Austevoll Ferjeselskap/
rW A Q
*
M/F Bjorøy ble overført 15. juli 1996
fra Vest Trafikk A/S til A/S Austevoll
Ferjeselskap.
Ferja går i ruta Kvaløy - Barmen,
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hun igjen la i opplag pa Stemestø.
M/F Lindås har vært utleigd til HSD i
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perioden 2. september - 27. september,
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Ferja gikk avløsnmg i sambandet Leir
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vik - Ranavik - Sunde mens søsterskimtrcnj i
u
pet M/F Halsnøy (ex. Meland) var hos
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Halsnøy Verft as i Høylandsbygd til opp
. .
J
gradering.
M/F Seimstrand har hatt et lengre
verkstedsopphold i oktober ved Wartsila
på Rubbestadneset.
M/F Lindås (Avløser) og M/F Haus har
gått på Fensfjordsambandet i denne perioden. Etter verkstedsoppholdet ble
ferja seilt til Steinestø før den gikk inn
som avløser på sambandet Breistein Valestrandsfossen.
Mandag 4. november ble det utført redingsøvelse ombord i Nordhordland ved
Steinestø. Fra og med tirsdag 5. novem
ber og ca. 14 dager utover lå M/F Nordhordland til verksted hos Mjellem &

M/S Yrjarforlater Trondheim havn på neste siste tur, onsdag 9. oktober 1996. Foto: Finn
Hansen, Trondheim

\

Karlsen i Bergen. I denne perioden fom
4.11 utførte M/F Seimstrand hovedruten
Breistein - Valestrands-fossen og M/F
Lindås gikk supplering i rushtiden mor
gen og ettermiddag.

FSF
M/F Stryn ankom Laksevåg Verft søn
dag 29. september ca. kl. 1500 fra Indre
Sogn.
Ferja skal skifte maskin og få en ny Al
pha LSI 23/30 motor ombord. Denne
motoren har 8 sylindre og har en ytelse
pÅ 1250 kwh tilsv. 1600 BHK. I tillegg
skal kafeteria ombord utvides. Ferja er
planlagt ferdig til 6. januar 1997.
M/S Hyen har hatt en liten høsttur til
Ålesund. Ferden gikken nordover 28.
september og båten var ikke tilbake i
Bergen igjen før i slutten av uke 43.
Båtens første oppdrag på Møre var av
løsning for Sulafjell i ruta Ålesund Langevåg. Ellers har båten lagt til kai i
Ålesund. Båten låg værfast i Ålesund
omlag midt i oktober. Da var planen å
leie båten ut for helgetur Bergen - Sogn
dal. Denne turen måtte Sognekongen gå.
M/S Hyen har for tiden opplagsplass hos
Laksevåg Verft.
Nyferja til FSF, en såkalt SKS-ferje for
sambandet Manheller - Fodnes vil bli
bygget ved Fiskerstrand Verft og planen
er at ferja skal være klar i juni 1997.

MRF
Mandag 30. september var Hyen (FSF)
på plass som avløserbåt i ruten mellom
Ålesund og Langevåg i ca. 14 dager
mens Sulafjell var på verksted.
MRF sin nye ferje for sambandet Aurs
nes - Magerholm vil bli bygget hos
Zamacona i Spania for levering i de
sember 1997.

FTL
M/S Yrjar forlot Trondheim havn fredag
11. oktober ca. kl. 1600 på sin siste tur i
godsruten Trondheim - Hitra - Frøya Mausundvær. Lørdag 12.10 var båten
tilbake i Trondheim på morgenkvisten.
Dermed var nok en godsbåtrute nedlagt
på kysten. Båten forlot Trondheim man
dag 14.10 kl. 14.00 og ferden gikk til
Kvernhusvik Mek. på Hitra. Båten er
solgt til Gibraltar.
Vår utsendte i Trondheim, Finn Hansen
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kan fortelle at båten i skrivende stund
befinner seg på Hitra fortsatt. Skorstei
nen er gulmalt og gamlenavnet er fjer
net. Båten avventer noen maskindeler.
M/S Yrjar ble bygget i 1973 ved
Vaagland som kombinert passasjer - og
lastebåt. I 1988 ble båten forlenget 6.5
meter ved Trønderverftet samtidig som
passasjersertifikatet ble tatt bort. Båten
laster ca. 500 dwt.

TTS
M/F Ørtind ligger i opplag i Brønnøy
sund. Hit kom ferja omlag 28.9 etter et
lengre opphold ved Slipen Mek. Verk
sted i Sandnessjøen. Ferja låg ved Slipen
i tiden 10. juli - 27. september. En del av
tiden ble benyttet til reparasjon etter at
ferja ble tatt ut av trafikk på Vestfjorden.
Hurtigbåten M/S Træna er solgt til
Eyjaferdir EHS, Stykkisholmur på Is
land.
Båten forlot Sandnessjøen fredag 18.
oktober under islandsk flagg og sitt nye
navn Brimrun. Ferden gikk sørover til
Ålesund og så videre via Færøyene til
Island. Planen var at båten skulle være
fremme i Stykkisholmur tirsdag 22. el
ler onsdag 23. oktober. Brimrun skal gå
i turisttrafikk på vestkysten av Island i
sommerhalvåret.
Samme selskap kjøpte i sin tid M/S
Havskyss ex. Øyvon (1988) fra Sand
nessjøen. Brimrun skal nå inn i samme
trafikken. De siste fem - seks årene har
selskapet hatt rundt 10.000 passasjerer
på turene sine.
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HTS sin nye ferje for sambandet Nesna
- Lovund vil bli bygd ved Kaarbø-verk
stedet i Harstad. Ferja blir omlag av
samme type som selskapets nåværende
Sigrid. Levering er planlagt til juni 1997.

OVDS
M/F Bognes ligger fortsatt i opplag i
Svolvær. OVDS har nå fått bevilget pen
ger slik at ferja vil få ny hovedmotor.
Motorskiftet er planlagt utført tidlig på
vinteren/våren i 1997.
M/F Vågan har hatt et lengre verksteds
opphold hos Skarvik i Svolvær siden 18.
august.
Hurtigbåten M/S Skogøy gikk på grunn
ved Vokkøy utenfor Bodø søndag 3. no
vember kl. 18.20. Båten var på vei fra
Bodø til Helligvær, og hadde seks pas
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2) Ta kontakt med
M/S "Yrjar"
tlf. 94 73 56 29
for å høre hvilken tid
den anløper de forskjellige plassene.
Daglige endringer i ruteopplegget p.g.a. variasjon i lastemengde.
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4) Se annonse side 96.

sasjerer og et mannskap på fire ombord
da grunnstøtingen skjedde. Båten har fått
store skader i skroget på styrbord side.
Begge propellene er fullstendig maltrak
tert. Båten lå på grunn ved Vokkøya noen
dager før hun ble slept til Bodø og slipp
satt på ettermiddagen fredag 8. novem
ber hos Rapp Bomek på Burøya i Bodø.
Øydronningen er satt inn som erstatning
i ruta til Skogøy. Hadsel har overtatt i
ruta til Øydronningen.
OVDS fornyer hurtigbåtflåten sin. Sel
skapet har under bygging to mindre
enskrogsbåter hos Båtutrustning på Rub
bestadneset. Første båt vil bli levert i
desember 96 og båt nummer to vil
komme tidlig i 1997. OVDS har opsjon
på en tredje båt hos Båtutrustning. Disse
to båtene som er under bygging skal gå
inn i rutene som OVDS overtok fra HTS.
Videre har OVDS kontrahert to katama
raner hos Kværner Fjellstrand for leve
ring neste år. Disse to skal erstatte Sal
ten og Ofoten som nå er solgt til Thai
land.
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1) Brekstad anløpes ti. og
fr. på tur til Trondheim
hvis nødvendig.

3) Båten går når den har
losset/lastet.

M/S Træna i rute for HTS. Foto: Lars Helge Isdahl
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MERKNADER

Ved Oma Båtbyggeri bygger OVDS nå
en 24-meters katamaran for levering
våren 1997. Hun skal avløse Rødøyløven
som også er solgt til Thailand.
M/S Hadsel går for tiden avløsning i sel
skapets ruter, men båten er solgt til Vest
landet.
OVDS har også nå i begynnelsen av no
vember solgt en femte hurtigbåt, trolig
M/S Rørstad.
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Andøy Vekst
Ferjesambandet mellom Andenes og
Gryllefjord på Senja som gikk i tiden 1.
juni - 31. august iår har så langt vi kjen
ner til hatt meget bra trafikk. Ruten ble
utført av M/F Ørtind noen dager og så
M/F Rosendal resten av ruteperioden.
Si
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SES-båten M/S Fjordkongen II hadde en
tur Tromsø - Svolvær 24. september med
Ford-forhandlere.
Ellers har båten gått avløsning og den
senere tid gått fast avløsning for Fjord
dronningen.
TFDS har hatt tidels store driftsfor
styrrelser på hurtigbåten Fjorddron
ningen. Det er det elektroniske styrings
systemet som har sviktet flere ganger.
Båten er tatt ut av fart og ligger for tiden
til kai. Såvidt rutebåtredaksjonen kjen
ner til har båten seilingsforbud inntil vi
dere.

FFR
FFR har nå bestilt ny hurtigbåt hos Oma
Båtbyggeri på Stord. Båten er lik Vør
ingen levert til BSD og skal være klar
til mai 1997. FFR har videre tatt opsjon
på en 24-meters katamaran hos Oma for
levering i august 1997. Denne blir søster
skip til OVDS-båten som nå er under
bygging ved verkstedet.
Nybåten vil såvidt vi kjenner til erstatte
M/S Sørøy. Dermed vil siste gamle lokal
rutebåt hos FFR bli tatt ut av drift og et
kapittel historie vil bli avsluttet.

M/F VOLDAFERJA
Ferjeselskapet Volda-Folkestad Bilferje L/L kjøpte i 1954 ei ny og større
ferje. Den nye ferja vart bygd i stål
ved Ankerløkken Verft i Florø og
hadde ein 130 hk Volda-motor. Den
nye ferja var 80 fot lang og tok 10 12 bilar. Dermed vart kapasiteten
auka i høve til treferjene som hadde
kryssa Voldsfjorden tidlegare. Også
tilhøva for passasjerane vart
forbetra. I salongen under dekk var

det kring 70 sitjeplassar, og ferja
kunne ta eit passasjertal rundt 100.
Seinare vart også denne ferja for lita
og vart då sett inn på sambandet
mellom Årvik og Koparnes. I det
høve vart namnet endra til Årvik
ferja, og ei ny og større ferje over
tok namnet Voldaferja.

I Arendal skal skipet brukes i et sosialpedagogisk opplegg. Mørland & Karlsen har fra før Torungen, et tidligere bri
tisk standby-skip som ble anskaffet for
samme formål.

Vikingfjord ble overlevert sine nye ei
ere i slutten av september.

Kilde: Lokalavisa "Møre", Volda,
02.11.96

Skoleskipet Trøndelag i sin velmakt, fotografert av redaktøren i 1966. Skipet hadde fått
bygget nytt styrehus i stedetfor den opprinnelig strømlinjeformete, trange broen det hadde
som passasjerskip Aure.

' 'T'

Gamle rutebåter
M/S VIKINGFJORD
Mørland & Karlsen i Arendal har kjøpt
det tidligere skoleskipet Vikingfjord fra
Simon Møkster Shipping A/S i Stavan
ger. Det dreier seg om et tidligere pas
sasjerskip på 557 brt, bygget i 1950 på
Stord Verft som ekspressruteskipet Aure
for MRF for ruten Trondheim - Kristi
ansund. Fra 1964 lå hun i Trondheim
som skoleskipet Trøndelag, før Møkster
kjøpte skipet i 1989. Vikingfjord er i god
stand, med god lugarkapasitet og har
bl.a. ny 1400 bhk MaK hovedmotor fra
1966.
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Sport Rover ex. Kronprinsesse Martha ved kai i Falmouth oktober 1996. Foto Odd Magne Djønne

z

z

7

/ ! ii: U fl ill

rar

Av Odd Magne Djønne

T^\ a JEG leste / Skipet nr. 2196 at “Sport Rover” ex “Kronprinsesse Martha” lå i arrest i Falmouth, tok jeg
JS straks kontakt med byens havnemyndigheterfor åfå nærmere detaljer om saken. Etter dette harjeg holdt
kontakten samtidig som jeg begynte å planlegge en turfor å se nærmere på skipet.
En regnværstung søndag i slutten av oktober ankom jeg Falmouth. Fra byens
sentrum kunne jeg se over på dokkene
hvor “Kronprinsesse Martha” lå. Hun
var hvitmalt og så slett ikke verst ut på
avstand. Neste morgen fikk jeg tatt skipet nærmere i øyensyn, og dessverre, det
var et bedrøvelig syn. Bedrøvelig i forhold til hennes velmaktsdager, men kanskje ikke når vi tar i betraktning at hun
har ligget uvirksom i9 år hvorav de siste
4år helt uten tilsyn.
Skipets historie fram til 1979 er greit
beskrevet i nr. 2/90 og 1/91 av Skipet.
Men hva har så hendt etter at hun 1 1979
ble solgt til Panama selskapet Sport Rover Shipping Corporation S.A. og gikk
til Meyer Schiffswerft i Papenburg,
Tyskland for ombygging? Utrolig mye,
ja faktisk så mye at det vil føre for langt
å komme inn på alle detaljene i denne
artikkelen. Jeg vil derfor bare prøve å
ta med de viktigste hendelsene i denne
oppsummeringen.

