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Norge
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klusive lystyachten Foruten
enkelte gamle dampyachter kjøpt til landet før
og under Første verdens
krig er det vel hare Petter
G C Sundt (i Bergesen dy
ASA) som har sin Midnight
Saga å vise til. Tidligere i
år hkk imidlertid Kjell Inge
Røkke levert sin Reverie fra
italiensk verft. Her er den

5

Ji

‘i-/; ~~x*nr

fotografert i Venezia i juli av
Olav Gjerstad.
Under: Historisk møte i
Bergen 18. mai 2002 - nye
Trollfjord tar over etter
Nordstjernen.
Foto Harald Tvedt

NårSKIPETs
dette nummeret
er medlemmene vel i hende kan vi se tilbake på
28. årgang.
De som har vært med en stund vil vite at utviklingen har vært enorm
over disse årene, både i grahsk kvalitet og utbredelse. Likevel har vi hatt
den samme mål og retning gjennom årene; ikke så unaturlig siden det
er mange av de samme karene som står bak.
Så la meg takke for innsatsen fra hver enkelt bidragsyter, fra bilder og
observasjoner til møteopplegg og artikler. Det er nettopp slik medvirkn
ing og feedback som gjør det hyggelig å fortsette.
Dag Bakka Jr

Kontingent for 2003
Så er det tid for å fornye medlemsskapet,
SKIPET nr. 1/2003 sendes knn de som har betalt.
Norge

NOK 300,-

Skandinavia

NOK 325,-

Europa

NOK 350,-
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Veteranbåttreff i Modalen
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Nederst sciler Os/er gjennom straumen, tilbake
* s* ne OPP™116^6 farvann etter 37 års fråvær

1

tastisk innsats på mange plan har gitt nord-

f

ildsjelene i Nordhordland Veteranbåtlag også
har foretatt en omfattende dokumentasjon av

hordlandsbygdene båten tilbake, samtidig som

En kamp mot bedre vitende, mot skepsis og
likegyldighet fra det offentlige knlturminnevern,
men omsider med Riksantikvaren på laget.
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Etter opplag i Florvåg i fjor er Seatrans-skipet
Trans Fennia forlengst kommet i fart under
navnet Baltic Guide under kontrakt med Hol
men Carrier. Det har tydeligvis fått dekkshus på
værdekk, samt bygget opp bakk. Fotografert av
Terje Nilsen i Kielerkanalen 5. september.
De få nyanskaffelsene til nærsjøflåten blir
satt under utenlandske flagg, slik som Fri Sky
anskaffet på ettersommeren av Kopervik Ship
ping; her liggende ved den gamle kullkranen på
hjemstedet. Skipet er av “low-air-dreaft”-type
på 1800 tdw, bygget ved Hugo Peters, Wewels
fleth i 1982 og søster av bl a Fri Star, Ophir og
Baltica Hav. Foto Alf J Kristiansen

Vraket av Hedlo,
som siden L juled
ag 1999 har holdt
ut mot naturkref
tenepä et utsatt
skjær ved Røvær
utenfor Haugesund,
ble 9- oktober
fjernet av Eide Ma
rine Contracting.
Vraket ble trukket
av ogfraktet bort
iflytende tilstand
til Høylandsbygd hvor det ble
dokksatt. Påpas
seligfotografert
16. oktober av Lars
Helge Isdahl.
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Minejegerfartøyene KNM Pista og
KNM Utla ble i vår solgt til Brødrene
Anda på Jadarholm i Stavanger, eller
Norsk Metallretur som bedriften nå

J:

i

heter. På bildet 6. april lå Pista der
alene, tre uker senere hadde den fått
selskap av Utla. Tidlig i september
forsvant de - hvor?
Fotografert av Terje Nilsen

Andholmen ble på forsommeren tatt i bruk
etter en langvarig og omfattende restaurering
- se SKIPET nr 1.02. Båten er bygget i 1938 og
ble rekvirert av militære myndigheter til bruk
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under felttoget i Norge våren 1940. Den kom
senere i tjeneste fra Shetland og foretok åtte
tokt til norskekysten.
Etter at den var utrangert fra fiske ble den
i 1996 overtatt av en stiftelse utgått fra Sjø
militære Samfunn, som gikk i gang med en
omfattende restaurering.
Under föreningens båttur på Stavanger havn i

-

mai ble den besett i praktisk talt ferdig tilstand,
men på bildet tatt 16. august i Haugesund var
den helt ferdig med påmalt fiskerinummer. Foto
Alf J Kristiansen
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Bergensskipet Anna
Prestbus (15.050 tdw)
vekker minner om 60-
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Første observasjon denne gang kommer
fra Frank Iversen 8310 Kabelvåg / M/S
NORDFJELL.
HAVNESERVICE I ( Ferge / LAEM / 403 brt.
/1971 / ex. MALANGEN II -71, ex. MALANGEN
- 01 sett på vei ut fra Svolvær 13.oktober 2002
ved fiskebåtene LEIRVIK (JWMR / F-l 13-NK
/ 232 brt. / 1957 / 1984 / ex. HASVIKVÆRING
-89 / ex. TROMSLAND - 85) og NORDHOLM
(JXQT/T-71-LK/223 brt. /1968/1975 /1983
/ 1988 / ex. ARNUNGEN - 71 ) på slep. Det
ble anntatt at båtene skulle til Stokksund for
opphogging men det viste seg senere at de ble
slept til Hanøytangen på Askøy. Har noen av
leserne kjennskap til hvorfor de ligger der?
Skal de muligens videre til Danmark for
opphogging?
23. oktober gikk NORDFJELL forbi HAVNE

Stavangerskes Bokn som Constancia i Barcelona, fotografert av Lars Helge Isdahl 5. august i år.
Tross oppfiffing er den fremdeles lett gjenkjennelig.

SERVICE I ved Rødbergshamn i Troms. Fergen
var da på vei nordover med Salten Dampskibs-

En noe uvanlig hendelse på Stavanger havn

Havana, Cuba. Under et opphold samme sted

selskab‘s FOLDEN på slep. Denne fergen har
i flere år vært brukt ved et oppdrettsanlegg i

like ved Maritime GMC på Kalhammaren ble
observert 20. mai 2002. TRIO (R-40-ST) b.

i juli dette år , ble ringnotsnurperen KIRSTI
(706 brt. /1951) ex. KLARING - 98, ex. GRETE

Ryfylke men er nå solgt nordover og skulle først
på slipp for åfå fjemet roret før den skal bmkes

1963 , gjorde et kast etter noe som for meg så
ut som sild eller sei ? Nota ble gjort fast ien kai

KRISTIN - 96, ex. HARTO - 88, ex. HARDHAUS
-85 , ex. SOUTHERN JOKER -64 , ex. KRASS

ved et oppdrettsanlegg ved Vorterøyskagen sør
for Skjervøy.

og snurpet sammen og deretter losset i kasser
på kaien umiddelbart.
Rogaland Trafikkselskapa FJORDBRIS

-52 ) observert på samme sted. Den bærer
preg av ikke å ha vært i bruk på lang tid.

Fra Terje Nilsen , 4085 Hundvåg.

(236 brt. / 1991 ) har fått ny logo i forkant

Samme dag 13. Juli 2002 ble det observert et

Referer til observasjoner i Skipet nr. 2 / 2002
side6vedrørendeopphuggingavminesveipere
ved Norsk Metallretur på Hundvåg. De to

av overbygget til fordel for tidligere rødmalte
fjell. Den har fått påsatt en stor sort sirkel med
bilde av skuespillerinnen Marlyn Monroe. Noe

annet skip som har seilt under norsk flagg. Det
varMARAIS ( 1578 brt. 71969) ex. BREMER
WAPPEN -96 , ex. BREMER SATURN -94 , ex.

gjenværende KNM TISTA og KNM UTLA

uvanlig Logo på får en vel si. Båten går i rute

BUXTEHUDE H -85, ex. AROS TIMBER - 80, ex.

ble tatt vekk fra anlegget i begynnelsen av
september 2002. De ble ikke hugget hos

påHaugesund, så förklaringen ervel ”Amanda
fra Haugesund ”... !

BUXTEHUDE II - 78. Seilte som NIS registrert
BREMER SATURN av Oslo og var disponert

Norsk Metallretur. Er det noen som vet hvor
de har tatt veien?

Refererer til Svein Arve Mannes 1 sine
observasjoner i Skipet nr. 2/ 2002 side 6 fra

av P/R Ivar Lothe, Roan mellom 1988 og 1996.
Virket nedslitt og dårlig vedlikeholdt.

Gammel nordmann
i Havana, Marais
sett 13- juli av Terje
Nilsen. Den var
norsk Bremer Saturn
fra 1988 og 1996,
opprinnelig Sietas
bygget Buxtehude II
fra 1969.
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Gamle Tonjafra Brødrene Lothe, Haugesund, i 1957 holder seg godt - fotografert 8. september av Terje Nilsen.

Møksters stand-by fartøy STRILOS (530 brt./
1953) ex. RONGOS -87 , ex. BEN LUI -67

har vært i tjeneste som fjordcruise-båt og
restaurantbåt siden 1982 , først i Oslo og

også å se, noe som begistret en båtolog mest.
Mange av skipene var container feedere, ro-ro

er nå solgt til utenlandske interesser. Avgikk
Stavanger 27.7 2002 som Antigua registrert
LAMU.
SULEVÆR (1213 brt. / 1977) ex. NORD-

fra ca. 1996 i Kristiansand. Et overbygg over
fordekket er satt opp. Skipets profil er dermed
helt ødelagt.

skip, kjemikalie-tankskip etc. operert av store
selskaper som Wagenborg, Wijnne & Barends,
Unifeeder, Teamlines, P+C, RMS og så videre.
Vårt stoppested ved kanalen var Sehested som

STAR -94 ble observert oppankret i Tananger
i august 2002. Den lå og låstet tare fra diverse
taretrålere. Blant andre ble taretråleren

Et besøk ved Nord-Ostsee-Kanal (Kielkanalen) i
september iår frembrakte mange flotte bilder i
løpet av de 3og en halv dagene oppholdet varte.

er et utmerket sted for skipsfotografer. Se for
øvrig bildene fra turen på Olav og Terje Moen‘s
hjemmesidewww.termaloma.com.

BUSKALG (33 brt. /1975) observert klar for
levering av en last tare 24.82002. En annen

Men akk så få norske eller tidligere norske
skip å se. De aller fleste hadde tysk eller

Men noen norske og ex. norske skip ble
behørig fotografert, og kan her nevne følgende;

ikke identfisert taretråler lå langs siden av
SULEVÆR og leverte samtidig.
Restaurantbåten PIBERVIGEN ( 457 brt.
/ 1951) ex. HAMARØY -82 ble observert

hollandsk flagg med en del bekvemmelighets
flagg innimellom. Disse var også stort sett
kontrollert av interesser i ovennevnte land.
Noen svenske, danske og finske skip ble også

BALTIC GUIDE (7307 brt. /1982) ex. TRANS
FENNIA - 02. Er på timecharter til til Holmen
Carrier og har fått gult skrog.
BALTIC VIKING ( 5831 brt. / 2000 ) LPG

akterfortøyd på Kristiansand‘s havn 4.
September 2002. Denne tidlig ere rutebåten

observert. De fleste var av ganske ny dato og var
meget godtvedlikeholdt. Noen ”oldtimere” var

tankskip tilhørende Norsk Hydro.
CTSKY (3642 brt. /1981) ex. BRAGENORDIC

'

T.

En av to ukjente slepebåter
fotografert et sted i Østfold
av hollenderenJ G Plug.
Hvilken båt kan dette være?

SKIPET NR. 4 - 2002
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- 96, ex. ALPINE ROSE -89, ex. BRAGE NORDIC
- 87) Bygget for S. Bartz -Johannessen, Bergen
som BRAGE NORDIC.
EKFJORD ( 6823 brt. 7 1981) ex. EKFJORD
AF DONSØ - 98 , ex. BLUE SAPPHIRE - 89 , ex.

I

CORTINA - 86. Svenske som har flagget ut til
NIS register. Orient Ship Management, Arendal
disponerer skipet.
GRETA ( 1126 brt. 7 1970 ) tidligere norsk
BERGEN NORDIC - 97 , ex. BJARKØY - 97 , ex.
ESSO BERGEN - 95 ) Kjent syn på kysten som
ESSO BERGEN i mange år.
RATHROWAN (2929 brt. 71991) NIS registrert
kjemikalie-tankskip disponert av Kristian
Gerhard Jebsen Skipsrederi, Bergen fra 1998.
SOLSTRAUM ( 3998 brt. / 1990 ) , en av
Anders Utkilen‘s velkjente tankskip , og
selvfølgelig et produkt fra Aukra Industrier.
TONJA ( 499 brt. 7 1957 ) ex. SALONA - 95,

9
v Jpi

Forfallen slepbåt Singel i Østfold - hvilken?. FotoJ C Plug

ex. SALOME - 77 , ex. SAMSTEIN - 76 , ex.
FEISTEINI - 70, ex. TONJA - 69) En skikkelig
”oldtimer”. Bygget ved Brødrene Lothe A/S ,
Flytedokken , Haugesund for Skibs - A/S Einar
S. Haver , Stavanger som TONJA. Skipet ser i
dag omtrent ut som da det ble bygget i 1957. Av
de få endringer som er gjort er at posten med
bommer mellom lukene er rigget ned. Likeså er
boramene i forkant av overbygg og på bakken
rigget ned. Skipet framstår i dag som meget
godt vedlikeholdt.
Siste ”nordmann” er et tidligere fiskefartøy ,
ombygget til seilfartøy. Det er tyske JACHARA.
Bygget som SKARVHOLMEN (49 brt. 7 1951
7 LGUJ) ved Bårdset , Nordmøre. Skal ha seilt
under dette navnet fram til 1976. Solgt til tyske
interesser i Rendsburg i 1978. Var da i meget
dårlig skikk. Ble da ombygget til fore-and-aft
skonnert. Er det noen som har noe mer om
dette fartøyet, historikk og byggedat ?

Stålsund/ra 1972 ble i oktober hugget ved Fosen Gjenvinning i Stoksund. Båten har hatt samme
navn siden leveringfra Eidsvik Skipsbyggeri og siste eier var Måløy Fiskeriselskap. BåtFoto

Viser til Alf Terje Sande‘s observasjon i Skipet
Vedgammelkaia i Namsos lå denne blåfraktebåten i begynnelsen av oktober i år, baug mot baug
med slepebåten Ursus. Noe navnfantes ikke, verken på styrehus, i baugen eller akter. Er det noen

nr.3 7 2002 side 6. Det tidligere kystvaktskipet
HEIMDAL (W 302) (600 tonn depl 7b. 1962)
Farm -klassen.

som kjenner henne igjen? Fotografert av BåtFoto

Ligger fremdeles nedrigget

langs kai i Esbjerg 8. September 2002.

Fra Kjell B. Sønstabø , 4070 Randaberg.
Fire av föreningens medlemmer, Geir Dahle,
Alf Johan Kristiansen , Kjell B.

Sønstabø og

Sigvald Monsen som tålmodig og dyktig sjåfør
var 12. oktober en tur rundt om på nordre
del av Sotra og Øygarden.

Så mange båtene

er det ikke å se der heller lenger , men noen
observasjoner ble det.
NORA I ( Tidligere føringsbåt 7 LH1X 7 57,7
fot 7 1924 7 1946 tidligere fiskerinummer H
177-A og H-77-H ) sett ved kai på Landro i
Fjell i meget dårlig stand. Bare skrog tilbake
med deler av dekk og formast fremdeles
inntakt. Motoren var tatt ut. 13. oktober 1941

Ls
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Vraket av Hedlo
fotografert 9- oktober
på Sletta, like etter at

f
%

Over: Silver i Blomvåg, se AlfJ Kristiansens observasjonen
Under: Lamu ex Strilosfra 1953, klarfor avgangfra Stavanger, se Terje Nilsens innlegg.

det var braktflottfra
strandingsstedet ved
Røvar. Foto Alf
J Kristiansen

fikk NORA I til Shetland med 18 personer om
bord. Båten ble også sett på samme sted i mai
1998 da med et forsøkk på ä montere ”nytt”
styrehus. Tydeligvis oppgitt.
INDIANA (Tidligere føringsbåt /JWUT / 29brt.
/1920) siste kjente eier Rong Laks A/S, Rong.
Sett ved Harkestad i Øygarden i heller dårlig
forfatning.
RONGØY ( Tidligere fiskefartøy / LJPA / 63
brt. / 1949 ) Sett liggende ved kai i Blomvåg.
Utgått som fiskefartøy i 1985 , siste reg. nr.
H-20-ØN. Lå på slutten av 1980 tallet og tidlig
på 90 tallet ved et oppdrettsanlegg i Øygarden.
Fra 1995 overtatt av Rong Laks A/S, Rong. Har
nå fått montert ”brukt” aluminiums-styrehus,
fått innkledd skansekledning og nye rekker ser
ut til å bli montert.
SILVER ( Tidligere øst-europeisk lastebåt)
sett oppankret like nedenfor kirken i Blomvåg.
Båten lå tidligere lenge på Laksevågsiden like
ved Puddefjordsbroen i Bergen. Har noen av
leserne flere opplysninger om denne båten ?
Fra AkselJøssang, 4250 Kopervik /M/S RYTM)
BRENNHOLM ( Ringnotsnurper / tråler /
LLXW / H-39-BN / ? brt. / 2002 ) Sett fra
RYTIND i leia sør for Bergen 14. September
2002. BRENNHOLM var da på vei fra Eidsvik
Skipsbyggeri i Uskedalen hvor den er utrustet
til Bergen for dåp og overlevering.
Fra AlfJ. Kristiansen , 4275 Sævelandsvik.
HEDLO ( Bahamas-registrert lastebåt , ex.
norsk HEDLO/LCST/1092 brt. / 1971 /1979)
som grunnstøtte ved Urter vest av Karmøy 1.
Juledag 1999 ble tmkket skjæret 9- oktober
2002. Hele 7 båter med en trekkraft på over
200 tonn måtte til for å få båten av. Det var
tidligere snakk om å kutte HEDLO opp i to eller
tre deler og løftet den av, men etter at lasten var