De tyske tannlegene som kjøpte skipet
hadde liten eller ingen erfaring med
ombygging og drift av skip. De hadde
derfor problemer med å bestemme seg
for hva som skulle gjøres og ombyggingen var først ferdig i 1981. Dyrt ble det
også, regningen kom på over 2 million
dollars. Skipet ble ombygget til cruiseskip for sportsdykkere. Med utgangspunkt i San Juan i Puerto Rico og St.
Thomas på Virgin Islands tilbød de nye
rederne cruise for inntil 36 passasjerer
på hvert tokt. I tillegg til rene dykkeraktiviteter ble også passasjerene tilbudt
flyturer med eget sjøfly som var plassert på skipets akterdekk,
Driften gikk imidlertid dårlig. En medvirkende årsak til dette var store konflikter mellom mannskapet og skipets amerikanske kaptein. I tillegg fikk en kast
på propellakslingen som førte til redusert fart og kostbare reparasjonen Det
ble forresten antydet at sabotasje fra
mannskapet var årsaken til havariet. Et-

ter seks måneders drift fikk eierne
likviditetsproblemer og långiveren, Den
Frisiske Bank, beordret skipet tilbake til
Europa. Nå fulgte en fem års opplags
periode i Harlingen i Holland. Riktig
nok fungerte hun en periode som fly
tende kasino, men i drift var skipet ikke.
De to siste årene av denne perioden var
skipet eid av en amerikaner som heller
ikke klarte å betjene sin gjeld. Tilslutt
ble vedkommende visstnok utvist fra
Holland, og banken overtok på nytt eieransvaret.
I april 1987 ble skipet kjøpt av Magellan
Cruise Ltd. for ca. 375.000 dollars. Det
var engelskmannen Tony Elliot Cannon
som sammen med amerikanske interes
ser sto bak selskapet og planen var på
nytt å bruke skipet til cruisefart på de
Vest Indiske øyer. Senere ble disse pla
nene endret til øyruppa Seychellene i det
Indiske hav. Skipet seilte i juni 1987
fra Harlington til Falmouth for å bli ut
rustet for sin nye tilværelse. Seilasen
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tok 44 timer og gjennomsnittsfarten var
9,8 knop. Dette er dessverre siste gang
det stolte skipet har vært i drift. Da det
ankom Falmouth var det ikke penger til
å dekke verkstedsregninger, havne og
mannskapsutgifter. Tony Elliot Cannon
kjempet hardt i fem år mot kreditorene.
Blant annet ble båten periodevis brukt
som losjiskip i Falmouth. 1 1992 var det
definitivt slutt, og skipet ble tatt i arrest
av Admirality Marshall.
Inntil nå har ingen klart å løse ut ski
pet, seiv ikke den nye amerikanske ei
eren som kom på banen i 1993. Vedkom
mende er formelt sett å betrakte som
skipets nåværende eier, men vedkom
mende har ennå ikke betalt noe for ski
pet. Det blir derfor en rettsak i Seattle,
USA den 9. desember hvor eierforholdet
skal avgjøres. Før dette blir avgjort og
gjelden betalt, vil nok “Kronprinsessen”
bli liggende på sitt ufrivillige tilholds
sted i Falmouth.
Hva har så blitt gjort av ombygginger
av skipet etter at hun forlot Norge? Inn
vendig er det bare Iste plass salong,
mannskapsmesse og de seks mannskaps
lugarene akterut som ikke er forandret.
Dersom vi begynner med båtdekket er
brohuset utvidet på begge sider. Selve
styrehuset er utvidet akterover og de to
loslugarene er blitt inkludert i kapteinens
nye store lugar. Utendørs er det bygget
halvtak på både begge sider der de forre
livbåtene sto tidligere. Nye davider er
installert for de to gjenværende livbåtene
slik at båtene står ikke lenger nedpå båt
dekket.
På salongdekket er alle lugarene tatt
vekk og erstattet med en stor bar samt
en betydelig utvidelse av spisesalongen.
På akterdekket er mast og vinsjer fjer
net og akterluke sveist igjen. Den flotte
teakrekken er av en eller annen grunn
tatt vekk.
På hoveddekket er luken til forre lasterom tatt helt vekk for å gi plass til et ut
videt dekkshus. Videre er alle vinsjer og
bommer fjernet. Alle lugarene har fått
installert dusj/ toalett. I praksis kan en
si at de nye lugarene er dobbelt så store
som de gamle. Skipet har nå alt i alt 36
lugar forruten kapteinens lugar. Byssa
er videre betydelig utvidet, og har gode
kjølefasiliteter.
Når det gjelder mellomdekket vil nok
mange legge merke til at det er satt inn
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Skipet har ingen påmalte kjennetegn. DSD sitt rederimerke er imidlertid
beholdt, seiv om det er brukt helt andre farger. Foto Odd Magne Djønne

fire nye kuøyer i lasterommet. Her var
det meningen å lage nye lugarer. På tidligere 2. plass er både salong og damesalong erstattet med lugarer. Offisersmessen er blitt vaskeri.
I underrommene forut er det satt inn en
stor vanntank og store brennstofftanker. I
maskinrommet er den største forandringen at to av de tre Volvo Penta hjelpemotorene er skiftet ut med to Catepillafer.
Lasterommet akterut inneholder nå en
stor fryser/ kjølerom for proviant.

Det var et vedmodig gjensyn med
“Kronprinsesse Martha”. Uansett hva
utfallet skulle bli av rettsaken i desem
ber tviler jeg på at skipet kommer til å
seile igjen. Kostnadene med åfå klasset skipet vil nok bli så store at det ikke
vil bli regningssvarende. Det beste vi
kan håpe på er at hun kan bli benyttet
som hotell /restaurantskip slik at vi som
er litt nostalgisk anlagt kan få komme
ombord en tur.

Etterlysning
Jeg ønsker å kjøpe/bytte/låne bilder av følgende skip tilhørende Kaspar
Nilsen på Sand:
AURORA I/LKRA (250tdw/1922/ex LEO), tidl seilskip
BJERK/LCJH (frakteskute/182/1912) fra tiden 1952-60
KOLNES/LHSK (365 tdw/1919/ex ELGESETER, VAARDAG, EMMA
MUNKTELLS III)
SANDGARD/LEFQ (1300 tdw/1918/ex JÆDEREN-54, SALONIKI).
RAMSLI/LAOA (866 tdw/1953/ex SIRAHOLM, HAUKELI, RYTTER)
RAMSLAND/LFHU (1380tdw/1956/ex SIMON,ORTRUD MULLER).
Skriv til Terje Nilsen, Austbøsvingene 26, 4085 HUNDVÅG

Flere drypp fra Arild Engelsen (3150
TOLSVRØD):
CAROLINE MATHILDE (turbåt/49/
1939/ex NSSR FREDRIK LANG
GAARD) tilhører nå Slepebåtene AS i
Tromsø (Trond Wassbakk) og opererer
i charter-markedet i Nord-Norge. Er en
del ombygget siden NSSR-tiden.
KVALSUND (1968) og RAFTSUND
(1969), utrangerte landgangsfartøyer, ble
6/93 brukt som målfartøyer i And
fjorden. RAFSUND sank under slep til
lands, mens KVALSUND endte i Ram
sund med stort hull i SB side.
MATHIAS (slepebåt/33/1920) tilhører
Mathiassens Mek Vetksted i Harstad.
Står feilaktig oppført som tankskip i
Skipslisten.
SKOGNSNES (fraktebåt/48/1939) sett
i god stand i Harstad 10/92. Er denne
trebygde frakteskuten fortsatt i fart?
STORM (MTB/1968) gav navn til den
velkjenteStorm-klasseMTB. Ble primo
90-tallet brukt i forsøk med vannjetdrift.
UFO! ! Ex tråler, ca 80 fots stålfartøy, lå
i fjæren i Ibestad 270293. Hvilket far
tøy er/var dette?
Noen rettelser fra Bernt Enes (5683
REKSTEREN):
NESODTANGEN (passasjerbåt/181/
1929) sank ikke ved Tananger (se SKI
PET 3/90 s 25), men ved Langøy i Sta
vanger kommune 091075. Tilhørte da
Marine Supply AS. Ble senere senket
ved Steinsøy.
VIKINGFJORD (ex bilferge/342/
1963/ex KINSARVIK) ble solgt av Si
mon Møkster til spanske kjøpere
11.1988, og ikke til Storbritannia, slik
det står i SKIPET 1/89 s 60.
Fra Geir Ole Søreng (6690 AURE):
ATLE JARL (last&frys/499/1976) sett
i Ålesund 100696 som MARE FREE
ZER av Monrovia og 070896 som
GREEN FLAKE av Valletta.
HOLBERG (skjelltråler/422/1968)
opplagt i Skarbøvik/Ålesund pr 8/96.
OSCARSBORG (slepebåt/63/1876)
sett oppe på kaien til Trondheim
Contracting 300796.
SANDGRESFTUR (færøysk sand
pumper ex bl a norsk FRANKEN) gikk
våren -96 med skjellsand på Nordmøre.
Sank etter grunnstøtning ved Hestnes/
Hitra (ukjent dato) og ble liggende halvt
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Optimist, ex Store-Kalsøy i Rongosane, fotografert 24 08 86 av LeifM Skjærstad

nedsunket. Hevet ved hjelp av SAND
FRAKT (en annen færøyst sandpumper/
ex norsk FLØYEN) som pumpet lasten
opp. Ble slept hjem mot Færøyene av
SANDFRAKT, men sank i Nordsjøen.
VESTÅS (frakt/ 199/1949) ligger opp
lagt ved den gamle fergekaien på
Bolsøy/Molde (sett 6/96).
ØRA (frakt) er tidl bl a brukt til tømmer
slep (av Backer i Kristiansund) og til sjø
grabbing i Surnadal. Ellers mangler
opplysningen Sett i medtatt stand på
Langøy(Averøy 050796.
Torfinn Svedal (5842 LEIKANGER)
oberserer i Sogn:
LADY ELISABETH (passasjer/204/
1961) og LADY ANNE (passasjer/141/
1952/ex SUNRISE, OLYMPIA) har gått
i turistfart på Sognefjorden i sommer,
men ligger nå i vinteroppplag i Kaupan
gen
NESØY (lokalrutebåt/139/1933) til
hørte Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
sin serie med vakre motorskip fra mel
lomkrigstiden. Efter salg i 1973 har bå
ten ført en omflakkende tilværelser i
økende forfall (Misje/Haugland/
Nyhavn/Årdalsfjorden). Ligger nå vel
tet BB som bølgebryter ved Strendene
ytterst i Årdalsfjorden.
STAVENES (lokalrutebåt/0/ 1 904) er en
annen FSF-veteran. Ligger for anker på
Amlabukt mtp restaurering. Fremdrif
ten i prosjektet er svært langsom.
Fra Leif M Skjærstad, 5030 LANDÅS):
STORE-KALSØY (bilferge/73/1931)

er kommet til veis ende. Som OPTI
MIST tilhørende Rong Laks lå hun for
tøyd ved et oppdrettsanlegg nord om
Hjartøy/Øygarden da nordveststormen
brøt løs 291096. Det gikk ikke bedre
enn at OPTIMIST kantret i den høye
sjøen og sank på 25 meters dyp. Om
hun heves eller ei, blir opp til forsikrings
selskap og miljømyndigheter. Fergen
ble bygget i Frederikshavn for ruten
Bandholm-Femø. Solgt til Sverige i 53, men ble i -66 kjøpt tilbake til Dan
mark og ruten Rudkøbing-Strynø. Da
fikk hun navnet STRYNØ. I -75 ble hun
kjøpt av Austevoll Ferjeselskap for ru
ten Kvaløy-Barmen og ble da STORE
KALSØY. Solgt til Rong Lanks i -84
og har siden ligget i relativt skjermet
farvann på Rong. Nå var hun flyttet til
en mer utsatt plass vest mot Nordsjøen
og da gikk det galt.
VESTGAR (turbåt/300/1956/ex RO
SENDAL9 sett på Leirvik/Stord 201096.
Fra å være en vakker liten bilferge (HSD,
senere Øygarden & Sotra), konkurrerer
VESTGAR nå skarpt om å være kystens
hesligste.
Fra Svein Thore Sønstabø (5440 MOS
TERHAMN):
ANDHOLMEN (fiske/49/1937/T-321L, ex T-37-TK, N-97-BØ) gikk i juni
1940 fra Lofoten og nådde skotsk havn.
9/96 kom hun fra et ca 15 år langt opp
lag i Bø/Vesterålen til Ulsnes/Stavanger.
Planen er nå å restaurere henne til å bli
et sjøkrigshistorisk minnefartøy.
HAABET I (fiske/88/Gjermundshamn
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Landgangsbåten Kvalsund ille skamfert etter bruk som målfartøy, fotografert på Ramsund
Orlogsstasjon 180693 av Arild Engelsen

1907/NT-58-NR, ex NT-96-V, N-182-T,
N-145-G) var sist i fiske i -91. Ble 4/96
solgt til Austevoll og kom til Dåfjorden/
Stord. Der var det meningen å bygge
henne om mtp fortsatt fiske, bl a med nye
rekker. Skipskontrollen torpederte imid
lertid planene; fartøyet var for dårlig. Hun
ble så forhalt til Kolbeinsvik, senere til
Vinnesvåg, der hun lå pr 7/96. Båten er
ellers omtalt i Leo Oterhals 1 prektige bok
“Havsølv” (s 96).
KOPPAREN (brønnbåt/300/1965/ex
HABE-93, TUNSTEIN-74, HELLE
RIISE-73) lå 9/96 ved Oma Båtbyggeri,
Stord, der hennes 750 bhk Caterpillar ble
redusert til 560 bhk pga gearet.
NJØRD (fiske/139/Mjellem & Karlsen
1907/ex R-715-K, M-55-G, M-58-A) ble
i -82 solgt til Nederland for ombygging
til seilskip. Sett i Sunnhordland 7/96 i
fullstendig ny skikk og med navnet IOTH
IORIEN.
PEDER WE (frakt/44/1957/ex fiske R
18-R) fikk våren -96 skiftet motor ved
Hystad Mek Verksted i Kopervik. Den
gamle 50 hk Wichmann gikk til et mu
seum i Nord-Norge, mens en 180 hk
Callesen fra kondemnerte POLLY (R
148-K) ble satt inn. PEDER WE gikk tid
ligere mye med Fiskeridirektoratets
distriktsinspektører.
STATEAND I (fiske/49/Herand 1917/ex
R-12-M, SF-116-SV, M.34-S) ble i 8/96
sett på utgående i Bømmelen. Skal se
nere være sett i Sandefjord. Avertert for
salg i engelsk båtblad.
STORHOLMEN (fiske(40/Hjelset 1938/
ex BRUSØYNES-88, STORHOLMEN
75, M-14-F, M-14-HØ. NYBO-46, M-5621, NYONIA M-56-SA) sett i Moster
hamn 7/96 i god stand.
TORGEIRSON (fiske/74/Kysnesstrand
1949/ex F-76-H, F-76-A, F-73-H, HAN40