SKIPETNR. 4 - 2002
losset tidligere i høst ville Eide Marine Service
som sto for bergningen forsøke å dra båten av,
noe som altså var vellykket. Senere samme dag
ble HEDLO observert og fotografert av Halvor
Habbestad og undertegnede på Sletta nord for
Haugesund under slep av taubåten EIDE MAX
på vei til Høylandsbygd på Halsenøy. HEDLO
hadde store lekkasje og fra en pumpe på en
lekter fortøyd på styrbord side fosset det ut en
stor vannstråle. På babord side av HEDLO gikk
fiskebåten SJOHAV med fiskepumpen klar om
lekkasjene skulle bli større , men turen gikk
bra. Under det nesten 3 år lange oppholdet på
skjæret er mye av overbygget knust av sjøen
og bunnen er også fullstendig ødelagt. Etter
ankomst til Høylandsbygd ble HEDLO satt
i dokk for midlertidig tetting og i løpet av
vinteren skal både den og NICO og GREEN
Ålesund som tidligere er berget av Eide Marine
Service hogges.
KVANNØY ( Ringnotsnurper / tråler
/ ? / N-400-B / ? brt. 2002 ) sett under
utrustning ved Fitjar Mek. Verksted 2. oktober
2002. Båten bygges for Bodø-rederiet Hansen
Dahl Holding A/S og skal leveres fra verkstedet
i løpet av november.
RITA ( Fiskefartøy , reg. i Belize ? brt. /
1969 / ex. GOLDEN TIGER - 99 , ex. CINDY
- 98 , ex. SIGURFARI - % , ex. NORDALDAN
- 75 ) sett opplagt ved Fitjar Mek. Verksted
samme dag.
VEGAS ( Tidligere svensk fiskefartøy
med reg.nr. GG 16 / 1961 / ex. SVANVIK 01,
ex. STÅNGSKAR - 97 , ex. CARIBBEAN - 79,
ex. BANDIT - 77 , ex. KAHANN - 74 , ex.
GULLBORG - 73 , ex. JANE BRUUN - 72 , ex.
VIKINGEN - 70 ) sett under ombygging ved A.
Andersen & Sønner A/S i Dåfjorden på Stord
2. oktober 2002.1 april 2001 mens båten lå
i Karskrona brøt det ut brann om bord og i
følge Båtologen nr. 3/01 ble både overbygg
og resten av innredningen totalt ødelagt.
Senere bie båten solgt til Grenå i Danmark for
opphogging. En skulle da tro at båten da var
kommet til veis ende men det var den ikke.
I sommer ble den solgt til Nordstrøno i Os
sør for Bergen. Den nye eieren kjøpe også
overbygget fra en dansk tråler som var hogget
i Grenå. Med dette plassert på dekk foran det
brannskadde overbygget ble VEGAS i august
slept til Kristiansand av en taubåt. Der ble den
så hentet og slept videre til Dåfjorden av den
nye eierens GRØNHOLM / H-4-O.
Restene av det brannskadde overbygget var
fjernet og skal erstattes av det ”nye” som
fulgte med fra Danmark. Båten er nå under
ombygging til kombinert snurper/ tråler og
ventes ferdig omkring årsskiftet.
EDDA FJORD ( Forsyningskip / ? / ?
brt. / 2002 ) sett ved båtens første besøk i
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Vraket av Klungsholm i Roaldsfjorden på Bømlo har nå gått i oppløsning, som fotografert avJohann
Vannes i august. Båten var opprinnelig MMS 74, bygget om til snurper/fraktehåt Klungsholm i 1949
og kondemnert i 1962. Sic transit...

| |^

Gamle svenske Vegas er hardhendt tilpasset norske måleregler Liggende i Dåfjorden 2. oktober,
fotografert av AlfJ Kristiansen

hjembyen 16. Oktober 2002. Ble også sett ved
Lakesvåg Verft i Bergen der den fikk montert
dekks-kranen tre dager tidligere. Båten som
blir betegnet som verdens største i sin klasse
ble levert fra Flekkefjord Slipp & Maskinfabrik
til Østensjø Rederi A/S i Haugesund 25.
september.
H. ØSTERVOLD Fiskebåtskrog sett under slep
nordover vestsiden av Karmøy 3- november
2002 av dansk slepebåt SVEASUND. Skroget
med overbygg er bygget i Vyborg i Russland
og var på vei til Fitjar Mek. Verksted for
utrustning.
Da slepet befant seg utenfor Skagen i første
halvdel av oktober kom det for kraftig uvær

og propellakslingen som var festet med en
godkjent festeanordning for hiren slet seg og
glei ut og stoppet i roret. Sjøen strømmet da
inn i maskinrommet som ble og hovedmotoren
som var kommet på plass ble stående under
vann og etter det som blir fortalt var det stor
fare for at båten sank. Taubåten klarte etter
store anstrengelser åfå H. ØSTERVOLD inn
til Skagen der den måtte dokksettes før turen
til Fitjar kunne fortsette. Det er nå bestemt at
hovedmotoren må tas ut og byttes med en ny
og leveringen av båten blir utsatt med flere
måneder.
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Bark Jedderen av Farsund underfulle seil. Maleri signert Rich Buch. Foto Bjørn Tandberg
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Av Bjørn Tandberg

Za midt
oss gå på
114den
år tilbake
i tiden,
nærmere
bestemtpå
tilkysten
lørdag av
denNordmøre.
15. desember
1888, stedet
beliggende
beryktete
og urene
Hustadvika
To gårdsbruk
oger
enSkutholmen,
husmannsplass
med enomtrent
samlet
befolkningpå rundt 20 personerfant den gang sitt levebrødpå denne karrige ogforblåste uposten mot storhavet. Det hadde
rast harde stormer denne vinteren og sjøfarende kunne berette at hele Nordsjøen varfull av drivende vrak og vrakgods.

Nødrop fra havet
Av dette drev mangt og meget opp mot
norskekysten hvor det ble samlet opp av
nøysomme og nevenyttige kystbeboerne

Voksende bekymring
Lengre sør i landet, nærmere bestemt i
Farsundsområdet hadde det i noen tid vært
voksende uro for hva som kunne ha tilstøtt et

P å Vanse > vedlaBl et føtgeskriv, hvor han
berettet om omstendighetene rundt funnet av
flaskeposten.

som kunne nyttiggjøre det aller meste. En
av Skutholmens beboere, den 38-årige
fiskerbonden Anders Larsen vandret denne

av distriktets skip, nemhg bark Jedderen. De
sene høstreisene med de gamle trelastskutene
var noe folk var engstebge for - høststormene

1
3V OPP
reOCriVirKSOmneten pa LISia

vinterdagen rundt i fjæra på utkikk etter

krevde alltid store offer. Det kan nevnes at i

Et halvår eller så før dette, på vårparten i 1888,

brukbart drivgods. Det sies at han på vei
hjemover, etter resultatløst søk, stanset ved
en liten bukt han ikke hadde fått undersøkt

løpet av 1888 forbste 219 norske skip og 116
sjøfolk omkom. Tre år tidbgere, i 1885 forbste
238 skuter og hele 309 mann omkom. Dette

brøtJedderen sitt vinteropplag i Farsund og ble
klargjort til sesongmessig seilas med trelast ut
fra Østersjøen. Samtbge seil ble slått under,

tidbgere på dagen. Her hørte han kbrring av
glass og mebom tangkvasene skimtet han en

var normaltab for norske seilskuter gjennom
flere tiår mot slutten av 1800-tabet!

løpende- og stående rigg ettersett, proviant og
nødvendige forsyninger tatt om bord og stuet

flaske. Videre fortebes at da han skulle løfte
denne opp, glapp taket og flasken ble knust.
Innholdet, et stort, sammenrubet papir havnet

Den 40 år gamleJedderen, på reise fra Raumo
i Finland til Caen i Frankrike med trelast,
hadde sist rapportert passering av Helsingør

vekk. Kanskje ble hun også kjølhalt og kalfatret,
noe som ofte måtte gjøres for å tette treskutene
etter opplagperioder.

i

f

i sjøen, men ble heldigvis straks fisket opp

den 23. oktober. Siden hadde ingen hørt noe

Avisen Lister meddeler 16. mai at Sundsvall

igjen. Vel hjemme på gården fikk han studert
funnet og skjønte at dette var viktige saker.
Anders Larsen hadde nemlig funnet den
siste, dramatiske hilsen til de der hjemme fra
kapteinen pihiwkjedderen av Farsund, skrevet
på baksiden av skipets offisieWe fLemandingsliste.

fra kaptein Christoffer Andreassen og hans sju
manns store besetning. Dette, nær to måneder
siden, så mange fryktet nå det aber verste og
snart skufle man fä visshet. Ulykkesbudskapet
var nemhg underveis, Anders Larsen var en
handlingens mann og hadde umiddelbart
besørget brevet sendt til rette vedkommende

og Kronstadt nåvar åpnet for skipsfart
- årets trelastseilas kunne starte opp. En
uke senere skriver samme avis at det fra St.
Petersburg telegraferes om tonnasjemangel
og at kornfraktene ut derfrå er svært gode.
Forventningene var nok høye blant barkens
parthaverne, med korresponderende reder
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A. Andreassen i spissen. Et par av artikkelens

var tømmermannen en erfaren sjømann, men

ble for topptungt når man losset ballasten. Så

muntlige kilder mener at denne rederen var

på,Jedderen mønsteret man dette året 17-årige

var det ballasten, gjeme jord, sand eller stein

en av skipperens fem brødre, enten Adrian (f.

Reinert Konradsen i denne stillingen, Antagelig

som mannskapet losset for håndkraft. Endelig

1836) eller Adolf Paulin (f. 1849).

var dette en ungdom som kapteinen personlig

ble lasterommene grundig rengjorte og

kjente fra Lista og kunne gå god for håndverks

lastingen kunne ta til.

På Lista var kombinasjonen gårdsdrift, fiske
rederivirksomhet en typisk næringsvei

messig. Den andre førstereisgutten, Immanuel

Også denne ble i de fleste trelasthavnene

den gang. Særlig i 1870-80-årene skjedde en

Ingvardsen, var bare 16 år gammel da han kom

utført av mannskapet under styrmannens

og

eksplosjonsartet vekst der ute, brukte treskuter

til Farsund fra Opofte i Kvinesdal for å mønstre

overoppsyn. På Jedderen ledet nok styrmann

ble innkjøpt i stort antall. I løpet av et tiår vokste

på som kokk. Det var helt vanlig at en førstereis

Iversen lastingen med ekstra stor iver, siden

flåten i et slikt omfang at Lista satt med 2/3

bekledde stillingen som kokk på skutene den

dette var hans aller første tur som navigatør.

av all tonnasje i Farsund tolldistrikt! Prisene

gang. Mellom øktene i byssa måtte den unge

Föregående høst, etter avmønstring fra brigg

for disse gamle treskutene var gjerne fra

kokken hjelpe til hvor det trengtes om bord,

Arendal av Arendal (275nrt, bl855), leste

25 000 til 30 - 40 000 kroner, alt etter størrelse

bokstavelig talt høyt og lavt til alle døgnets tider.

han til styrmannseksamen og fikk utstedet sitt

og tilstand. Parthaverne tegnet seg for beløp

Hyre, kroner 15 per måned, overtidsbetaling

sertifikat, eller patent som man sa den gang,

mellom 500 og 2 000 kroner, skipperen måtte

hadde ingen hørt om! De andre av ruffens

bare tre uker før påmønstring i Farsund.

tegne seg for 4-5 000 kroner. Det økonomiske

Arbeidet med lasten som foregikk fra seks

ansvaret var solidarisk, en for alle og alle for

beboere var erfarne sjøfolk, som alle tidligere
hadde seilt i trelastfarten med andre skuter.

en. Man forteller at når en skipper den gang

En av dem, jungmann Reinert Jacobsen, hadde

fait nok spesielt uvant og slitsomt for de to

kom rundt for å tegne part i et skip og ble møtt

endog vært medJedderen som førstereis et par

førstereisguttene. Kokken hadde den lengste

med skepsis, ble det gjerne svart: Du vil ’kje

år tidligere.

arbeidsdagen av alle, han skulle i tillegg til
arbeidet med lasten, sørge for at folkene fikk

tjene penger? Det er bare å skrive navnet,
pengene kommer senere! Det ble tjent gode
penger under den kraftige fraktoppgangen i
1889-90, men grunnet sviktende konjunkturer
kollapset alt første halvdel av 1890-årene.

Med Jedderen i trelastfart
til Hernösand, en viktig svensk trelasthavn ved
Bottenhavet. Her, som i de andre havnene der

Mannskapet mønstrer på

isfrie måneder hvert år. Gule plankestabler,

Den 28. mai samlet kaptein Christoffer Jacobi

lukten av kvae og skuter fra mange land - det

Andreassen sitt nye mannskap og fremstilte

var sjøfolks bilde av de veldige skogområdene

dem for indrulleringsbetjenten i Farsund,

langs Bottenhavet og Bottenviken. Kjeppkina

havnefogd

Christian Reymert (1840-1913).

kalte norske sjøfolk området på sin sjargong.

Her ble de sju så påmønstret bark Jedderen

På det meste, i 1870-årene, regner en med

står å lese på skipets Bemandingsliste:

at denne farten må ha gitt levebrød til en
8 -10.000 mann.
En eller annen gang i juni måned ankom

Styrmann Carl Immanuel Iversen, 25 år,

Jedderen Hernösand, men før lastingen

Øvre Våge, Sør-Audnedal. Hyre kr 54.
Seilmaker Lars Olsen, 49 år,

kunne ta til var det på seilskutene omfattende
förberedelser å utføre.

Helle, Spind. Hyre kr 44.

Først nedrigging av røyl- og bramrær, dette

Matros Tønnes Mikal Torkildsen, 43 år,

av stabilitetsgmnner, man måtte unngå at skipet

bord. Hvor dypt skutene skulle lastes ble den
gang vurdert i hvert enkelt tilfelle av kapteinen,
hva som var försvarlig baserte seg på såkalt
skipperskjønn. Den obligatoriske lastelinjen
ble nemlig ikke akseptert av Norge før i 1909.
Klar til avgang oppsøkte kapteinen Hernösand
Sjömanshus den 3. juli 1888. Her kontrollerte
myndighetene skipets Bemandingsliste og
noterte følgende på baksiden: Uppvist för
afgång till Caen med uförändrad besättning.
Reisen gikk nå altså til den nordfranske
havnebyen Caen, beliggende ved elven Orne,
14 km fra Den engelske kanal.
I denne gamle og godt beskyttede havnen
losset man trelasten fra Bottenhavet, tok om

avgang. Den 18. august besøkte kapteinen

Lettmatros Edvard Sakarias Sakariassen, 18 år,

rutinemessig det svensk-norske vicekonsulat i

Sævik, Spind. Hyre kr 30.

byen for å visere mannskapslisten før avgang.

Jungmann Reinert Andreas Jacobsen, 22 år,

Lasteordre var mottatt, man skulle nå seile til

Helvik, Vanse. Hyre kr 26.
i

Hananger, Vanse. Hyre kr 18.

Lastingen gikk unna, rommene fyltes opp
og en passende dekkslast ble til slutt tatt om

bord ny ballast, og gjorde skipet klart til

Anderås, Vanse. Hyre kr 40.

Tømmermann Reinert Paulin Konradsen, 17 år,

servert sine måltider så vel før, som etter endt
arbeidstid.

Jedderens første slutning i 1888 førte barken

borte, var det travel virksomhet noen hektiske,

for reise til Østersjøen og videre. Følgende navn

morgen til seks aften var hardt og tungt og

m

~

t?
>

Raumo i Sørvest-Finland, her skulle Jedderen
ta inn enda en last til Caen.

Kokk Immanuel Johan Ingvardsen, 16 år,

Jedderens siste reise

Opofte, Kvinesdal. Hyre kr 15.
Kaptein Andreassen, den gang 41 år gammel,

På reisen nordover, nærmere bestemt den 4.

hadde seilt med sinJedderen i trelastfarten de

september, fylte kaptein Andreassen 42 år, uten

siste 11 sesongene. Før dette hadde han vært

at dette ble særlig markert, tør man tro. Senere

med mange andre skuter engasjert i samme

samme måned ankom barken Bottenhavet og

fart, så han kjente så vel sin skute som farten

sin lastehavn Raumo. Også her de samme

særdeles godt. Hans første sesong med denne

omstendelige forberedelsene som i Hernösand

barken var i 1878, da som styrmann. Neste

før inntaket av last kunne begynne. Vanligvis

år overtok han som skipper og hadde ført

rakk skutene to reiser før lastehavnene frøs til

Jedderen i alle påfølgende år.
To unge førstereisgutter hadde man også
med, nemlig tømmermann og kokk. Vanligvis

og kursen ble satt hjemover for vinteropplag.
Kaptein ChristofferJ. Andreasssen 1846 -1888.
Foto via KamillaAlbrektsen

Det er derfor nærliggende å tro at guttene på
Jedderen ivrig planla hjemkomsten og hva

— 12
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Dette cr cn meget omtrentlig.og særdeles teoretisk
\

i#

rekonstruksjon av barkens siste reise hosten 1888.
«

\7>
I

2
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’ Mulig planlagt reiserute fra Raumo (il Caen.

• «Mulig drift for orkan og storm fra SO.

—F—SS2 Flakcpostcns drift fra 15,11 til 15.12.1888.

Omtrentlig rekonstruksjon «yjedderens siste reise i 1888.
Signert B. T. (Bjørn Tandberg)
oppspart hyre skulle brukes til, dette mens
de siste planker av dekkslasten ble tatt om
bord. Den siste viseringen av mannskapsbsten
er datert 5. oktober 1888 og utført før avgang
Raumo av byens svensk-norske vicekonsul.
Videre kan man lese av samme liste at

orientert om situasjonen på fraktmarkedet og
andre ting av interesse for en driftig skipper,
Kaptein Andreassen benyttet anledningen til
å rapportere hjem at alt var vel om bord og
man hadde passert Helsingør den 23. oktober
1888.

besetningen var uforandret - ingen hadde
mønstret av underveis. Seil ble satt ogfedderen
var nok en gang underveis til Normandie og
Caen.

Dette skulle bli siste livstegn fra bark
Jedderen før kapteinens flaskepost ble funnet
ilanddrevet på Skutholmen et par raåneder
senere.

Øresund var innfallsporten til Østersjøen og
hadde den gang som nå mye trafikk. Her var
det mubgheter for handel, noe særiig danskene
visste å utnytte, Østersjøfarerne ankret ofte
på Helsingør red. Her kunne fartøyene
proviantere, motta og sende skipspost, samt
gjennom sine kontakter i land holde seg

Distansen å seile, korteste vei fra Helsingør
til Caen er om lag 700 nautiske mil, men
seilskutene fulgte sjelden eller aldri korteste
rute mellom to havner, totalt avhengige som de
var av skiftende vind og strømforhold. Et godt
eksempel på dette er 4-mastet skonnertskip

j _

Liste.