SINE 11-54 B- 1 8-B) hører nå hjemme på
Sunde/Kvinnherad efter mange år i Finnmark. Slippsatt Dåfjorden 7/96. Pr 10/
96 på fiske i Vestfjorden.
VESTFRAKT (frakt/148/Vlaardingen
1916/ex SENERA-96. ARENES-74, H9-UK, VESTA-54) er en gammel veteran
i god stand. I årene 1954-74 seilte hun
fiske hjemmehørende i Ulvik Er nå tilbake på Vestlandet, idet Kristoffer Kristensen på Engøy (Hundvåg) kjøpte henne fra
Kabelvåg mtp sandfart i Rogaland. Hun
skal erstatte EKAR (108/1915) som er forsvunnet fra distriktet (til hvor?). Sett i
Nyleiapå sørgående med stykkgods 9/96.
Terje Nilsen (4085 HUNDVÅG) var på
Malta i sommer. I Valletta fant han følgende ex-norske skip:
ATLANTIC OCEAN (sightseeingbåt/
321/1943/ex MALTESE SAMSON-86,

MALTESE TERRIER-72, DOGGERBANK-64, GULOSENFJORD-59) i opplag i meget forfallen stand. Elar de siste
årene gått dagturer rundt Malta. Passasjerbekvemmeligheter påbygd akterdekk.
Går vel mot hugging.
DUKE (lasteskip/2560tdw/1977/ex
DANA IBERIA-91, COMMODORE
CLIPPER-90, HAMBURG-88, JAN
KAHRS-86) 6/96 utflagget til Cayman av
Ugland Container Carriers.
KRKA (bulk/1370 tdw/1963/ex GEMINI-89, CEMENTUS-88) losset sement
i Valletta. Svært nedslitt.
MARIGOULA K (bulk/50689 tdw/
1974/ex MILROSS-82, RODIN-76) losset hvete fra Argentina. Slitt og mett av
dage.
SAN FRANGISK (SES/395/1990) bygget av Br Aa for et KS ved Fekete i Tøns
berg. 1991 solgt til Virtue Ferrioes på
malta. Går i daglig rute Valletta-Pozzallo/
Sicilia. Turen tar halvannen time.
XLENDI (bilferge/1123/1963/
ex BORGSHORN-90, ROYAL SHEEBA
-88, HELSINGØR-87) i fdaglig lasterute
mellom Valletta og Mgarr på Gozo. I bra
stand,
Tilsist fra Svein G Rygg (5500 HAU
GESUND):
PETROTROLL (tanker/40446/198 1/
ex SKAUSTREAM, JAGUAR) ved
Haugesund Mek Verksted høst-96.
SWAN CLIFF (bulkskip/22076/1979/
ex BARDU) sett ved HMV høst-96 for
inspeksjon av hull i bunkerstank. Reparasjon av skaden ble senere utført i Estland eller Litauen.

Haabet I, stanset av Skipskontrollen, foto av Svein Thore Sønstabø i Vinnesvågen 7/96.
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Leo Oterhals:
Havsølv - om storvarp, svart hav og
tragiske forlis
PR Consult, Molde 1996
250 sider. Format A4, rikt illustrert
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Skipsvraket - Maiblomsten
Av Olav K Westby, Per Alsaker og Leif M Skjærstad
Fra slutten av forrige århundre og frem
mot 1950 ble det i Norge bygget opp
en prektig flåte av trebygde ishavsskuter. Emnten de nå var bygget i
Rosendal, på Sunde, i Saltdal..., de
hadde alle det til felles at de var sterke;
bygget av beste furu og eik, med grove,
tette spant. Det kan skrives bok om
hver og en av disse, dramatiske som
deres livsløp ofte var. De er borte nesten alle. Bare en håndfull er tatt vare
på (AARVAK, POLSTJERNA,
VESTIS), mens noen få frister en trist
tilværelse i forfall, slik tilfellet er med
MAIBLOMSTEN.
Hun så dagens lys i 1911 på Gjerde
Båtbyggeri i Sannidal (Kragerø), bygget som seilskip for Johs Eide P/R i
Rognsvåg (Florø). Målene var da
69.1x19.1 og tonnasjen 54 brt. I 1915
ble hun solgt til Thorvald Brox, Storsteinnes. Fem år senere satte han motor i henne, en Bolinder, og hun fikk
tildelt fiskerimerke T-2-TD. Mellom
krigene gikk MAIBLOMSTEN mye
på Ishavet, men og på storsilda. 1 1935
var det skifte av maskin; en ny 170 HK
Rubb fikk plass i rommet.
Folk på Finnmarkskysten husker nok
MAIBLOMSTEN best for innsatsen
i"Ærstatninga". Efteråt D/S LOFOTEN med nød og neppe slapp unna
torpedering på Austhavet 120941 og
RICHARD WITH ble senket ved
Rolfsøy dagen efter, ble Hurtigruten

kuttet av i Troms. Selskapene oppret
tet i stedet en rute fra Troms til Ham
merfest, Båtsfjord og Vadsø utført av
mindre trefartyer. MAIBLOMSTEN
gikk i "Ærstatninga" i periodene
121041-100241 og 160143-311044.
Hun fikk sertifikat for 20 passasjerer,
0g hadde 8 manns besetning. Uvær,
mørklagt kyst og angrep fra sovjetiske
fly og ubåter hørte til dagens orden i
denne farten, og flere skip gikk tapt.
MAIBLOMSTEN klarte seg imidlertid, og sørget for at livsnerven til Finn
mark holdt.
I 1947 ble hun forlenget til 80 fot.
Ny tonnasje ble 99 brt. Efter dette leide
Brox båten mye ut, og tjente bra pen
ger på det. Skipslisten opplyser at
MAIBLOMSTEN i 1960 ble solgt til
A/S Polarsirkel v/AstrupHolm. Midt på
60-tallet fikk imidlertid Hans Brox, en
av Thorvald Brox nevøer, slept MAI
BLOMSTEN til Sultind vik i Rossfjord
(Lenvik kommune) i den hensikt å
brake henne til lager for butikken sin.
Da var motoren tjernet. Nå ble MAI
BLOMSTEN liggende i fjæra og råtne.
John Brox, en annen nevø, forsøkte å
sette fyr på henne, men det råtne treverket fattet ikke.
Så MAIBLOMSTEN blir gjerne liggende til tidens tann har gjort sitt. Og
det kan ta tid, solid som hun er. Du fmner henne om du kjører fra Finnsnes
og noe forbi Rossfjord kirke.

Etter suksessen med “Utror” som nå er
kommet i nytt opplag, har forfaderen leo
Oterhals kommet med en ny bok. Den
har fått tittelen “Havsølv - om storvarp,
svart hav og tragiske forlis”.
Boka er bygget opp på samme måte
som “Utror”, med en grundig og detal
jert omtale av en rekke mer eller mindre
kjente fiskebåtrederier fra Finnmark til
Vest-Agder. Forfatteren har intervjuet
flere av de mest kjente fiskeskippere og
baser langs kysten, og vi får er godt inn
blikk i historien til kejnte rederier som J
M Johansen, Majala, Moflag, LA Sjong,
Uykilen, B Torgersen, Liaskjærene,
Drønen, Birkeland, Møgster, Halstensen,
Eidesvik, Grindhaug og Chr Bjelland,
det er også egne kapitler om Den Indre
Sjømannsmisjon og betelskipene, om
Linesøy og Brennings trahgiske forlis og
om de største sildestengene.
Mesteparten av bildene kommer fra
private samlinger, men det er også
mange fra Horne-samlingen i Florø.
Med få unntak er bildene av bra kvalitet
og mange har nok aldri vært offentlig
gjort tidligere.
Dessverre er det noen feil i boka. Noe
er nok trykkfeil, mens andre er feilin
formasjon fra informantene. Da bøker
av denne type blir benyttet som opp
slagsverk har feil lett for å komme igjen
i andre sammenhenger. Det er derfor å
håpe at feilene blir rettet opp i et even
tuelt nytt opplag. Dette er likevel ingen
grunn til å la være å kjøpe boka, for den
bør finnes hos alle som har interesse for
vår rike og interessante fiskerihistorie.
Alf J Kristiansen

Observasjoner?
Skriv til
Leif M Skjærstad
Lægdene 6B
5030 LANDÅS
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Mer om Måløyferja
Historien om det första fartyget i Skips
AS Måløyferjas flåtelist var inte helt
fullständig eller korrekt. Här kommer
några tillägg och rättelser:
Hon byggdes 1931 i Bandholm, Dan
mark, av ek och bök som Ørnen för den
lokale färjemannen på Fejø som hette
Larsen. Ørnen ombesörjde Fejøs regul
jära förbindelser med den övriga världen
på ruten Fejø-Kragernæs på Lolland.
Det var fyra generationer Larsen som
svarade för denna färjefart tills Ravns
borg Kommune övertok den 1978.
1962 såldes Måløyferja ex Ørnen från
Måløy til Assens och fick namnet
Baagø-Færgen. Ägdes först av AS
Lillebelts-Overfarten, sedan av ett part
rederi i Assens, och därefter från mitten
av 1970-talet av Assens Kommune. Hon
stod ännu 1976 i Danmarks Skibsliste
som Baagø-Færgen men tycks ha hetat
Brandsø-Færgen en kort tid innan hon
1978 såldes till privatpersoner och
hamnade i Københavns Sydhavn.
Den lilla Ørnen på 29 bruttotonn har nu
fått en imponerande efterträdare på Fejø
traden. Där går sedan 1980 BukkenBruse på hela 379 brt, byggd i Bergen
1961 med samma namn. Många öbor har
dock nöjt sig med att köpa enkel biljett
til den stora färjan så att trafikunderlaget
minskat drastiskt - mellan 1950 och 1986
halverades invånarantalet på Fejø från
1.500 till 670. Men det är givetvis en
helt annan historia.
Olle Renck

Vrak i Karmsundet
Vedrørende D/S Agnes som forliste i
1930, se SKIPET nr 1.96, side 24:
Ved sammenligning af opplysninger i
SKIPET og Norsk Sjøulykkesstatistikk
1911 er der uoverensstemmelser:
Opplysninger fra Sjøulykkesstatistikken:
AGNES av Aalesund
Dampskib JVFR
På reise Haugesund-London med sild
Kollideret med D/S Dr. SOFIE
Karmsundet 26/02-1911
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Det jeg undrer mig over, kaldesignalet
JVFR er det samme. Er det to forskjel
lige skibe?
Jeg har dykket på Agnes, der ligger ved
den gamle kulkaj i Haugesund, pos
59.23.83N-5.17.000, søkort 469.
Der ligger rester af et trævrag under
vraget af Agnes. Er der nogen der har
opplysninger om dette?
Hvis det er to forskjellige skibe, hvor
ligger den anden Agnes der sank i 1911?
Flemming Clausen
Heidesvej 7
DK-8270 HØJBERG
Red anm:
Förklaringen er trolig denne: Slik vra
ket av Agnes ligger i dag er det somfølge
avforliset 9. oktober 1930, da skipet drev
på lang og sank ved Rossabø like sør
for Haugesund.
Kollisjonen somfant sted i sammefar
vann i 1911 var ikke mer fatal enn at
skipet kunne berges og settes i fart.
Opplysningene i skipsregistrene tilsier
at det dreier seg om ett og samme skip.

Om Boa Eskil
Jeg viser til SKIPET 3.96, om Boa Eskil
av Jan E Mathisen. Selve fartøyet er
beskrevet i flåtelisten for TBK/Boa Ltd.
Historien med Silver Cloud er en av de
mange som har vederfaret selskapet.
Boa Eskil lå i januar 1992 i Trondheim
for større reparasjoner av hovedmotorer,
blant annet skifte av veivaksel, da assis
tanse til Silver Cloud ble forespurt. Med
kun en hovedmotor intakt gikk Boa Eskil
til Narvik for å starte eskorteringen, men
ble regelrett frakjørt av Silver Cloud og
måtte returnere til Trondheim med ufor
rettet sak.
Eierne til Silver Cloud var det ikke
mulig å finne, og TBK/Boa Ltd ble sit
tende igjen med en ubetalt regning på kr
340.000 og svarteper. Om episoden
stammer forøvrig sangen “Sail Along
Silvery Cloud”.
Finn R Hansen

Gabrielsen steamers
Just a few modifications to the Gabriel
sen steamers in SKIPET No 3:
2) D/S Borgfred
Launched spring 1917 as Oostzee for
NV Stoomchip Oostzee (NV W van
DrieFs Stoomboot & Transport Onder
neming), Rotterdam, but never sailed as
such.
Sold before delivery to Frans Hoynck,
Amsterdam as manager for the NV
Stoomvaart-Maatschappij Odenrode,
Amsterdam, renamed Oedenrode,
delivered December 1917, sailed from
Rotterdam to Amsterdam and laid up
because oflack of coal. Sold December
1918 to NV Hollandsche Stoomboot
Maatschappij, Amsterdam and renamed
Waalstroom.
But now her ultimate fate. I have quite
different information:
Borgfred, stranded 28. March 1933 near
Pointe du Raz (South of Brest) on a
voyage from Santander to United King
dom, declared constmctive total loss and
broken up after being refloated.
SKIPET: Stranded 9. March 1933,
voyage Requejada (indeed near sant
ander) to Odda. What is correct?
3) D/S Bratholm
A small correction:
Louise Tiemann was owned by Wilhelm
Biesterfeld Reederei & Schiffs GmbH,
Hamburg.
Another small correction: Destroyed and
sunk 2. March 1942 at Soerabaja, toget
her with a lot of other vessels, among
them the Norwegian Bordvik (1623 grt,
built 1920, Lundegaard) and Proteus
(1678 grt, built 1902, Odland).
Martin Lindenbom

Gammel svenske?
Då jag i somras tillbringade en vecka på
Herøy söder om Ålesund hittade jag et
trefartyg som jag misstänker kan ha ett
svenskt förflutet. Ullaholm togs i Ha
reid 17. juli. Fartyget er byggd 1936.
Finns det någon som kan hjälpa mig med
informationer om henne?
Krister Bång