Bemandingslistefor bark Jedderen, anno 1888, med kapteinens siste hilsen på baksiden.
Originalen, som måler50x40cm, utlånt av Kamilla Albrektsen.
Foto Bjøm Tandberg

Mozarts reise i 1922. Denne stålskuten fra
Åland, bygd i 1904, lastekapasitet 3 200 tonn,
skulle seile fra Østende i Belgia og nordover
til Fredrikstad. Korteste distanse her er en 5600 nautiske mil, det vil si en seilas på 4 - 6
døgn under moderate forhold. Man avgikk
Østende fredag den 13. januar 1922 og først
6. mars, etter å være meldt savnet, komMozart
i havn etter 52 døgns stormfull seilas - ikke i
Fredrikstad, men i Bergen!
Tilbake til jedderen på reise over Nordsjøen
og sørover mot Den engelske kanal. Man
kjenner ikke mange detaljer fra denne del
av seilasen, men i boken Norge på havet,
bind 3, beskriver kaptein Gunder Tørresen
værforholdene i Nordsjøen på denne tiden.
Også han førte en trelastskute på reise fra
Østersjøen til England. Kaptein Tørresen
skriver at han den 12. november kom under
land på Englands østkyst og at været da hadde
vært stormende fra SØ og SSØ over Nordsjøen.
Natt til den 13. tiltok uværet sterkt fra SØ og
med et meget opprørt hav. Videre heretter han
at han var redd for å miste all dekkslast og at
forholdene stadig forverret seg utover natten.
Uværet fortsatte, fredag den 16. beskriver han
orkanaktig storm som etter sigende anrettet
meget store skader så vel til lands som til
vanns. Fem dager senere, den 21. november,
forteller han at været nå har bedret seg. Seiv
berget kaptein Tørresen sin skute ved å søke
inn til Leith hvor han ankret på reden med tre
anker ute, 16. november 1888.
Trobg møtte Jedderen sin skjebne under
de samme stormene som kaptein Tørresen
beskriver. Man kan tenke seg at seilene blåste
i filler, skipet kom ut av kontroll og drev for
vær og vind mot nordvest. Senere sprang hun
lekk og folkene slet døgnet rundt ved pumpe
spakene for om mubg å holde henne lens. Den
18 år gamle lettmatrosen, Edvard Sakariassen,
lot nok tankene vandre tilbake til 14. august,
tre år tidbgere. Da ble han nembg reddet etter
at bark Georg av Arendal (399nrt, bl862) ble
forlatt synkeferdig i Nordsjøen og håpet vel at
lykken skulle stå ham og hans kamerater bi
denne gangen også.
Så brakk store- og fokkemast, akterspeilet ble
slått inn og sjøene vasket fritt ut og inn av det
drivende vraket. Hvilke strabaser og bdelser, så
vel fysiske som psykiske, folkene gjennomlevde
over flere døgn, mens skipet gikk i oppløsning
under føttene på dem, er ufattelig. Kaptein
Andreassens siste hilsen, skrevet med stødig
hånd under umenneskebge forhold, røper en
sterk karakter og en uredd personbghet. Han
greide forhåpentligvis å overføre noe av sin
ro og sitt mot til de andre, da det røynte på
som verst mot slutten og alt håp om redning
var borte.
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Et sørgelig julebudskap
På Lista hadde nok ikke juleforberedelsene
gått med vanlig lyst og glede dette året. Mange
hadde sikkert tanker for dem som hadde sine

-

kjære om bord iJedderen. Et vennlig nikk og
et oppmuntrende ord ble nok ofte vekslet når
folk møttes, den savnede barken var på manges
lepper. Samfunnet var ikke større enn at alle
kjente alle og støttet opp når det trengtes.
Så, på selveste juleaften, kommer prost i
Lister prosti, Ulrik Koren (1831 - 1911), til
gärds på Vesthassel. Med seg bringer han
sorgens budskap, mottatt med posten samme
dag fra Anders Larsen på Skutholmen. Prosten
overleverte den siste hilsen fra Christoffer
Andreassen til hans hustru gjennom ti år,
38-årige Noradine. Endelig fikk hun svar, nå
kjente hun skjebnen tilJedderen og de åtte om
bord. Hurtigst mulig ble familiene til de øvrige
sjøfolkene underrettet. Det var sikkert en slags
trøst for de pårørende å få vite hva som egentlig
hadde skjedd med deres kjære der ute på havet.
Uvissheten er ofte tung å bære.
Den siste hilsen fraJedderen lød som så:
15/11-88. 15 ä2O Milfra Færøeme sprang
Skibet læk efter en Orkan og Storm i 10 dager.
Mulig disse linnier kunde rcekke landet. 2
dager har vi snart været på Vraget og har
havt et Udet haab om bjergning. Nu er Store
ogFokkemast borte, Agterspeilen, saadet ser
du tilatviskalfaaenrummeliggrav. Vi har
alle henvendt os til Gud i bønnenfor os seiv
ogfor alle vores kjærepaa Hav og LandJJæm
og nær. Herren samler os alle i sit Rige, hvor
vi skal lovprise ham til evig tid.
Hilses allefred være med os og eder alle.
C. Andreassen
15de November 88.
Adjø min kjære Kone
NoradineAndreassen

Kaptein Christoffer Andreassens siste hilsen til sin hustru Noradine.
Originalen utlånt av Kamilla Albrektsen.
Bark JEDDEREN (JFVC)

Kildør

Bygd av eik og furu i Piteå, Sverige.
Tonnasje: 247,56 nrt.
Dimensjoner: 96.5 x 24.4 x 14.5 fot

Alf Albrektsen, 4550 Farsund.
KamillaAlbrektsen (1912-2002), 4550 Farsund.
Dag Bakka Jr.: I hardt vær, Oslo 1999Birger Dannevig: Farsunds Sjøfarts Historie,

1848 Levert til ukjent eier med ukjent navn.
1850 G. S. Kielland, Stavanger.
Omdøpt til JEDDEREN
T ,n J o
1865 Jacob Sømme, Stavanger.
1872 Samuel Fedde mfl, Farsund.
1879 B. Reinertsen mfl., Farsund.
1880 O. Reinertsen &A. Andreassen,
Farsund.
1882 A. Andreassen mfl., Farsund.
1888 Forsvant november måned på reise
Raumo, Finland til Caen, Frankrike.

Farsund 1967.
okl Dyngwld,
Risør
Gøthe Gøthesen: Med is °§ Plank 1 Nordsjøfart,
Oslo 1986.
Johan Julnes, 6421 Molde.
Raren Mathisen, 4560 Vanse.
David J. Meberg: Lista i helg og yrke,
Flekkefjord 1951
Kjell Reiersen, 4560 Vanse.
Kåre Rudjord: Listaboka, bind 4,
Farsund 1987
Nils P. Vigeland: Norge på havet, bind 3,
Oslo 1953.
”Lister”, Farsund, flere nummer fra årgang
1888.
”Longitude”, nr. 35, Stockholm 1999Riksarkivet, 0806 Oslo.
Statsarkivet, 4604 Kristiansand.
Stavanger Museum, 4005 Stavanger.

Vesthassel, Farsund, Norge.
I Hast.
Det ble aldri funnet omkomne etterJedderens
forlis, ei heller vrakgods som lot seg identifisere.
Hans kjære kone, Noradine, fikk leve i mange
år etter dette - hun sovnet stille inn i november
måned 1940, nær 90 år gammel.
Kaptein Andreassen angir skipets posisjon å
være 15 d 20 Milfra Færøeme. Den gang ble
distanser til sjøs angitt i mil, også kalt sjømil, og
en sjømilvar hk 4 kvartmil av 1852 meter. En
kvartmil var altså hk en av våre dagers nautiske
mil. Dette betyr at Jedderens posisjon, angitt
med nåtidens maritime mål var 60 - 80 nautiske
mil av Færøyene.

Del II: Skipsselskaper
Kierulfs årbøker med årsberetning og regnskap for børsnoterte rederier
er en glimrende kilde for rederi og skipsopplysninger for de enkelte år.
Jeg har noen dubletter, utgave 1967,1968,1969 og 1972
som selges for kr 500 tilsammen, inkl porto.
Dag Bakka Jr
Haugeveien 31, 5005 BERGEN
Tel 55 32 17 47 Fax 55 36 56 71
dbakka@online.no
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Turbintankeren Koll byggetpå Eriksberg i 1959 stårfor mange som et linjevakkert og estetisk tankskip. Fotoflite

ITinll
Av Dag Bakka Jr

OswREDEREN
Odd Berg erHan
blant
de ledende
norskei nært
shipping-menn
utviklingen
av det
norske
tank-eventyret
mellomkrigstiden.
etablerte
sitt rederi
samarbeid imed
skipsmegler
Hjalmar
Bjørge,
og rederieti
var gjennom 50 år blant selve grunnstammen i norsk shipping. Odd Bergs rederi fulgte på mange måter en
parallel bane til Hjalmar Bjørges, men var sterkere basertpå tankfart. I sin sistefase søkte rederiene sammen
i Berg & Bjørge, inntil virksomheten ble avvikletpå 80-tallet.

HOS Sam Ugelstad
Odd Berg var født 6. desember 1894 i
Oslo, sønn av byråsjef Realf M Berg. Etter
middelsskole og Oslo Handelsgymnasium i
1912 fikk han sin første jobb på kontoret hos
Fred Olsen, før han dro til Liverpool og Leith for
videre praksis som befrakterassistent. 11916
var han tilbake i Oslo som befrakter hos Jac
Lindvig, nettopp som jobbetendensene begynte
å bre seg i Norge. Året etter ble han tatt opp
som medinnehaver i rederiet S Ugelstad & Co,
23 år gammel.
Dette rederiet var startet høsten 1916 av
skipsfører Iver Samuel Ugelstad, født 1866 i
Brevik. Den 50 år gamle Sam Ugelstad hadde
vært skipsfører siden 1893 og gikk i land i
1916, da han i september kjøpte dampskipet
Kapland av Sandefj ord for regning av selskapet
DS AS Furulund. Skipet ble da også omdøpt
Furulund, men senket allerede i november.
Det er rimelig å tro at Ugelstad ansatte den
unge Odd Berg som befrakter og kontorsjef,

mens rederen seiv tok seg av maritime og
praktiske saker. Ugelstads rederi holdt til i
Brevik. De neste årene anskaffet selskapene AS
Furulund, AS Venns og AS Venus II flere skip og
drev på det jevne tre eldre dampskip. Under
sitt opphold i Brevik ble Odd Berg også valgt
til styremedlem iAS Langesunds Mek Verksted
i årene 1921-24.
Det gode markedet klappet sammen høsten
1920, og de neste årene ble vanskelige for
rederiet. I tillegg til dampskipene hadde
Ugelstad også involvert seg ito store treskip,
Rognlund og Grenmar, med sørgelig utgang.
Det lyktes å holde på dampskipene Asplund,
Bøklund og Tune gjennom de vanskelige
årene.
11924 ble rederiet overført fra Brevik til Oslo
og fikk adresse i Karl Johansgate 1. Samme år
ble Berg innvalgt i Rederforbundets fraktutvalg
og begynte slik å gkøre seg mer gjeldende i
organisasjonslivet.
S Ugelstad &Co var knyttet til meglerhuset
Bjørge & Saupstad, hvor Berg ble godt kjent

med den ti år eldre Hjalmar Bjørge. Bjørge som omtalt i forrige nummer av SKIPET-hadde
nær forbindelse med en gruppe redere som
i samtiden ble kalt for «Langesundsgjengen»
fordi de var fra Grenlandsområdet - Peter
Meyer, Olsen & Ugelstad og Sam Ugelstad.
I samme bygning, Karl Johansgate 1, holdt
også rederiet Fr Mowinckel til og disponerte
sine to skip Wenchita og Concordia. Det må
ha kommet til en form for samarbeid mellom
rederiene, for i årene 1925-28 fungerte
Sam Ugelstad i lange perioder som fører av
Wenchita på 2050 tdw, skal vi tro «Norges
Skibsførere 1933-35». Ifølge samme kilde
førte han i 1928/29 også sine egne dampskip
Furulund og Bøklund.
Ugelstads fråvær kan tyde på at Odd Berg
nå fikk relativt vide fullmakter for den daglige
drift. Det er også overveiende sannsynlig at han
var involvert i kjøpet av en av de første damptankerne fra Anglo-Saxon sommeren 1927
sammen med Hjalmar Bjørge og trolig også
Fr Mowinckel. Damptanker Corbis på 8.400

SKIPET NR. 4 - 2002
tdw ble overtatt i juni 1927 for 63.000 pund,
tilsvar-ende 1.176.500 kroner, for regning av
det nystiftede AS Granlund, med S Ugelstad & Co
som disponenter. Egenkapitalen utgjorde rundt
20.000 pund. Skipet var sluttet for 10 år tilbake
til oljeselskapet Anglo-saxon petroleum og fikk
navnet Granlund. Allerede i januar 1928 gikk
imidlertid disponeringen over til Fr Mowinckel,
uten at vi kjenner til årsakene. Mowinckel eide
også søsterskipet Concordia, men solgte begge
sine tankskip sommeren 1930.
I 1929 kora også samarbeidet mellom Berg
og Ugelstad til veis ende. Det kan ha vært
naturlig at den 35-årige Odd Berg og den 63
år gamle Sam Ugelstad har hatt forskjellige
oppfatninger, hvor Berg åpenbart må ha vært
mer pågående og ærgjerrig. Selve delingen fant
etter alt å dømme sted høsten 1929, trolig i
oktober. Rederiet eide da to skip, dampskipene
Furulund på 1800 tdw fra 1909 og Bøklund
på 3620 tdw fra 1912, begge registrert på AS
Furulund. I oktober 1929 ble ds Furulund
overtatt av det nystiftede S Ugelstads rederi AS,
Kirkeveien 131, mens Odd Berg beholdt AS
Furulund med ds Bøklund, samt kontorene
i Karl Johansgate 1.
Begge rederne skulle komme til å gå inn for
tankfart, seiv om Ugelstad førte en langt mer
forsiktig linje fremover. Sam Ugelstad døde i
januar 1939, 72 år gammel.

Odd Bergs Tankrederi
Høstmånedene 1929 må ha vært en hektisk
og avgjørende tid for Odd Berg. Med Hjalmar
Bjørge som megler og fødselshjelper lyktes Berg
å gjennomføre to betydelige transaksjoner.
Den første var innkjøp av damptankeren
Athelbeach for GBP 67.000 for regning av AS
Furulund. Også her var det certeparti tilbake
til selger, United Molasses Ltd, London.
Prisen tilsvarte 1.220.000 kroner, hvorav
rederiet måtte legge ut 360.000 i egenkapital.
Skipet fikk navnet Realf - etter hans far - ved
overtagelsen i november 1929.
Den virkelige store forretningen var midlertid
etableringen av Odd Bergs Tankrederi AS på
samme tid. Som i andre tilfeller var det trolig
Hjalmar Bjørge som fikk skrapet sammen
det meste av kapitalen fra ulike hold, med
en mindre andel på Odd Berg. Trolig
hadde også AS Furulund en aksjepost. Som
investor forbe-holdt Bjørge seg eneretten
til meglertjenester, hvor kommisjonen av
kontrahering, befraktning og salg ville beløpe
seg til betydelige summer.
Odd Bergs Tankrederi bestilte i oktober/
november 1929 et tankskip på 14.000 tdw
ved Deutsche Werft i Hamburg. Samtidig ble
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Odd Berg startet sin selvstendige rederkarriere med dampskipet Bøklundfra 1912,
tidligere Bergesens Svartfond. U/PerAlsaker

kontrakten sikret ved et 10 års certeparti til et
oljeselskap. Prisen for dette for sin tid meget
store skip vil ha ligget rundt 3-5 millioner
kroner, hvorav verftet gav kreditt for 80 prosent
av byggesummen. Kapitalbehovet for rederiet
lå derved rundt 700.000 kroner, noe som godt
og vel tilsvarte nybyggingsprisen på for 2.500tonns dampskip ved norsk verft.
Skipet ble levert som Koll i oktober 1930
og var med sine 14.192 tdw ett av Norges tre
største tankskip ved levering. Et så stort skip
ville dengang ha to motorer, 4-syl MAN på 1.800
bhk hver som drev hver sin propell. Etter nye
regler med dypere nedlasting ble skipet på
15.080 tdw.
Rederiet satset alt på ett kort; AS Furulund
solgte sine skip før giganttankeren kom i fart.
Damptankeren Realfble solgt allerede i mars
1930 til AS Asplund ved Rønneberg & Galtung
i Moss - en annen klient av Bjørge. Sommeren
1930 ble også dampskipet Bøklund solgt til
danske kjøpere for 360.000 kroner. Alt ble
satset på Odd Bergs Tankrederi.
Med sitt certeparti kom Koll til å seile
uforstyrret gjennom den økonomiske
verdenskrise. Den gav jevne fraktinntekter
som både dekket renter, avdrag og utbytte til
aksjonærene, samtidig som rederiets substans
verdi ble bygget opp.
AS Furulund ble stående uten tonnasje i noen
år, inntil det i januar 1932 overtok to dampskip
på vel 3.000 tdw som Hjalmar Bjørge hadde
sikret seg på auksjon året før for 25.500
pund, tilsvarende 461.500 kroner. Skard og
Skrymer var tradisjonelle singledeckere som
fikk navnene Kollskegg og Kollgrim. Høsten
1932 kjøpte selskapet AS Bodin også 7.100tonneren Thekla fra Farsund for beskjedne
9.000 pund (175.000 kroner) med utgått

klasse og solgte den straks videre til USA,
trolig med en liten gevinst.
Skipet ble solgt videre, Kollgrim til Sovjet
unionen i april 1933, mens Kollskegg - av
den kjente Fredriksstad-typen på 3.000 tdw
- gikk til Finland våren 1936 for 13-550
pund (270.000 kroner). Det er lite trolig at
denne spekulasjons-forretningen gikk med
overskudd.
Jeg er ikke helt sikker på hva navnet Koll
kommer av. «Coil» på gresk betyr lim,
som altså kunne reflektere på samholdet i
Langesundsgjengen, og på gammelnorsk topp,
f eks tretopp eller bakketopp (kolle). Kanskje
er det fra sagaen, med tanke på personer som
Kolbrynarskald, hvor kol viser til kullsvarte
øyenbryn, mens Kol- i personnavn alltid
skrives med en 1, Det virker altså mer som et
konstruert navn med norrøne assosiasjoner
som Kollgrim og Kollskegg. Teorien om
Koll=kullsvart underbygges på sett og vis også
av Bergs skorsteinsmerke, nemlig en kullsvart
skorstein med en svart B på en hvit sirkel.
Skipsreder Odd Berg, født 1894 (NTB)
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Motortanker Koll var ved levering i 1930 et av landets største skip. U/Arne Tandberg
Mer tank