Kong Oscar II
Jeg driver og forsker på forlis langs kys
ten av Nord-Norge under Andre verdens
krig. I den forbindelse er jeg interessert
i bilder, vitneforklaringer og annen do
kumentasjon om dampskipet Kong Os
car II som forliste ved Sandnessjøen i
januar 1945. Opplysninger om selve
skipet, bygget 1904, tilhørende Arendals
Dampskibsselskab er også av stor inter
esse.
Jeg er også lidenskapelig samlet av
bilder av båter som går eller har gått i
rute langs kysten av Nord-Norge. Jeg
ønsker derfor å kjøpe eller bytte bilder
av båter fra følgende rederier; Bergen
ske, Stavangerske, Nordenfjeldske,
Torghattens Trafikkselskap, Helgeland
Trafikkselskap, Saltens Damp, Ofotens
Damp, Vesteraalens, Ofotens og Vester
aalens Dampskibsselskap, Troms Fylkes
Dampskibsselskap og Finnmark Fylkes
rederi og Ruteselskap. Jeg kan tilby en
god del bilder fra de samme rederiene.
Spesielt er jeg interessert i bilder av
hurtigmteskip (og andre skip) i uvær.
Trond Carlsen
Pob 8
8862 ALSTAHAUG

Svenske fartøy i Norge
Kan noen hjelpe meg med den norske
historien til følgende skip som ale er
bygget på Svartviks Skeppsvarv (18381862) ved Sundsvall av eik og furu på
kravell:
Artemise Bygget 1838, 171,97 sv.l.
Dim: 29,04x8,16x4,5 m. Solgt til Norge
1847.
Axel Bygget 1845, 72,27 sv.l. Dim:
26,34x8,02x2,97m. Solgt til Norge
1855, eiet i 1862 av P C Thueseng,
Drammen.
1867 solgt til H Thune, Kristiania
1872 overtatt av dennes enke
1878 solgt til H Skabo, Drammen, med
uforandret hjemsted
Skipet fantes ennå i 1895.
Cecilia Bygget 1848, 224,74 sv.l. Dim;
37,11x9,68x4,45 m
1872 Solgt til Petter Olsen, Hvitsten,
men beholdt navnet
1876 Solgt til Ferd. Svensen, Soon
1884 Solgt til Oscar Hansen, Kristiania,
som ved sin død i 1889 ble etterfulgt av
enken som reder.
Strandet 25. mars 1898 utenfor
Havknuden på Lolland.
Eleonore Bygget 1850,90,93 sv.l. Dim:
28,06x8,02x3,26 m

Gammel svenske? Ullaholm fotografert i Hareid 17. juli av Krister Bång.
Hvem vet mer om båten ?

Solgt 1868 til O A Foyn, Nøtterøy/Tøns
berg.
Oscar 1
Bygget 1851,317,28 sv.l.
Dim: 41,66x10,63x5,34 m
Innkjøpt på auksjon av skipsreder A
Neuman, Drammen i 1867.
Robert Dickson
Bygget
1854,
388,07 sv.l. Dim: 49,20x10,88x5.05 m
Solgt 1868 på auksjon til kjøper i Norge.
Bertha
Bygget 1857,50 nylester.
Dim: 26,72x6,53x3,50 m
Solgt til Norge 1871, eiet av Jean B
Linaae, Sandefjord
1894 Solgt til N A Nielsen & H T
Samuelsen, Tønsberg
1898 kjøpt av G Steen, Holmestrand
Finnes det noe mer på berette om disse
fartøyene eller deres redere?
Stig Östlund
Aspvågen 12, Svartvik
S-862 33 KVISSLEBY
Sivile fartøy i KNM-tjeneste
Atle Wilmar har endel tilføyelser til tid
ligere artikler:
Om Wrangells hvalbåter, SKIPET
3.1995;
61. Corona I/Eik ble leiet av 1. Sjøfor
svarsdistrikt 14.9.1939, men ble tilbake
levert eier etter få dager da fartøyet ikke
var i kontraktsmessig stand. Krangel om
oppgjør for leien pågikk fortsatt i mars
1940. (Tysk tjeneste omtalt i SKIPET
2.1996, side 43).
64. Corona/Scapa ble stilt til gratis dis
posisjon for Marinen av rederen Jacob
Kjøde. Da Marinen anså båten som for
liten ble den liggende ved Marine
holmen, Bergen, under utrustning til
april 1940. I tysk marinetjeneste fra 19.8

1940 som Wespe. Senket av fly ved Ber
gen 21.11.1940, men hevet og satt i tje
neste som V.5517 Natter.
Til Taubåtkompaniet AS i SKIPET
1.1996:
ms Øger ble leiet av Mainen i 1914.
Utrustning som bevoktningsbåt påbe
gynt ved Trondhjems mek Verksted om
morgenen 6.8.1914. Mobiliserings
utrustning avsluttet om morgenen
11.8.1914 etter 120 verkstedstimer, 9
døgn etter mobilisering. Bestykket med
1 stk 76 mm (L/28 HAK M.III Bofors)
kanon. Inngikk i Agdenes befestninger
til 15.9.1914. Leien var kr 40 pr dag.
ms Cito I var eid av Trondhjems Hav
nevesen som Munkholmen alt i 1913.
Også denne ble leiet av Marinen i 1914,
leiesummen var kr 32 pr dag. Utrust
ning påbegynt ved Trondhjems Mek
Verksted om morgensen 6.8.1914.
Mobiliseringsutrustning avsluttet om
ettermiddagen etter 105 verkstedstimer,
8 døgn etter mobilisering 10.8.1914.
Båten be utrustet med 1 stk 76 mm (L/
28 HAK M.III Bofors) kanon. Tatt “in
Anspruch” (uten besetning) av tyskerne
12.4 1940. Haka Drontheim/Arsenal
Drontheim. Hafenschlepper. Frigitt.

Ad Røkesalongen
Hagbart Lunde har noen kommentarer
til “Røkesalongen” i forrige nummer:
Bildet av fergen Rosendal var tatt 19.
juli, ikke juni.
Seiskjærsundet mellom Idhusøy og
Skarvøy, hvor fergen Geiranger møtte
sin skjebne, krysses i dag av en bro som
del av Atlanterhavsveien. Det blir da
sørvest av Averøy.
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Div etterlysninger
Jeg ønsker opplysninger og bilde av las
teskipet ss Rilda, tilhørende rederiet Er
ling Mortensen i Oslo. Skipet gikk på
Nordsjøen rundt 1962. Finnes det bilde
av skipet? Hva har skjedd med det, og
finnes det fremdeles?
Terje Solheim
Stjemeblokkveien 3,
1083 OSLO

Terje Solheim etterlyser dampskipet Rilda, tilhørende Erling Mortensen AS i Oslo.
Med sitt gammelmodige utseende er dette et krigsbygget standardskip av typen N
3, med tilnavnet "Baltic Jeep", bygget i Alameda i 1943. Dimensjonene var tilpas
set slusene til Lakene og utformingen var inspirert av Fredriksstad Mek Verksteds
singledeckere for trelastfarten. Rilda seilte under norsk flagg fra 1952 til 1966 og
ble hugget i Karachi i 1972.

' i i

Roald Tangen i Kristiansund er en av mange Hurtigrute-entuasiaster blant våre
medlemmer. Han har bygget syv modeller i skala 1:100 på basis av byggesett, dels
også utstyrt med fjernstyring. Modellen av Håkon Jarl (under) ble ferdig i fjor
høst og levert til Hurtigrutemuseet, mens modellen av Polarlys (over) er fotografert
under jomfrutur 24. april i år.

I
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Ettersom jeg er oppvokst ved innløpet
til Narvik havn har jeg en stor forkjær
lighet for buk/OBO-skip. Jeg savner
imidlertid en del skip som jeg gjerne
skulle fått fatt i fargebilder av:
ms BergangerByggei 1974 Hakodate
ms Ingwi
Bygget 1973 i Hakodate
ms Essex
av Oslo, svart skrog, gul
overbygning.
Videre ønskes fargebilder av disse
ferjene:
mf Stetind av Narvik, med NordFerjers merke
mf Tresfjord av Molde (MRF)
mf Rødøy
av Narvik (OVDS)
mf Hertug Skule av Trondheim (FTL)
mf Lavangen av Tromsø (TFDS)
mf Møysalen av Sortland, bygget -93
Har masse bytteobjekter
Jan Elund Mathisen
Sandvollveien 23 A
1743 Klavestadhaugen
Svar til Toralf Nilsen i Drivgods 3/96:
M/S Marosa. Bygd 1960 av Drammen
Slip & Verksted, Drammen. Nr416
Tdw:7.100.Brt:4.836 Net:2.476 tonn
Dim:l 16,28m-16,03m-9,02m
Motor:Sulzer BHK4100
4/1960; Rederi A/S Norsk Transatlantic
& A/S Mabella (Karl Bruus
gaard), Oslo
1960: D.B.Deniz Nakliyati Turk Anon
Sirketi,Istanbul ELAZIG
1/1989: Solgt til tyrkiske opphuggere.
Ank.Aliaga 10/1-1989.
M/S Melsomvik. Bygd 1970 av
Fredriksstadstad Mek. Verksted, Fred
rikstad. Nr405
Tdw: 19.700 Brt: 12.791 FMZF
Dim: 165,14m-22,61m-l 1,18m
Motor: Götaverken 8400 bhk 15,5 knop
7/1970: I/S Melsomvik(Simonsen &
Astrup), Oslo
11/1973: West Nav.Corp.Panama
(Thenamaris Mar.Inc), Pireus
EFJIANNI

1976: Westport Nav.Corp(Thenamaris
Mar.Inc), Pireus
6/1985: Seapalm Marine Ltd
(Thenamaris Inc), Limassol
SEAPROGRESS
1987: Seapalm Marine Ltd.,Limassol
SEAPROGRESS
1990: Northwind Shipping Ltd.,Valetta
1995: Vakif Deniz Finansal Kiralama
AS (Aksay Denizcilik ve Ticaret
AS,Istanbul KEKOVA
1996: I fart
D/S Modena. Bygd 1910 av Laxevaags
Makin & Jernskibsbyggeri,Bergen.Nr97
Tdw: 1.822 Brt: 1.148 tonn.Net:671
Dim:228.6'-35.1'-15.8' MGBQ LFFK
Maskin; T 3 cyl. NHK 115
4/1910: A/S Modena (Ivar An Christensen), Kristiania
1914: A/S Ivar An Christensens
Rederi (Ivar An Christensen),
Kristiania
1920: A/S Ivarans Rederi (Ivar An
Christensen), Kristiania
6/1924: Krogstad D/S Rederi A/S (Alf
L.Ombustvedt), Kristiania
NIDAR
8/1929:D/S A/S Varhaug (Chr.Aug.
Sandvig), Haugesund
VARHAUG

5/1938: Sank etter kollisjon den 14/5
utenfor Göteborg på reise Vånerhamn til Danzig med jernmalm.

Skip nr. 26 D/S Fram
1950: Solgt til opphugging i Hong
Kong

Tilleggopplysninger til skipsliste for
H.M.Wrangell:
Skip nr.8 D/S Fram
12/1877: London & Edinburgh Sh.
Co.,Leith BADGER
1880: E.Buisine,Grvelines
ROUBAIX TURCOING
1882: Colberger Dampffs Act Gesell,
Stettin SCHILL
1886: Colberger Dampschiffs AG (E.
Beinholz), Kalberg
1888: Colberger Dampffs.AG, Colberg
10/1893:H.M.Wrangell m.fl..
Haugesund

Skib nr.36 D/S Plettenberg
1936: Lloyd Brasileiro,Rio Grande
CORONEL PEDRO OSORIO
Ombygd til slepebåt
1947: Lloyd Brasileiro Patrimonis
Nacional,Rio Grande
1973; Comp.de Nav.Lloyd Brasileiro,
Rio Grande
1996: Still in service

Skip nr.l 1 D/S Rjukan
Brt:214 Nrt: 144 tonn.Lgd: 107.6
2/1873 for F.Bugge m.fk,Bergen
RJUKAN”
6/1879: F.BuggeJBergen
1881: W.M.Troye m.fl.,Bergen
3/1886:Forl.l9.0' Brt;253 t.Net;145 t.
1893: A/S Rjukan(Wm.Troye), Bergen
Videre som fleetlisten inntil
10/1917: Solgt til T.Hjemgaard,
Bakkafjordr, Island
1920: Utgått registeret,skjebne ukjent.
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Narvik hører som kjent ikke til byene i
Norge som får anløp av hurtigrutene
daglig. Likevel hender det at hurtigruteskip har vært i Narvik ved ulike anledninger. For eksempel var Nordnorge
inne i forbindelse med overlevering og
presentasjon i juni 1964.
„
,
,
,
.
Sommeren 1977 var det rene hurtigrute.
,
„
, o. ,
,
rushet i Narvik, pga de sakalte Sval. ,•
,
bard-Expressene som ble besørget av
,.
. r r
T,
„, * T ,
Harald Jarl, Lofoten, Kong Olav, Nord,
°
,
norge og Nordstiernen. Hver mandag
7,7 7
_ 7.
klokken 1830 var det rene tolke, •
-7
.77 t
.
. .
vandringen til utstikker 1 Øst, hvor skipene lå til klokken 2015. Mener det
samme skjedde
i 1978, men er ikke helt
J
sikker.
Deretter var det ikke hurtigruteanløp før
Narvik ble satt i fart i 1981 og var i hjembyen for dåp og overlevering. Neste anløp var av Richard With da den kom fra
det tyske verftet og hjem til dåp og overlevering i 1993. Deretter var det Narvik
som vinteren 1994 var i Narvik i forbindeise med World Cup i alpin for damer.

Skip nr. 85 M/S Hoi Kung
1983: Shanghai Ocean Shipping Corp.
Shanghai
LUO DING
1986: Solgt for opphugging i China.
Håkon Larsson-Fedde

SIS

Neste anløp var Vesterålen som kom i
slutten av februar 1996 som losjiskip
til World Cup i alpin for damer. Etter
noen få dagers fråvær kom Vesterålen
tilbake 5. mars 1996 i charteroppdrag
for NATO. Her må NATO ha valgt
rederi med omhu, særlig når også
Richard With kom inn
0
,
pa omtrent samme dag
. XTArm
A
n
i NATO-t eneste. 7.
0
,
.
°g 8. mars la dermed
t
,
to av hurtigrutene
.,. .xT
samtidig i Narvik og
, 4
det har aldri skjedd
„
,
, nr.£
Fra ,r
1. februar
1996
.
var Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskap det
største rederi i
Hurtigruten etter
overtagelse av Lofo
ten. Siden dengang er
nye Nordkapp levert
og gamle Nordnorge

Skip nr.43 D/S Haugarland
1923: Albert Jensen A/S (H.Jensen),
København
FIE JENSEN
1926: D/S Ontario (T.C.Christensen),
København
ONTARIO
1927: Utgått Lloyds Register,
skjebne ukjent.