For de gode inntektene bestilte Odd Bergs

slutte seg til konvoy der og lå 6. april 1942 øst

Krisen nådde bnnnen i 1932/33 og i 1934 var
det tegn til optimisme, spesielt innen tank med
økende forbruk og behov for nye skip Verftene
tilbød rimelige priser og gode finansieringsbetingelser, og Bjørge så muligheter for gode
forretninger Tidlfe i 1935 formidlet han
byggekontrakt for et 12.600-tonns tankskip
ved Eriksbergs Mek Verkstad i Göteborg for
Odd Bergs Tankrederi. Gode resultater hadde
styrket både egenkapital og investeringsvilje,
og selskapet tok derfor byggenummer 262 til
en pris rundt 2.4 millioner kroner, altså relativt
sett langt rimeligere enn kontraheringene i
1929.
Kort etter gikk Berg og Bjørge sammen i
AS Kollbjørg som tegnet seg for et søsterskip,
nummer 264. Skipene ble levert juni 1936
som Kollgrim og i mai 1937 som Kollbjørg
og ble trolig sluttet på gode betingelser under
markedstilstramningen i 1936/37.
Dette var likevel kontroversielle bestillinger.
I 1934 hadde det lyktes de uavhengige tank
redere å få i stand en opplagsordning som
ubefraktede tankskip, Schierwater-poolen, med
støtte fra oljeselskapene. At norske redere nå
begynte å kontrahere tank til rimelige priser ble
oppfattet både som usolidarisk og spekulativt.
Våren 1935 satt norske rederier med 24
kontraheringer for tankskip, samtidig som det i
resten av verden bare var inngått fire. Myndighetene forsøkte å gripe inn, og Stortinget vedtok
i hemmelig møte 18. mai 1935 Tankskibsloven
som satte et tak på 50 prosent lånekapital i
nye tankskip. Dette kom i særlig grad til å
ramme de nyetablerte rederiene i Oslo og i
sørlandsbyene. Og det var den første regulering
av investeringer fra norske myndigheter mot
rederinæringen.

Tankrederi våren 1938 en 15.000-tonner
ra Eriksberg foi leveiing i januar 1940, en
investering til vel 4 millioner kroner. Det gir en
idé om hvor bra Koll hadde seilt siden levering
*1930 at den hadde gitt grunnlag for ytterligere
to kontraheringer. Nå kom ikke Tankrederiet
tU å sitte med tre skiP samtidig, for etter krigsutbruddet høsten 1939 ble Kollgrim solgt til
Frankrike for USD 900.000, eller vel 3-9
millioner kionei. En annen sak var at skipet
skulle komme tilbake til noisk flagg senere, til
°§ med Bjørge-gruppen.
januar 1940 gikk nye Kollskegg prøvetur
på Vingamilen utenfor Göteborg og forsvant
deiettei ut i verden, malt med nasjonabtetsmerker. Denne 15.000-tonneren var den
første i sin serie og skulle etterfølges av et
søsterskip til Olsen & Ugelstad; dette ble sjøsatt
t septembei 1940 som Dovrejjell, men føist
levert etter krigen.

for Cape Katteras,
Klokken 1030 ble Koll, kaptein Einar Olsen,
truffet akter på babord side av en torpedo skutt
av U571. Maskinrommet ble satt i brann og
tre mann omkom, mens de øvrige kom seg
i båtene. Skipet sank, men ble stående med
baugen opp.
Like under horisonten var rederisøsteren
Kollskegg, kaptein Leif Søyland, på vei
nordover da den klokken 1420 ble trukket
aktenfor pumperommet pa styrbord side av
torpedo fra U754. Skipet holdt seg imidlertid
flytende, og kaptein Søyland satte kursen
for Hampton Roads i håp om å unnslippe.
Men klokken 1930 rammet en ny torpedo
maskinrommet. Skipet sank på fire minutter,
med tap av fire liv. Kvelden 6. april lå det derfor
fem livbåter fra samme rederi i havet øst av
Cape Katteras. Baten ble drevet fra hverandre,
mensamtlige ble plukket opp i løpet av en ukes
tid, dog med flere tap av liv.
Rederiets siste skip, Kollbjørg, kaptein
Edvin Apall-Olsen, seilte for New York 14.
januar 1943 i konvoy HX223 for Liverpool,
Konvoyen kom ut i tung sjø, og det frisknet
etterhvert til sterk storm som 24. januar
nærmest seg orkan. Det tungt lastede skipet
arbeidet hardt i sjøen, og klokken 1305 brakk
det fike aktenfor midtskipet. Fra akterskipet
så folkene forskipet drive av, med baugen høyt
i været. Flere skip holdt seg i nærheten, og
da været senere lettet noe ble mannskapet på
akterskipet tatt ombord i amerikanske Pan
Maryland. Akterskipet holdt seg flytende og
ble ekspedert til bunns 26. januar av U607
og U594 i fellesskap. Forliset til Kollbjørg har
mange felles trekk med søsterskipet Vardejjell,
som omtalt i forrige nummer av SKIPET.

Krigen
Odd Berg disponerte derved tre store og
moderne tankskip, Kollbjørg på 12.670 tdw
og 15.000-tonnerne Koll og Kollskegg. Ved
tyskernes angrep 9. april 1940 seilte de ute
ute i verden og kom inn i Nortraships flåte.
Samtlige skulle gå tapt under krigen.
De store Koll og Kollskegg fait begge som
offer for tyske undervannsbåter våren 1942,
til og med på samme dag og sted. Etter at
UDA hadde kommet med i krigen i desember
1941 begynte tyskerne å operere langs den
amerikanske østkysten, hvor det forsløbig
verken var iverksatt eskortering eller blending
på land. I begynnelsen av april var de begge
på vei nordover fra Caribbean til Halifax for å
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Med krigen senket roen seg over rederikontoret
i Karl Johansgate 1. Rederen seiv kom tidbg
med i illegalt arbeid, noe som førte til at han i
1942 måtte redde seg unna Gestapo og flykte til
Sverige. Derfrå kom han seg til Storbritannia
hvor han sluttet seg til Nortraships organisasjon
som assisterende direktør ved avdelingen i
London. I Nortraship kom han til å arbeide
spesialt med saker som angikk tankfart og
senere også kvalfangst.

Gjenreisning
Odd Berg vendte tilbake til Oslo, trolig mot
slutten av 1945, og kastet seg inn i arbeidet
for å gjenreise rederiet. Han var da 51 år og
en erfaren shippingmann, sist med verdifulle
internasjonale kontakter fra tiden i Nortraship.
Med sin erfaringer og kontaktflate var han nå
kommet sterkt med i organisasjonslivet og
ble utpekt som rederrepresentant i adskilhge
utvalg.
Han hadde giftet seg allere i sin tid i Brevik,
i 1919 med Louise Marie Heiberg Albretsen og
hadde med henne fått sønnene Knut og Henrik.
Av personlige interesser oppgav han seiv
litteratur til «Hvem er hvem» 1951. Dessuten

; NgjgyRt l1***1! I j

var han æresmedlem av sportsklubben Njård
siden 1937 - mens oslorederne flest vel var
med i Ready.
Rederiet kom straks etter krigen til å
flytte inn i nye lokaler på Solplassen 1 ved
siden av Oslo Rådhus, senere omdøpt til
Kronprinsesse Marthas plass. Hit flyttet også
de fleste rederiene i Bjørge-gruppen og også
meglerfirmaet Hjalmar Bjørge.
Gjenreisningen var allerede begynt
da Odd Berg vendte tilbake til Oslo. Med
sine tre moderne og kostbare skip var det
store summer rederiet fikk i erstatning ved
Nortraship-oppgjøret, og de ble investert i
nye tankskip.
Rederiet fikk tildelt en 15.000-tonner ved
Eriksberg av Puljekontraktene som var inngått
av Nortraship i 1944/45, og i mars 1946 tegnet
rederen kontrakt for et søsterskip og i oktober
samme år for ytterligere ett. Riktignok var
leveringen for de siste så langt frem som i 1950,
men alle ble sluttet på gode certepartier gjennorn Hjalmar Bjørge. Like før kontraheringsrestriksjonene snøret seg sammen mot slutten
av 1948 var Berg med ien gruppe kontrakter
som ble lisensiert fra Eriksberg; en 18.000tonner for levering i 1952.
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I mellomtiden meldte rederiet sin interesse
for to av de britiskbygde tankskip som
Nortraship hadde fått overta under krigen.
I desember 1945 ble motortanker Norsol
tildelt Odd Berg og kort etter også damptanker
Norheim. Dette var moderne krigsbygde
tankskip som ble kjøpt i konkurranse med
andre. For Norsol på 11.970 tdw, av Ocean
typen, betalte Berg 6.0 millioner kroner, mens
damptankeren på 14.840 tdw av Norwegiantypen (bygget etter samme tegninger som
Eidanger og Sandanger til Westfal-Larsen &
Co i 1938) noe mindre, 5.050.000 kroner.
Norsol fikk navnet Kollbjørg, mens den større
Norheim ble omdøpt Kollgrim. Skipene ble i
første omgang sluttet i løsfart.
Kollgrim ble forøvrig i 1949 bygget om til
motordrift i Kiel, da den fikk installert en brukt
hovedmotor på 6200 bhk, byggetiltaka i 1938.
Dette var den ene hovedmotoren fra Bergen
skes passasjerskip Vega som var blitt senket i
Eckemförde i krigens siste dager. Motorene
ble berget, men det er usikkert om mer enn
denne ene ble satt i stand.
Ved siden av tankskip kom Odd Berg også til å

Den krigsbygde Kollbjørgpå 11.870 tdw. U/NSS-Opedalssamlingen
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Motortanker Koll (2) varpå 15.780 tdw og levertfra Eriksberg i 1947.Den ble et heldig skipfor rederiet. Fotoflite

gi en håndsrekning til Langesunds Mek Verksted, hvor han i sin ungdom hadde vært styremedlem. Rundt 1945 tok rederiet to kontrakter

50, inntil krigen i Korea på nytt satte fraktene
under press høsten 1950. Ved årsskiftet 1950/
51 ble også de norske kontraheringsrestriksjo

Eriksberg med lisensbygget Doxford hoved
maskineri.
De gode resultater gav blod på tann. Berg

for dampdrevne Lake-skip, samtidig med at
også Sam Ugelstads rederi tok to. Ugelstads
kontrakter ble overdratt til andre, mens Bergs
skip ikke kunne leveres før i 1951/52.

nene opphevet, slik at rederiene igjen fikk lov
å kontrahere i utlandet.
Rederiet tok anledningen til å slutte sine to
åpne skip videre fra 1951, til meget gode rater.

tegnet seg i april 1951 for et søsterskip til
Kollgeir fra Eriksberg, fulgt av nok en søster
mot slutten av året. Begge ble sluttet på gode
5-års certepartier.