~
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solgt. Ved levering av Nordnorge
neste år vil enten Kong Olav eller
Lofoten få avløsning.
Jan Elund Mathisen
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Kong Olav i Narvik sommeren 1977. Jan E Mathisen
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 01.09.1996 - 10.11.1996.
CA 390
1309 0
1380 B
14510
1452
1453
1454
1455
1456 B
1457
1458
1459
1460
14610
1462
1463 0
1464
1465
1466 B
1467 0
1468
1469 0

DanRodlie
1405 Columbia Ave
D/S Sørøysund
v/H.Bjørkli Dragonveien 27
Kristian Bringedal
Sigurd B. Sverdrup
Skogfaret 3
Magne Næsheim
Mjåvannskleiva 61
Karmsund Folkemuseum
Skåregaten 142
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernssenter, Bredalsholmen
Haakonsveien 29
Sonja Odland
Thor Andersen
Tostenkroken 12
Rolf Sandhaug'
Sandhaugen
Odd Ovesen
Søratrevegen 10
LeifRønnevik
Viktor Nilsen
Madserudveien 2 A
Frank Ophus
Knut Skeie
Kvalavågsvei 3
Postboks 1498 Vika
Moritz Skaugen jr.
Frank Thorsen
Laget
KåreNesheim
Asalvikveien 6
Odd S?rensen
Hesjaholtveien 30
Bamålveien 10
Gunder Tande Sandersen
Endre Eldøy
Markvegen 2
Arne Bardalen
Sofies gate 50
0168

Dødsfall;
2 B.

Helge N. Albrektsen

Korrigerienger/ adresse endringer m.m.;
157
Thor Osmundsen jr.
FIN195
Märta Söderholm
227
Reidar Albretsen
265 B
Gunnar Gundersen
466 0
Olav Gøgwald
598 0
Edvard Åsebø
777
Henning Lund-Andersen
1310
Sture Jægtvik
1395
Arild Bjordal

TRIAL BC. V1R 1J7 CANADA
1820 SPYDEBERG
5463 USKEDALEN
0382 OSLO
4900 TVEDESTRAND
5500 HAUGESUND
4623 KRISTIANSAND
5500 HAUGESUND
5294 EIDSLANDET
4085 HUNDVÅG
4276 VEDAVÅGEN
4443 TJØRHOM
7830 NORD-STATLANDET
2008 FJERDINGBY
4262 AVALDSNES
0116 OSLO
4950 RISØR
5500 HAUGESUND
5033 FYLLINGSDALEN
3960 STATHELLE
6004 ÅLESUND
OSLO

5001 BERGEN

Haugaleite 43
Kalskeentie 6-8 A 17
Romemra4lß
Vestre Åsen 13
Colbjømsensgate 15
Mosseveien 196
Skagegaten 15
Ole Rølvågs gate 20
Skipardalen 9

5500 HAUGESUND
FIN 28 370 PORI, FINLAND
7075 TILLER
5306 ERDAL
0256 OSLO
1615 FREDRIKSTAD
5500 HAUGESUND
8800 SANDNESSJØEN
6900 FLORØ

Kontingent 1997
Som vedlegg i dette bladet følger innbetalingsblankett (postgiro 0801 39 67106) av medlemskontingent for 1997.
Kontingenten er uforandret NOK 200,Kontingenten kan også innbetales til bankgiro 5205.20.40930.
(Utenlandske medlemmer som bruker postgiro NOK 15,- ekstra pga omkostninger. Eurosjekker er ennå uten omkostn inger.)
Vi anmoder medlemmene å betale kontingenten i god tid før utgivelse av neste nr. av SKIPET. La oss slippe purringer
som blir ekstra portoutgifter for NSS.
SKIPET nr. 1/97 sendes kun til dem som har betalt kontingent for 1997.
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Norsk Ordinært Register
M/S ESCAPE 111
LHUY
-]- Dag Einar Foliestad, Oslo
LHUY
01.04. 40 brt.
- Pasat Stock Co. Tzarevo (43)
M/S LISA
LHVC
- Brødr. Selstad A/S, Måløy
10.04. 80 brt.
-ex færøyisk reg. LISA ex norsk reg. ØYMÅL
M/S MARBELLA
LHUR
- Fritidsbåt reg. i Drammen
11.04. 38 brt.
- ex dansk reg. JEFF POULSEN
M/S CAMILLA CHRISTINE
LHVP - Laksetransport A/S, Kråkvåg/Trondheim
17.04. 296 brt.
- Sletta Båtbyggeri A/S, (77)
M/S ÅLESUND
LHXC
- Remvakt KS, Fosnavåg/Ålesund
19.04. 1.357 brt.
- Myklebust mek. Verksted A/S, (16)
M/S BOREAL
LACB
- Bulkskip reg. i Bergen
22.04. 4.197 brt.
- Bygget i Jugoslavia
M/S CAPRICE
LIB V
- Fiskefarbåt reg. i Egersund
23.04.
brt.
- ex finsk reg. CAPRICE
M/S VIKING LADY
LHWZ
- Supply, reg. i Haugesund
24.04. 4.160 brt.
- nybygg
M/S MOWI-STAR
LHOI
- Mowi Star AS, Torangsvåg/Bergen
29.04. 228 brt.
- Kleivset mek. Verksted A/S (50) / Aas mek. Verksted
M/S NORDLANDSJEKTA BRØDRENE LHPN-Stifltelsen Nordlandsjekta Brødrene c/o Bryggens Museum, Bergen/Melbu
29.04. 84 brt.
- Saltdalsverftet A/S (184)
M/S HØVÅGTRÅL
LHYA
- Tråler reg. i Lillesand
02.05. 99 brt.
- ex svensk reg. NEVADA 2
M/S LUNDENES
LICX
- Skipsaksjeselskapet Polaris, Sortland
08.05. 1.731 brt.
- ex NIS reg. WENCHE
M/S FIFTH AVENUE
LIBJ
- Dag Andersson, Hagan/Oslo
09.05. 56 brt.
- ex nederlandsk reg. FIFTH AVENUE
M/S NORMAND CARRIER
LICP - Normand AS, Skudeneshavn
13.05. 3.051 brt.
- SIMEK AS, Flekkefjord (97)
M/S NANNY SOFIE
LICS
- Fritidsbåt reg. i Tønsberg
- ex svensk NANNY
13.05.
17 brt.
M/S VITIN
LIDD
- Sandpumper reg. i Kopervik
15.05. 310 brt.
- ex færøyisk VITIN
M/S HAAKON ADELSTEIN LHXY - Trond Egil AS, Havøysund/Hammerfest
20.05. 112 brt.
- Arctic Boat A/S, (15)
LNOX
M/S SJØDREV
- Statens Kartverk Sjøkartverket, Stavanger
20.05. 299 brt.
- ex norsk ikke reg. ANDA

Supplyskipet Viking Lady
ble levertfra Flekkefjord
Slip & Maskinfabrik i april
til Eidesvik & Co AS, Bømlo.
Fler er den på vei nordover
Karmsundet med rør til
gassledningen fra Troll til
Tjeldbergodden fotografert
av AlfJ Kristiansen 13.
september.
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M/S VINGTOR
21.05. 478 brt.
M/S LYKKEPER
22.05. 273 brt.
M/S MERCATOR
22.05. 1.359 brt.
M/S ALIZA GLACIAL
23.05. 962 brt.
M/S HELLEYIG
28.05. 117 brt.
M/S FREEDOM IV
30.05. 34 brt.
M/S VARG
03.06. 33 brt.
M/S EIDSVAAG
04.06. 457 brt.
M/S HOVDEN SENIOR
04.06. 170 brt.
M/S SOLIDOR 3
04.06. 2.068 brt.
M/S BALDER FPU
05.06. 47.244 brt.
M/S MOONDANCER
07.06. 47 brt.
M/S BARCODE
10.06. 34 brt.
M/S ØYFISK
10.06. 90 brt.
M/S SEA PRINCE
12.06. 21 brt.
Lekter VIKING BARGE
18.06. 4.066 brt.
M/S RESPONS
19.06. 27 brt.
M/S BELLE ROYAL
24.06.
M/S SIESTA
27.06.
18 brt.

LIBP
LIBR
LIDF
LHVT
LIDE
LHZM
LIDN
LIBS
LICN
LIEC
LIAI
LIDT
LHNU
LIAG
LHYQ
4 LK5732
LICC
LIEK
LHDW

- Hardanger Shunnhordlandske Dampskibsselskap ASA, Bergen
- ex Thailand reg. JET CAT
- Charterbåtene AS, Oslo
- ex svensk reg. KUST, ex norsk LYKKEPER
- Stykkgodsskip reg. i Namsos
- ex nederlandsk reg. MERCATOR
- West Contractors AS, Førdesfjorden/Bergen
- Stocznia Polnocna S.A., (B 298-2) /West Contractor,
- Partrederiet Hellevig ANS (Oddvin Pettersen), Søgne/Kristiansand
- ex svensk reg. EKENÄS
- Freedom AS, Oslo/Kristiansand
- Fairline Boats Plc., (7)
- Knut Tverli, Ski/Arendal
- Saxe Norway A/S, (16)
- Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim
- Moen Slip A/S, (42)
- Hovden Senior AS, Selje/Måløy
- Larsnes mek. Verksted A/S, (32)
- Kværner Fjellstrand AS, Omastrand/Bergen
- Kværner Fjellstrand AS, (1630)
- Esso Exploration and Production Norway A/S, Oslo/Stavanger
- Far East-Levingston Shipbuilding Ltd. (B233)
- Pål Smith-Kielland, Tjøme/Tønsberg
- ex britisk (Guernsey, C.I.) reg. JASKA
- Anders Lundgren, Drøbak
-ex britisk reg. AFGHAN PLAINS
- Roger Silden, Måløy
-ex islandsk reg. UTLAGINN
- Passasjerbåt reg. i Florø
-nybygg?
- Viking Barge KS c/o Viking Management AS, Kristiansand
- Sevmash Yard, (93049)
- Passasjerbåt reg. i Bergen
- nybygg ?
- Passasjerbåt reg. i Sandefjord
- ex svensk BELLE ROYAL
- Fritidsfart?y reg. i Oslo
- ex finsk reg. SIESTA

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/S BREMER SATURN
02.04. 2.854 brt.
M/S POLAR PRINCESS
16.04. 2.508 brt.
M/S BONA FOUNTAIN
24.04. 45.777 brt.
M/T BOW CEDAR
26.04. 23.196 brt.
M/S OCEAN PRIDE
10.05. 2.592 brt.
M/S SKS TYNE
13.05. 62.721 brt.
M/S WESTERN ORION
23.05.
23.05. 26.449
26.449 brt.
brt.
M/S TORBAS
28.05. 1.599 brt.
M/S QUEEN ODYSSEY
31.05. 9.961 brt.
M/S ARTHUR STOVE
03.06. 36.097 brt.
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LAYN4
JXBV3
LAZD4
LAXV4
LAZF4
LAZE4
LAWI4
LAWM4
LAZJ4
LAZC4

- Biella Shipping Inc. (Th. Jacobsen & Co. A/S), Monrovia/Sarpsborg
- ex tysk reg. BREMER SATURN
- Polar Princess A/S (Rieber Shipping A/S), Bergen
- ex NOR reg POLAR PRINCESS
- Bona Shipholding Ltd. (Bona Shipping), Hamilton/Oslo
- ex Bahamas reg. BONA FOUNTAIN, ex norsk HØEGH FOUNTAIN
- Storli ASA, Minde/Bergen
- Kværner Florø AS, Florø (132)
- Pride Petrus AS (Pride Shipping & Management A/S), Kristiansand
-ex tysk/Antigua & Barbuda reg. LANDWIND, ex NIS reg. MER EAGLE
. - Obo Ship One Limited (V. Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Bergen
- Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (954)
- Western Bulk Shipping ASA, Oslo
- Oshima Shipbuilding Co. Ltd., Busan (10186)
- King Bas II Limited (Remøy Management A/S, Fosnavåg), Hamilton/Ålesund
-ex Bermuda reg. TORBAS ex norsk LANCELOT ROVER
- Seabourn Cruise Line Ltd (Seaboum Maritime Mgm, Lysaker), Nassau/Oslo
- ex Bahamas reg. QUEEN ODYSSEY
- Lorentzen Bulk Carriers Ltd. (Lorentzens Skibs A/S), Hamilton/Oslo
- Imabari Shipbuilding Co. Ltd., Marugame (1254)

M/S SKS TANA
LAZI4
17.06. 62.721 brt.
M/S SIRA SUPPORTER LMMK3
18.06. 1.204 brt.
M/T STOLT GUILLEMOT LAZR4
20.06. 3.204 brt.
M/S TAKARA
LAZN4
25.06. 48.547 brt.
M/T STOLT KITTIWAKE LAZQ4
25.06. 3.204 brt.
M/T VIATOR
LAZS4
25.06. 4.845 brt.
M/S ÖRESUND
LAZX4
25.06. 16.952 brt.

- Obo Ship Two Limited (V. Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Bergen
- Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan
-KS Sira PSV c/o Br?drene Klovnings Rederi AS, Haugesund
- ex NOR reg. SIRA SUPPORTER
- Stolt Shipholding (Gibraltar) Ltd, (Stolt-Nielsens Rederi AS), Gibraltar/Hgsd
- ex dansk reg. SASI TERKOL
-Wilh. Wilhelmsen ASA, Lysaker/Tønsberg
- ex Liberia reg. NOSAC TAKARA
- Stolt Shipholding (Gibraltar) Ltd, (Stolt-Nielsens Rederi AS), Gibraltar/Hgsd
- ex dansk reg. ASTRID TERKOL
- Tatika Navigation SA (C. H. Sørensen & Sønner AS), Monrovia/Arendal
-ex Liberia reg. ISLAND GAS ex norsk reg. HEBE
- Partrederiet Öresund ANS (Eidsiva Rederi ASA), Oslo
-ex svensk reg. ÖRESUND

4

Shelterdeckeren Ocean Pride ble
registrert som norsk 10. mai.
Den har imdilertid vært innom
norsk registerfør, eiet av
Mercator Shipping AS i Lillesand
fra 1989 til 1991. Båten er
hygget i 1974 i Hoogezand som
tysk Annika
Foto Mike Lennon
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NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
April 1996:
M/S BIRKEBEINEREN (LIAX) (84/-/1870) - fra Johs. Ulversøy,
Randaberg/Stavanger til Dag Torbjørn Gundersen, Stavanger.
M/S BROR I (LJJP) (22/-/1936) - fra Hans-Tore Støen P/R, Tyn
set/Bodø til Trond Pettersen, Borgheim/Bodø.
M/S EITRHEIM (LJKP) (68/-/1937) - fra P/R Bergen Fjord Ser
vice (Dag Robert Dahl), Florvåg/Bergen til Havbles AS, Jar/Bergen.
M/T FINABUNKERS I (LHLI) (49/-/1913) ex FRANS - 78 ex
ESSO 7 - 63 ex STIG - fra Norske Fina AS, Asker/Stavanger til H.
Bache AS, Bergen/Stavanger.
M/S FREEDOM (LAGI) (27/-/1987) ex MELISSA - 94 - fra Erik
Rødser, Kristiansand til Lisbeth Vik, Oslo/Kristiansand, deretter til
Gaute Vik c/o Norconsult International, Riyadh, Saudi Arabia/Kris
tiansand.
M/S FRØYNA (LDUH) (30/-/1956) - fra Herøy Dykkerklubb (Ro
ald Sporstøl), Fosnavåg/Ålesund til Kåre Olav Aksnes, Tjørvåg/Åle
sund.
M/S HADARØY (LNIM) (437/485/1961) ex KNUT AARSET - 92
ex ELKON - 80 ex ADI - 74 ex STÖRTEBEKER - 71 - fra Vest
landske Skips- og Bilopphogging A/S, Hareid/Ålesund til Frakt
service AS, Volda/Ålesund, omdøpt til ELCON.
M/S LUNIK (LKZE) (41/-/1942) ex RANGØY - 67 - fra Kåre
Vevang, Farstad/Kristiansund til Robert Tagerud. Gamle Fredrikstad/
Kristiansund.
M/S ODD SVERRE (LGOA) /173/-/1913) ex ESSO 33 - 64 ex
KLAUS - 47 ex ALPHA - 16 - fra Odd Magne Stabben, Hagavik/

Florø til Fosnes Fisk AS, Jåa/Florø.
M/S REFLEX (LCZH) (82/-/1955) ex SKROVAVÆRING - 77 ex
GRYTØYBUEN - 69 ex BORGØYGUTT- 66 ex KVITSØYBUEN
- 60 - fra Austevoll Fisketransport A/S, Bekkjarvik/Bergen til Sule
Trans AS, Hardbakke/Bergen.
M/S ROGNSØY (LJWJ) (27/-/1951) - fra P/R Rognsøy (Trygve
Rognsøy), Florø til Sandnes Fiskeoppdrett AS, Fure/Florø.
Rig ROSS RIG (JXCX) (22.194/-/1986) - Transocean SAS, Tanan
ger/Sandefjord, omdøpt til TRANSOCEAN ARCTIC.
M/S SENERA (LLWO) (148/-/1916) ex ÅRENES - 74 ex VESTA
- fra Trond A. Jensen, Kabelvåg/Svolvær til Tor Hage, Frei/
Krsitiansund, omdøpt til VESTFRAKT.
M/S SJØHESTEN (LCZY) (57/-/1968) - fra Protan & Fagertun
AS, Lier/Alesund til Pronova Biopolymer AS, Drammen/Alesund.
M/S SKANDI FJORD (LMAI) (1.589/3.119/1983)- fra DOF Ship
ping AS, Storebø/Bergen til District Offshore A/S, Storebø/Bergen.
M/S STORTAREN (LKGM) (48/-/1982) - fra Protan A/S, Dram
men/Haugesund til Pronova Biopolymer AS, Drammen/Haugesund.
M/S STRAUME (LEZX) (115/130/1907) ex TELEMARK I - 72 ex
SVEIN -41 ex GRAASTEN -25 ex EMILIE -24 - fra RolfTorvund,
Florvåg/Bergen til Odd Magne Stabben, Hagavik/Bergen.
M/S SØLVBAS (JWLO) (1.310/797/1974) - ex NORMAND
PRODUCE - 85 - fra K/S A/S Sølvbas (A/S Seabas v/Eldar Eilert
sen), Fosnavåg/Ålesund til Ocean Queen AS, Rovde/Ålesund.
M/S TARE-MORTEN (LKGQ) (48/-/1982) - fra Protan A/S, Dram
men/Haugesund til Pronova Biopolymer AS, Drammen/Haugesund.
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Fraktebåten Senera er nå
kommet til Stavanger som
Vestfrakt. Fotografert på
Hundvåg av Terje Nilsen 31.
juli 1996.

M/S TAREFJORD (LMQA) (83/120/1983) - fra Protan A/S, Hau
gesund/Florø til Pronova Biopolymer AS, Drammen/Florø.
M/S TELLO (LNVJ) (1.739/1.175/1974) ex NORNANFJORD 85 ex LYSHOLMEN - 80 - fra Johan Peder Strøm, Trondheim til J.
P. Strøm Shipping AS, Trondheim.

Mai 1996:
M/S AMAZON (JXXV) (131/-/1929) ex STOREBIRGER - 82 ex
VÄSTERVIK - 75 - fra Flystad Mudring AS, Fantoft/Farsund til
Nordslep AS, Honningsvåg/Farsund.
M/S BALDER (JXFF) (181/-/1975) - Bukser og Bjergning AS,
Horten/Brevik. Disponenter er nå Bukser og Beredskap A/S, Fedje.
M/S BEBE (LLJH) (140/-/1964)-Bukser og Bjergning AS, Høvik/
Florø. Disponenter er nå Bukser og Beredskap A/S, Fedje.
M/S BLUE NOTE (LEZA) (14/-/1988) - fra Halvor Jørgensen, Oslo
til Magnus Roth, Drøbak/Oslo, omdøpt til SHE1LA.
Lekter CONTANT (LK2730) (1.236/-/1975) ex GOLIAT 21 - 87 fra Norwegian Contractors A/S, Stabekk/Oslo til Kristiansund Taubåt
service A/S, Kristiansund/Oslo.
M/S FERJA (LMBP) (195/-/1961) ex ISTRA - 94 - fra Ute
restauranter Trondheim AS, Jakobsli/Molde til Nord-Ship AS, Au
kra/Molde, omdøpt til NORDDAL.
M/S FORMEL (LFBS) (289/426/1952) ex SANDBJ7RN - 95 ex
CHERADOS - 84 ex TONE - 73 ex FRAKTTRE - 67 ex MELAND
- 67 ex SONDITH - 66 ex PAUL HOOP - 59 - fra Kystbåtane AS,
Førde/Bergen til Pega Frakt AS, Hammerfest, omdøpt til PENDEL.
Lekter GOLIAT 10 (LK3198) (9.222/11.200/1977) - fra K/S Goliat
Barges (Essar Management A/S), Oslo/Stavanger til Bukser og
Bjergning A/S, Høvik/Stavanger.
M/S GRO VIKING (LNOQ) (1.823/2.253/1984) ex LORD
SUPPLIER - 90 - fra Viking Supply Ships A/S, Kristiansand til S.
Ugelstads Rederi A/S, Oslo.
M/S HELKRAFT (LASB) (23/-/1989) - Helgeland Kraftlag A/L,
Mosjøen/Sandnessjøen. Disponenter endret fra Arne Moastuen,
Mosjøen til Bjørnar Nilsen, Sandnessjøen.
M/S HILLWARD (3YIL) (49/-/1959) ex ØSTHAVN - 80 - fra
Hoota Undervannsservice A/S, Sagvåg/Haugesund til A/S Maritex,
Fotlandsvåg/Haugesund.
M/S NORTH CRUSADER (LCAD) (1.851/1.830/1984) ex STAD
SENJA - 89 - fra K/S North Crusader, Oslo til Brøvig Offshore ASA,
Farsund/Oslo.
M/S ODIN VIKING (LKOF) (1.345/1.150/1982) - fra Lodin AS,
Oslo/Kristiansand (Viking Supply Ships A/S, Kristiansand) til Con
sensus Supplier KS (Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab), Trond
heim.
M/S PAULINE (LGXY) (49/-/1897) ex NÆVRE - 83 ex PAULINE
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- 14 - fra Stiftelsen Pauline, Steinkjer/Trondheim til Stiftelsen Egge
Museum, Steinkjer/Trondheim.
M/S ROALDSØY (JXLC) (53/-/1975) - fra Stavanger kommunale
Ferjer, Stavanger til Ole Bjarte Strønen, Lepsøy/Stavanger.
M/S SIMRAD SONAR (LFZJ) (38/-/1914) ex SIMRAD - 91 ex
FLORØY -67 - fra Espen Saastad, Porsgrunn/Horten til Thomas
Solli, Skien/Horten.
M/S SKANDICAPTAIN (LHIU) (2.512/2.500/1979) ex FAR CAP
TAIN - 89 ex TENDER CAPTAIN - 86 - fra KS Brøvig DOF
Pipecarriers (Brøvig Offshore AS), Oslo til DOF Pipecarriers AS,
Storebø/Bergen.
M/S SKANDI FALCON (LCLS) (2.637/3.118/1990) - fra KS
Brøvig DOF Pipecarriers (Brøvig Offshore AS), Oslo ti! DOF
Pipecarriers AS, Storebø/Bergen.
M/S SKANDI FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex NORTH
FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - fra KS Brøvig
DOF Pipecarriers (Brøvig Offshore AS), Oslo til Brøvig Offshore
ASA, Farsund.
M/S SKANDI HAV (LHKJ) (2.896/3.104/1983) - fra KS Brøvig
DOF Pipecarriers (Brøvig Offshore AS), Oslo til DOF Pipecarriers
AS, Storebø/Bergen.
M/S SKANDI HAWK (LCNL) (2.637/4.000/1990) - fra KS Brøvig
DOF Pipecarriers (Brøvig Offshore AS), Oslo til DOF Pipecarriers
AS, Storebø/Bergen.
M/S SOLRIK (LHJN) (49/-/1930) - fra P/R Solrik (Sigmund Veste),
Haugesund til Föreningen Skonnerten Solrik, Grimstad.
M/S TINTO (JXVM) (1.739/1.312/1975) ex LYSFOSS- 83 - fra
JohanPeder Strøm, Trondheim til J. P. Strøm Shipping AS, Trondheim.
M/S TORGNY (LDCK) (276/250/1923) ex NY-SLEPPEN - 96 ex
SEA BOY - 93 ex tysk marinefartøy GEUSE - 45 ex TORGNY - 40
ex ODD III - 25 ex THOR MAJOR - 24 - fra Egil Arne Pettersen,
Honningsvåg/Haugesund til Hagbart Waage AS, Tananger/Hauge
sund, omdøpt til BRØNNES.
M/S TRYSILKNUT (LCRH) (33/-/1914) - fra Glomma Felles
fløtningsforening, Oslo til Norsk Skogbruksmuseum, Elverum/Oslo.
M/S TURIANNE (LMXC) (254/396/1948) ex WIRO - 92 ex TIPPE
TUE - 90 - Bent Arild Reilstad, Finnøy/Stavanger, omdøpt til
FINNØYFJORD.
Platform PORT ROYAL (LFAC) (21.326/-/1984) ex KOSMOS 90 - fra KS Port Royal v/Anders Wilhelmsen & Co. A/S, Oslo (K/S
Rasmussen Offshore A/S, Kristiansand) til KS West Royal, Stavan
ger, omdøpt til WEST ROYAL.
M/S ØYHOLM (LJEK) (133/-/1936) ex NYHOLM -95 ex SULEVÆR -77 ex DAGRAND -73 ex DAGNING 2- 61 ex JUVEL -56
- fra Loman Fisk AS, Byrknesøy/Stavanger til Birma Shipping PR
ANS (Birger Bergseth), Kårvåg/Stavanger.

Juni 1996:
M/S ANN ELISABETH (JWVO) (453/450/1958) ex ELISABETH
- 95 ex VANKO - 94 ex RINGHAV - 94 ex STÅLVARD - 93 ex
KANUTTA - 66 - fra Rederiet Elisabeth AS, Erdal/Bergen til TresShipping A/S, Greåker/Bergen, omdøpt til TRES-UNO.
M/S ELIDA (LMUP) (99/125/1892)-ex ELIDA 1-96 ex ELIDA
88 ex RITA -66 ex DANA -20 ex EMILIE -17 ex LAURITZ -06
ex NØKKEN - 1898 - fra Stiftelsen Shalom, Tønsberg/Kristiansand
til Stiftelsen Kristian, Sandefjord/Kristiansand.
M/S FRECO (LLFZ) (399/564/1967) ex TONE - 83 ex FRECO 73 - fra Kåre Einarsen, Akrehamn/Kopervik til Einarsen Shipping
AS, Akrehamn/Kopervik.
M/S JAROLA (JXKG) (684/584/1973) ex HELGØY - 86 ex LYS
CON -81 ex GULLSTRYK -76 ex JOLARA -74 - fra Finn Olsen,
Bodø/Harstad til Einarsen Shipping AS, Åkrehamn/Kopervik, om
døpt til NYVANG.
M/S MAGNUS KVAMME (LGTT) (162/-/1978) - fra Skaarfish
Group AS, Florø/Måløy til Nøtnes Transport AS, Skrova/Svolvær.
M/S MIDTHORDLAND (JXNN) (182/-/1947) ex SUNRISE II -

94 ex ST. LUCY - 87 ex MIDLAND - 76 ex MARINA - 76 ex
MIDLAND - 71 ex MIDTHORDLAND - 71 - fra Stiftelsen
Midthordlands Dampskibsselskab, Bergen til Det Midthordlandske
Dampskibsselskab AS, Bergen.
M/T MOBILBUNKER 9 (LGCF) (31/-/1954) - fra Helge J. Han
sen, Store Milde/Bergen til Anne Markussen, Rena/Bergen.
M/S MØREJARL (LLTM) (1.630/1.200/1970) - fra A/S Møre
rutene, Ålesund (Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde) til
Barentz Maritim AS, Oteren/Tromsø, omdøpt til BARENSO.
M/S NESVANG (JWYC) (146/-/-1958) ex MAUREN - 94 ex
VANGSNES - 88 - Sessalaks AS, Florø. Rederiet er flyttet til Helle
vik i Fjaler/Florø.
M/S NY-VIGRA (LGKE) (66/-/1950) - fra Stiftelsen Blå Kors,
Fredrikstad til Vidar Andersen, Saltnes/Fredrikstad, omdøpt til
VIAMAR.
M/S SVANHOLM (LFDV) (110/-1896) ex SKJELLSUND - 91 ex
TROSVIK - 54 - fra ETL Levende Fisk Transport A/S, Rong/Ber
gen til ANS Øygarden Levendefisk Soreteringsservice, Rong/Ber
gen (Ove Einar Fjeldstad, Tjeldstø).
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Godsrutebåten Mørejarl fra
1970 er nå skiftet ut med en
ex-færøying og har i stedet
gått videre til Storfjord Bulk
på Oternes i Troms som
Barenso. Redaktørens foto fra
båtens første sesong.

NIS - endringer, kjøp og salg
April 1996:
M/S ARMACUP PATRICIA (LAEV2) (25.944/9.500/1974) ex
TARGET - 90 ex HØEGH TARGET - 82 ex DYVIADRIATIC - 75
- fra NAL INVEST AS (Den norske Amerikalinje A/S), Oslo til
Wilhelmsen Lines AS, Lysaker/Oslo.
M/S BREMER EXPORT (LAXQ4) (2.541/3.628/1991) ex NED
LLOYD CARIBBEAN - 94 ex BREMER EXPORT - 93 - fra Biella
Investment Inc., Monrovia/Sarpsborg til P/R Bremer Export ANS,
Sarpsborg. Disponenter er fortsatt Th. Jacobsen & Co. AS, Sarpsborg.
M/S FEDERAL VIBEKE (LACA4) (17.188/30.900/1981) ex
KRISTIANIAFJORD - 93 ex DAN BAUTA - 89 ex NORSIA LIN
- 89 - Vibeke KS, Oslo. Disponenter endret fra Eidsiva Manage
ment AS til Skips-A/S Eidsiva ASA, Oslo.
M/T HAVFROST (LAMR4) (34.946/50.001/1991) - P/R Myhre
Havtor II DA, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Management
til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVFRU (LALK2) (26.097/21.693/1973) ex VANDA - 87 ex
VENATOR - 86 - P/R Havfru DA, Oslo. Disponenter endret fra AS
Havtor Management til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVGAST (LCQJ3) (31.254/38.930/1971) ex HØEGH
SKEAN - 86 ex HØEGH MULTINA - 77 - P/R Gasstransport, Oslo.
Disponenter endret fra A/S Havtor Management til Bergesen d.y.
ASA, Oslo.

M/T HAVIS (LAQD4) (34.951/49.513/1993) - Havgas Partners Ltd.,
Douglas/Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Management til
Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVKATT (LAV04) (11.822/16.137/1989) - P/R Havkatt DA,
Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Management til Bergesen
d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVLUR (LAKK4) (9.060/9.52 1 /l 977) ex MAYORI - 9 1 , sjø
satt som ROBIN TRANSOCEANIC V - KS Havlur, Oslo. Dispo
nenter endret fra A/S Havtor Management til Bergesen d.y. ASA,
Oslo.
M/T HAVMANN (LAJR2) (33.288/39.300/1973) ex CENSOR - 87
ex ANTILLA BAY - 87 - P/R Gasstransport, Oslo. Disponenter en
dret fra A/S Havtor Management til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVPIL (LATS4) (9.445/11.830/1977) ex HAVLOM - 94 ex
MAERSK CAPTAIN - 93 ex SOFIE MÆRSK - 87 - P/R Havpil
DA, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Management til Berge
sen d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVPRINS (LALP2) (34.241/38.900/1974) ex STENA
OCEANICA - 88 ex MANDRILL - 90 ex MALMROS MULTINA
- 79, sjøsatt som DOVERTON - P/R Gasstransport, Oslo. Dispo
nenter endret fra A/S Havtor Management til Bergesen d.y. ASA,
Oslo.
M/T HAVRIM (LAVC4) (26.207/27.970/1980) ex SMOLNYY 94 - P/R Havrim DA, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Ma
nagement til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/THEBRIS (LMKR3) (15.397/20.560/1983) - K/S A/S Nordsjø51

gas II, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Management til Berge
sen d.y. ASA, Oslo.
M/T HEDDA (LAPU4) (22.521/30.761/1993)-fra A/S Havtor (AS
Havtor Management), Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HEKTOR (LLCK3) (15.405/28.827/1982) - K/S A/S
Hektorgas, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Management til
Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HELGA (LASL4) (22.521/30.837/1994)-fra A/S Havtor (AS
Havtor Management), Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HELIGE (LAHV4) (34.974/49.513/1991) - P/R Myhre Hav
tor I DA, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Management til
Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HELIOS (LAOM4) (34.974/49.513/1992) - fra A/S Havtor (A/
S Havtor Management), Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/THEMERA (LATT2) (31.222/38.678/1974)-KS Hermes, Oslo.
Disponenter endret fra A/S Havtor Management til Bergesen d.y.
ASA, Oslo.
M/T HERAKLES (LARM4) (20.531/31.485/1982) - H-Gas Ltd.
c/o Huntlaw Corp. Services, Grand Cayman/Oslo. Disponenter en
dret fra A/S Havtor Management til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HERDIS (LARJ4) (21.308/28.400/1978) ex HELIOS - 91 ex
LORD KELVIN - 87 - Herdis Ltd., Grand Cayman/Oslo. Dispo
nenter endret fra A/S Havtor Management til Bergesen d.y. ASA,
Oslo.
M/T HERMES (LARK2) (31.222/38.678/1974) ex HAMPSHIRE
- 89 - KS Hermes, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Mana
gement til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HERMION (LNBH3) (15.399/20.567/1984) - K/S A/S
Hermion, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Management til
Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HESPERUS (LACK2) (33.508/41.287/1973) ex BALEARES
- 87 ex SANDRINA - 85 ex ATLANTE - 80 ex PROVIDENCE
MULTINA - 79, sjøsatt som DORSETOWN - KS Hesperus, Oslo.
Disponenter endret fra A/S Havtor Management til Bergesen d.y.
ASA, Oslo.
M/T IGLOO ESPOO (JXUA3) (10.105/13.524/1985) - fra A/S
Havtor, Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T IGLOO FINN (LALC2) (8.630/11.665/1981) - fra A/S Hav
tor (A/S Havtor Management), Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T IGLOO HAV (LAXT4) (11.191/14.520/1989) ex GUDRUN
MÆRSK - 95 - fra A/S Havtor, Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T IGLOO MOSS (LNRZ3) (10.075/13.774/1985)-fraA/S Hav
tor, Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T IGLOO NORSE (LAXI4) (8.661/11.665/1982) - fra A/S Hav
tor (A/S Havtor Management), Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T IGLOO POLAR (LLQP3) (8.878/11.999/1982) - fra A/S Hav
tor, Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.

M/T IGLOO TOR (LAXU4) (11.191/14.489/1989) ex GJERTRUD
MÆRSK - 95 - fra A/S Havtor, Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
T/T MIMOSA (LAHM2) (169.858/357.650/1977) ex W. EAGLE 86 ex WIND EAGLE - 85 - fra Mimosa Navigation Inc., Monrovia/
Stavanger (Smedvig Tankships A/S, Stavanger) til Bona Shipholding
Ltd., Hamilton/Oslo (Bona Shipping, Oslo), omdøpt til GUARDIAN.
M/T NORGAS SAILOR (LAFB2) (5.696/6.325/1976) ex VASCO
DA GAMA - 87 - Labogas VIII KS, Oslo. Disponenter endret fra
V-Skips Norway A/S til Skips-A/S Eidsiva ASA, Oslo.
M/S SEABOARD VENTURE (LATJ2) (6.991/2.655/1978) ex
MOTUPE - 93 ex RAILRO - 92 ex PANAMA CITY - 89 ex
RAILRO - 87 ex COSTA RICA - 84 - fra Ro Ro Invest KS I, Oslo
til Patroy Navigation Inc., Panama/Oslo. Disponenter er fortsatt Goliat
Shipping A/S, Oslo.
M/S SITHEA (LAD04) (22.324/36.138/1982) ex ORIENTAL KING
- 89 - KS Arosa (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo, omdøpt til WES
TERN SILETTA.
M/T STATRADER (LADL4) (22.585/40.520/1983) ex PROTANK
TRADER - 89 ex A. M. TRADER - sjøsatt som MOSOR TRADER
- fra Statrader KS (A/S Hav c/o Helmer Staubo & Co.), Oslo til
Beltrader Shipping Ltd., Hamilton/Oslo (Belships Management AS,
Oslo), omdøpt til BELTRADER.
M/T VESTRI (LASZ2) (59.041/97.115/1980) ex HAPPY SPRITE
- 89 - fra Vestri Shipping Inc., Monrovia/Stavanger (Smedvig
Tankships A/S, Stavanger) til Bona Shipholding Ltd., Hamilton/Oslo
(Bona Shipping, Oslo), omdøpt til BONA RAINBOW.

Mai 1996:
M/S ARCADE FALCON (LAIC4) (9.944/6.680/1981) ex AUTO
VIA - 90 - fra KS UL Arcade c/o Unileasing A/S, København/Oslo
(Leif Høegh & Co. A/S, Oslo) til Leif Høegh & Co. ASA, Oslo.
M/T BOW TRADER (LAEG2) (12.971/21.723/1969) ex BOW
CEDAR - 94 - Irina AS, Karmsund/Haugesund. Disponenter endret
fraT. Alendal Ship Management AS, Karmsund til T. Alendal Rederi
A/S, Haugesund.
M/S COBURG (LAZB4) (2.240/2.645/1975) ex NAUTILUS - 88
ex AMERICAN CHEROKEE - 79 sjøsatt som NAUTILUS - Hydro
gas AS, Oslo (Larvik Shipping AS, Larvik), omdøpt til HYDRO
GAS III.
M/S DANA BALTICA (LAVI4) (5.617/2.850/1972) ex VINXIA E
- 94 ex NORCREST - 93 ex WESERTAL - 92 ex MEYER EX
PRESS - 73 ex WESERTAL - 72 - Clare Business Ltd., Nassau/
Oslo (Goliat Shipping A/S), Oslo, omdøpt til CLARE.
M/T HAVBRIS (LAKJ4) (9.060/9.539/1977) ex DUBULTY - 91
sjøsatt som ROBIN TRANSOCEANIC IV - KS Handygas, Oslo.
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Med overtagelsen av
Havtors flåte av gasstankere er Bergesen dy ASA
blitt verdens største
gasstank-rederi. En av dem
er Hektor, et produktfra
Fredriksstad Mek Verksted i
1982. Waterweg Photos
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Containerskipet Gerlin/ra
endret disponenter i
Kristiansand. Waterweg
Photos
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Juni 1996:
Disponenter endret fra A/S Havtor Management, Oslo til Bergesen
d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVGLIMT (LAJS2) (30.950/38.535/1978) ex CENTUM 87 - KS AS Centum, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Ma
nagement, Oslo til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVLYS (LAKH4) (9.367/9.551/1976) ex BOULDURI - 91
sjøsatt som ROBIN TRANSOCEANIC II - KS Handygas, Oslo.
Disponenter endret fra A/S Havtor Management, Oslo til Bergesen
d.y. ASA, Oslo.
M/T HAVSOL (LAKG4) (9.367/9.551/1976) ex YURMALA - 91
sjøsatt som ROBIN TRANSOCEANIC - KS Handygas, Oslo. Dis
ponenter endret fra A/S Havtor Management, Oslo til Bergesen d.y.
ASA, Oslo.
M/T HAVVIND (LAKI4) (9.367/9.539/1976) ex DZINTARI - 91
sjøsatt som ROBIN TRANSOCEANIC III - KS Handygas, Oslo.
Disponenter endret fra A/S Havtor Management, Oslo til Bergesen
d.y. ASA, Oslo.
M/S MATHILDE (LAMV9 (2.526/2.410/1971) ex ANDEN - 88
ex TRAVERWAY SPIRIT - 86 ex MASSA - 86 ex AINI - 84 ex
TAINIO - 84 ex ANNA KNUPPEL - 81 - KS Mathilde, Kristian
sand. Disponenter endret fra Kris Consult AS til Kristen 0. Johnsens
Rederi AS, Oslo.
M/S NORMANNBAY (LASE4) (2.630/4.072/1975) ex JOKER 93 ex LONDONBROOK - 86 ex TOWERSTREAM - 80 ex
LONDONBROOK-77-fra Renate AS, Mundheim/Bergen til Skips
A/S Frigo, Langøyneset/Kristiansund.
M/S NORSKALD (LAYF4) (4.009/3.997/1958) ex PHOLAS - 95
ex WIMPEY SEALAB - 80 ex ELIZABETH BOWATER - 72 DSND Survey KS, Oslo. Disponenter endret fra Det SøndenfjeldsNorske D/S, Oslo til DSND Ugland Offshore AS, Grimstad.
M/S RAMFORM CHALLENGER (LAYM4) (9.290/-/1996) - fra
PGS Exploration AS, Lysaker/Bergen til Oslo Challenger plc,
Douglas/Bergen. Disponenter er fortsatt Rieber Shipping A/S, Ber
gen.
M/S RAMFORM EXPLORER (LAWP4) (8.380/-/1995) - fra
Ramform (Isle of Man) Ltd., Douglas/Bergen til Oslo Explorer plc,
Douglas/Bergen. Disponenter er fortsatt Rieber Shipping A/S, Ber
gen.
M/S STAR GRAN (LADR4) (27.192/43.759/1986) sjøsatt som
TRITON - fra Kraft Line S.A., Panama/Bergen (A/S Billabong,
Bergen) til Gran Inc., Monrovia/Bergen (Grieg International A/S,
Oslo).
M/S SWAN HUNTER (LAUJ4) (8.407/5.800/1992) ex KORSNÄS
LINK - 94 - Swan Marine Shipping Ltd., Nassau/Oslo (Swan Ship
ping A/S, Oslo), omdøpt til PARCHIM.

M/T CENTURY (LALH2) (26.097/22.036/1975) ex LUCIAN - 80
- P/R Century DA, Oslo. Disponenter endret fra A/S Havtor Mana
gement til Bergesen d.y. ASA, Oslo.
M/S GARDPOINT (LHAN3) (2.062/2.250/1979) ex LYS-POINT
- 95 - Gards Rederi A/S, Lysaker/Tønsberg, omdøpt til LYS-POINT.
M/S GERLIN (LADS4) (2.282/2.560/1977) ex SUSAN
BORCHARD - 91 ex ORION - 90 - KS Gerlin, Kristiansand. Dis
ponenter endret fra A/S Gerrards Rederi til K. Arnesen Shipping AS,
Kristiansand.
M/S TORGNES (LACL2) (6.389/8.709/1985) - Jebsens Thun
Beltships Investment Ltd., Hamilton/Bergen (Jebsens Ship Manage
ment (Bergen) A/S), omd?pt til ENTERPRISE.

NOR - Slettet
April 1996:
Lekter BARNEY (LK2938) (2. 198/-/1969) ex GENMAR 256 - 87
- fra A/S Ivarans Rederi, Oslo til kjøper i Sverige.
M/S ELLA I (LJCT) (49/-/1897) - fra Terje Torp Pettersen, Oslo/
Kristiansund til kjøper i Spania.
M/S GRISSLY (JWTX) (107/-/1953) ex SNIK - 91 ex GRISSLY 91 ex HINNA - 86 ex STOR-VIKING - 85 ex ROYAL - 67 ex
ASSI - 57 - fra KS Slep & Lektring, Mandal/Kristiansand til Sven
Boierth, Kalmar, Sverige, omdøpt til STOR-JOEL, signal SGHF.
M/S HERTUGBUSSEN (LLBX) (198/-/1973) - fra Fosen Trafikk
lag A/S, Trondheim til Thomas Nilsson Marin AB, Brantevik, Sve
rige, omdøpt til BOMBI BITT, signal SEKX.
M/S POLAR PRINCESS (JXBV) (2.508/1.200/1986)-Polar Prin
cess AS (Rieber Shipping AS), Bergen, overført til NIS, signal
JXBV3.
M/S SKJINGEN (LMQK) (29/-/1983) - fra Brødrene Wingan AS
(Arne Wingan), Sundlandet/Namsos til kjøper i Danmark.

Mai 1996:
Lekter CONTOR (LK2729) ( 1 .236/-/1976) fra Norwegian Contrac
tors A/S, Stabekk/Oslo til kjøper i Nederland.
Lekter CONTRAN (LK3379) (2.054/-/1981) fra Norwegian Con
tractors A/S, Stabekk/Oslo til kjøper i Nederland.
M/S ENO I (LKWL) (37/-/1910) - Henning Aall, Fredrikstad, slet
tet 06.05.96 som kondemnert.
Rig POLYMARINER (LFKR) (14.957/-/1975) ex POLYGLOMAR
DRILLER - 78 - fra Kristiansand Tankrederi A/S, Kristiansand til
kjøper i USA.
53

M/S SANTA LUCIA (JXGZ) (337/100/1986) ex EKWATA-90fra A/S Li-Ship I, Oslo/Tønsberg til kjøper i USA.

Juni 1996:
M/S RINGFJELL (LHSE) (1.185/1.229/1966) ex MARIA J - 95
ex SVENNOY I - 95 ex SVENNØY - 94 ex FJELLBRIS - 89 ex
IRIS - 83 ex HELENIA - 89 - Kystfrakt AS, Rørvik/Namsos, slettet
07.06.96 som forlist. (Kantret og sank ved kai i Knarrevik
14.10.1995).
M/S SIRA SUPPORTER (LMMK) (1.204/1.300/1983) ex DRIVE
SUPPORTER - 85 - KS Sira PSV (Brødrene Klovnings Rederi AS),
Haugesund, overført til NIS, signal LMMK3.
M/S SOLIDOR 3 (LIEC9 (2.068/-/1996) - fra Kværner Fjellstrand
AS, Omastrand/Bergen til kjøper i Frankrike.
M/F VOLLSØY (LNOR) (258/-/1970) ex NORDKAPPFERJA 82 - fra Rogaland Trafikkselskap AS, Stavanger til kjøper i Gabon.

NIS - Slettet
April 1996:
M/S DUKE (LAGR4) (2.282/2.560/1977) ex DANA IBERIA - 90
ex COMMODORE CLIPPER - 90 ex HAMBURG - 88 ex JAN
KAHRS - 86 - Ugland Container Carriers Ltd., Georgetown/Kristi
ansand (A/S Gerrards Rederi, Kristiansand), utflagget til Cayman
Islands, reg. i Georgetown, signal ZCCM9.
M/S RAINBOW OMEGA (LADD2) (1.835/2.573/1971) ex
HVASSAFELL - 87 - fra Bravo Shipping A/S, Larvik/Mandal til
Zodiac Trading Co. S.A. (Transportes Maritimos de Portugal Ltda.),
Panama, omdøpt til TMP LIBRA, signal 3FGZ5. (Arrestert
05.04.1991 i Leixoes, solgt (auksjon?) i juli 1995, rep. i Lisboa, avg.
31.08.1995.)
M/T SKAUBAY (LAFC4) (53.914/84.631/1983) ex SKAUDROTT
- 91 ex KOSMOS SPIRIT - 91 ex ATLANTIC SPIRIT - 90 ex AT
LANTIC PEACE - 88 ex GYS OLYMPIA - 84 - fra SPT Skaubay
KS (Skaugen Petrotrans AS), Oslo til Metropolitan Global Tankers
Ltd. (National Shipping & Trading Corp.), Monrovia, Liberia, om
døpt til MELITA, signal ELSZ5.
M/S SOLBULK (LAVK2) (16.126/27.158/1972) ex SIDERIS - 89
ex ANTENTOR - 78 - fra KS Solbulk (Solstad Shipping AS), Sku
deneshavn til ukjent rederi (Aurora Shipping S.A.), Panama, om
døpt til KYKLADES K, signal 3FEF6.
M/S STRILMAI (LAFS4) (995/-/1960) ex SEA HUNTER - 92 ex
PROBE RESEARCHER - 90 ex MAI - 88 - fra Simon Møkster

Shipping AS, Stavanger til kjøper i Liberia. Fremdeles liggende på
Steinsøy ved Stavanger i oktober 1996.
M/S UB POLARIS (LAVK4) (7.179/9.495/1978) ex ADRIATIC
TRADER - 94 ex OTRANT FRIGO - 93 ex BAHAMIAN REEFER
- 88 ex RAGNI BERG - 87 - Ugland Reefers Limited, Grand
Cayman/Kristiansand (Gerrards Rederi AS, Kristiansand), utflagget
til Cayman Islands, reg. i Georgetown, signal ZHGP3.
M/S UB PRINCE (LAWF4) (7.213/9.612/1976) ex EMANUEL C
- 95 ex EMANUEL B - 95 ex EMANUEL - 85 - Ugland Reefers
Limited, Georgetown/Kristiansand (Gerrards Rederi AS, Kristian
sand), utflagget til Cauman Islands, reg. i Georgetown, signal XCCN5.
M/T WILROVER (LAUM4) (16.949/29.810/1981) ex CHEMICAL
VENTURE - 94 - KS Wilrover (Anders Wilhelmsen & Co. AS),
Oslo, utflagget til Bahamas, reg. i Nassau, signal C6NY5.

Mai 1996:
M/S ANN MARY (LAME4) (498/1.430/1970) ex CARIB STAR 92 ex MER STAR - 91 ex TROPIC - 88 ex HYBUR TROPIC - 84
ex TROPIC - 82 ex BELL CHIEFTAIN - 75 ex TROPIC - 74 ex
DYNACONTAINER IV - 72 ex TOR TIMBER - 72 ex DYNA
CONTAINERIV - 71, sjøsatt som DOROTHEE BOS - fra Caribbean
Shipping AS, Lillesand til Naviera Anna S. de RL, San Lorenzo,
Honduras, omdøpt IRMA, signal HQMR5. (Solgt på tvangsauksjon
i Miami 1993, men ble først slettet nå).
M/S BARELI (LAPH4) (24.609/41.796/1986) ex YASINOVATYA
- 92 exOINOUSSIAN UNITY - 89 - fra Bareli Shipping Inc.,
Monrovia/Oslo (Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo) til The Cha
rente Steam-Ship Co. Ltd. (Denholm Ship Management (IOM) Ltd.),
Douglas, Isle of Man, omdøpt til PISCES TRADER, signal
MWPM2.
M/T BRAGE NORDIC (LAXD2) (3.568/5.400/1982) ex ALPINE
ROSE - 89 ex BRAGE NORDIC - 87 - fra Brage KS (AS Sigba),
Knarrebik/Bergen til Baltship Ltd. (Chemtrans A.G.), Skärhamn,
Sverige, omdøpt til CT SKY, signal SENG.
M/S BREMER WAPPEN (LAHB2) (1.578/1.424/1969) ex BRE
MER SATURN - 94 ex BUXTEHUDE II - 85 ex AROS TOMBER
- 80 ex BUXTEHUDE II - 78 - fra P/R Ivar Lothe (Ivar Lothe),
Roan/Oslo til kjøper i Venezuela. Omdøpt MARAIS, under Malta
flagg, signal 9H5433.
M/S CGG HARMATTAN (LEZM3) (4.599/1.448/1993, sjøsatt
1990) - fra Seismic Ships Ltd., Douglas/Ålesund (Uksnøy Manage
ment AS, Brattvåg) til Oltramare Shipping Co. S.A. (Louis Dreyfus
Armateurs SNC), Panama, samme navn, signal 3FCL6.

Den gamle Capesize-bulkbåten Amica fra 1971 er gått til opphugging i Bangladesh. Waterweg Photos
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Sjøfartsdirektoratet har hatt
opprydning i gamle NIS-skip
som gikk på tvangssalg i
begynnelsen på 90-tallet, bl
a Rainbow Omega, Mary
Ann og Alcoy. Sistnevnte
gikk på tvangsauksjon i
Houston i juni 1992 og satte
sluttstrekfor et ikke helt
heldig foretak. Her ses båten
under sitt tidligere navn
Vestvik av Måløy, umiskjen
nelig Mercandia i linjene.
Waterweg Photos

M/S JAHRE ROSE (LAEC2) (66.102/127.050/1976) ex OBO
PRINCE - 88 ex PRINCESS - 87 ex OBO PRINCESS - 87 ex
BRITANNIA TEAM -81, kontrahert som ANGELIC BLESSING fra Actinor OBO AS c/o Hafslund Transport AS, Oslo/Sandefjord
(Jahre-Wallem Management AS, Sandefjord) til Mystic Sea Ventures
Inc., Monrovia, Liberia, omdøpt til FANNIE, signal ELTH7.
M/S LUNDENES (LAQC3) (1 .731/2.499/1972) ex WENCHE - 95
ex MICHELLE - 93 ex TRI STAR - 91 ex MICHELLE - 91 ex
LUNDEVAAG -91 ex GRETA -86 ex BINNA -78 - fra Skips-AS
Orion, Sortland til Skips-A/S Polaris, Sortland, registrert i Norsk
Ordinært Register med signal LICX.
M/S UB PANTHER (LAPZ2) (3.622/4.450/1977) ex GERANTA 94 ex GRACECHURCH STAR -91 ex GERANTA -89 ex KAREN
OLTMAN - 89 ex NEERLANDIA - 85 ex KAREN OLTMAN - 78
- Ugland Container Carriers Ltd., Georgetown/Kristiansand (A/S
Gerrrards Rederi, Kristiansand) utflagget til Cayman Island, reg. i
Georgetown, signal XCCP2.

Juni 1996:
M/S ALCOY (LALW3) (1.547/3.099/1974) ex VESTVIK - 90 ex
ARNARFELL - 88 ex MERCANDIAN EXPORTER - 79 - fra KS
Alcoy, Storebø/Bergen (Austevoll Management A/S) til Castrey

Shipping Co. Ltd., Limassol, Kypros, omdøpt til APACHE, signal
P3TB4. (Solgt på tvangsauksjon i juni 1992 etter at skipet var tatt i
arrest i Houston, Texas, grunnet manglende betaling av
verkstedsregning, men slettet først nå.)
M/S AMICA (LATC2) (80.040/146.368/1971) ex WINNA - 89 ex
WIDAR- 84 - fra KS Amica (C. H. Sørensen & Sønner A/S), Arendal
til kjøpere i Tyskland, videresolgt for opph. Ank. Chittagong Roads
31.05.1996 for. opph.
M/S ARCADE FALCON (LAIC4) (9.944/6.680/1981) ex AUTO
VIA - 90 -fra Leif Høegh & Co. ASA, Oslo til Ulusoy Ro/Ro
Isletmeleri A.S., Istanbul, Tyrkia, omdøpt til ULUSOY 3.
M/S KARI ARNHILD (LAVJ4) (9.855/16.073/1994) - S. D. Ship
ping Ltd. c/o Dickonson, Cruickshank & Co., Douglas/Bergen (AS
Kristian Jebsens Assuranseforretning, Bergen) utflagget til Panama,
signal 3FFQ6.
M/S TALCOR (LAMF4) (4.095/6.209/1991) ex ALCOR -91 - fra
Saybrook Maritime Ltd., Monrovia/Tønsberg (Barber Ship Manage
ment AS, Oslo) til Dala Rederi och Förvaltnings AB, Göteborg,
Sverige, omdøpt til DALCOR, signal SCEM.
M/S VESTVANG (JXAL3) (729/1.063/1968) ex TEVLA - 91 Tresvik AS, Bergen/Måløy utflagget til St. Vincent and Grenadies,
reg. i Kingstown.

Hvilken båt?
Hva heter båten som Thorvald Tønnevold har fotografert ved Strandkaien i Bergen, engang i 1973/74? Det er en pen
liten stålbåt på ca 80 fot, ganske sikkert bygget for seilføring. Men hva er navnet?
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