I mellomtiden var nybygningene fra Eriksberg
underveis. Den første ble levert i januar 1947

Kollgrim gikk inn på et 3-års reisecerteparti
i august til MOT+25/125%, hvor raten altså

Midt under Korea-boomen ble den første av
Lake-damperne fra Langesund levert. Kollbryn

som Ao//-egentlig et søsterskip av Kollskegg fra
1940-til en pris på rundt 8.5 millioner kroner.
De to søstrene kom først i 1950 som Kollskegg
og Kollstein, begge sluttet for 5år til AngloSaxon. Nå hadde prisen steget til rundt 11.5
millioner kroner. Tilsammen var det således
investert 42.5 millioner kroner i nye tankskip,

skulle følge markedet innen ramme av 25125%. Trolig ble skipets anskaffelse og
ombygging inntjent på de tre årene alene. Også
Koll ble sluttet for 3 års reiser fra mars 1952.
Den første 18.000-tonneren kom opp for
levering i juni 1952, døpt Kollgeir og målt til
18.360 tdw. Skipet var i mai 1951 sluttet for 3

på 2.480 tdw, bygget til verftets standardtype.
Sammen med søsterskipet Kollfimi året etter
ble de i første omgang sluttet på TC til franske
Fabre Line for henholdsvis 30 og 42 måneder.
I sesongen mai-november ble skipene drevet
i linjefart mellom Lakene og Middelhavet og
resten av året i annen fart.

noe som viser hvilken utrolig ekspansjon som
hadde funnet sted siden 1930. Ekspansjonen
lå primært i Odd Bergs Tankrederi som hadde

års reiser (Consecutive Voyages) til Esso til en
glimrende rate. Det var forøvrig det første fra

I 1953 dabbet markedet atter av til en ny
svak periode. Berg gjorde imidlertid en god

fire av de fem tankerne; AS Kollbjørg hadde
begrenset seg til den fille Kollbjørg.
Derved hadde Odd Berg virkelig lyktes i å

Kollfinn og søsteren Kollbryn var Lake-skip levertfra Langesunds Mek Verksted i 1951/52. U/Arne Sognnes

gjenreise og utvikle rederiet videre, fra tre skip
i 1940 til åtte i 1950:

mt Kollbjørg
m\. Kollgrim
mt Koll
mt Kollskegg
mt Kollstein
mt EriksbergMV

11.970
14.840
15.780
15.500
15.550
18.300

1941
1941
1947
1950
1950
1952

TC 5år fra 49
løsfart til 1951
TC
TC 5år fra lev
TC 5år fra lev
CV 3år

As Langesund MV 2.500 1951
ds LangesundMV 2.500 1952

Korea til Suez
Til tross for en ambisiøs ekspansjon var
rederiet vel sikret med gode certepartier
for sine kostbare nybygninger. Fra et sterkt
marked i 1946/47 hadde det dabbet av i 1949/

i
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forretning dette året da de to tankkontraktene
på Eriksberg ble solgt til Leif Høegh & Co.
Høegh fikk det ene skipet levert som Høegh
Skean i desember 1954, mens det andre ble
kansellert mot en erstatning på 2.2 millioner
kroner. Høegh lot certepartiet overføres
til et søsterskip som var under bygging ved
Eriksberg, Høegh Sword, og fikk derved sikret
lønnsom beskjeftigelse.
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Markedet tok seg gradvis opp fra 1955 inn i
1956 og kulminerte med Suez-krisen høsten og
vinteren 1956/57. Gullkantede rater og stengt
Suez-kanal stimulerte til en voldsom kontra
hering, spesielt av tank.
1 1954/55 lanserte mange verksteder en ny
type av store trampskip på 10-12.000 tdw, og
for mange rederier fremstod disse som gunstige
alternativer til investeringer i tank som på den
tid opplevde et betydelige tonnasjeoverskudd.
Odd Berg kontraherte i februar 1955 to slike
skip ved Eriksberg for levering i 1958, bygge
nummer 498 og 499. Mot slutten av året tok
rederiet et tredje søsterskip, nummer 516,
og et tankskip på 19-500 tdw, nummer 515.
Tre måneder senere, i februar 1956 ble også
nummer 518 kontrahert som søster av 515.
Kontraheringsfeberen slo ytterligere til ved
årsskiftet 1956/57 med et 4.000 tdw kjøleskip
fra L J Thompson & Sons og en turbintanker
på 40.000 tdw fra Kieler Howaldtswerke for
levring først på 60-tallet.
Samtidig ble flere eldre skip solgt til gode
priser.
Motortanker Kollgrim fra 1941 hadde
gjort seg ferdig med sitt gode reisercerteparti
i august 1954 og ble deretter tatt hjem til Oslo
for opplag. I februar 1955 ble det overlevert
til et Bermuda-selskap disponert av Nordström
& Thulin i Stockholm for 5 millioner kroner og
bygget om til malmskip i Sunderland.
Igså to andre tankskip gikk til svenske
kjøpere i september 1956 da markedet
virkelig tok av. Det var den lille Kollbjørg fra
1941 som ble solgt til Ödmark & Andersson i
Härnösand for 8.9 millioner kroner og levert
i Rotterdam. Samtidig ble også Koll fra 1947
levert til Ställbergs Grufe-Aktiobolags rederi,
Stockholm, for hele 24.8 millioner kroner
- nesten tre ganger byggesummen. Begge var
nettopp levert på gode reisecertepartier for 18
og 12 måneder, og optimismen var påtagelig.
For Berg må salget av Koll ha vært den relativt
sett beste salgsforretning i rederiets historie.
De to gjenværende 15.000-tonnerne Kollskegg
og Kollstein ble først sluttet på kortere
reisecertepartier i 1955/56 og deretter videre
på 5 års TC til Shell fra 1956/57. Samme forløp
fikk 18.000-tonneren Kollgeir, men bare for 3

Kollskegg/rø 1950 var søster av Koll (2). Young & Saivyer

år til BP. Den første av de to 19.500-tonnerne
ble sluttet 5år til Caltex fra levering, mens den
andre forble usluttet. Allerede i august 1956
ble kontrakten for den tredje shelterdeckeren
gjort om til turbintanker på 36.000 tdw og
sluttet 5år til Caltex til den gullkantede raten
29 shipping per tdw per måned.

salg, og det lyktes å seige Kollbryn i desember
1957 for 3.8 millioner kroner til et finsk
rederi, leveringen fant sted i Glasgow i slutten
av januar 1958. Søsteren Kollfinn ble værende
i flåten, men kom i opplag i Langesund i 1959Da skipet ble solgt i oktober 1959 var prisen
kommet ned i 1.6 millioner, og Arne Sveens
Rederi overtok det i Langesund.

Depresjon Og 60-dilernma
Våren 1957 fait markedet sammen. Suezkanaler ble åpnet i mai, og ut gjennom året
var det tydelig at verdensøkonomien kom inn
ien stagnasjonsperiode. For skipsfarten ble det
særlig vanskelig med den store ordremasse
som skulle leveres de nærmeste år, og først
i 1963 kom det igjen noenlunde balanse i
markedet.
Odd Bergs rederi var ien komfortabel
situasjon med gode fraktinntekter og storparten
av flåten sikret på gode certepartier fremover.
Svakheten var nok tørrlastskipene, særlig etter
at markedet sviktet. Lakeskipene ble utbudt for

De to Store shelterdeckerne fra Eriksberg ble
levert på denne tid. Kollgrim gikk prøveturen
på Vingamilen utenfor Göteborg 30. januar
1958 0g ble overtatt av kaptein Leif Dahl
Gundersen. Den ble på 13.000 tdw og hørte
til verftets standardtype. Skipet var sluttet for
3 års reiser til Volkswagenwerke med biler fra
tyskland til USA og kull tilbake. Senere ble den
sluttet til Kawasaki på TC fra 1959- Søsteren
Kollbjørg fulgte i mai 1959- Skipene kom til å
seile ti års tid for Odd Berg.
Så kom tankskipene. Berg hadde satset
på Eriksbergs nye type på 19-500 tdw, en

Kollgeir på 18360 tdw ble levertfra Eriksberg i 1952. Fotoflite
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Rederietfikk
levert to 19-500tonnerefra
Eriksberg i 1958/
60, søstrene
Kollbryn og Koli
bris av moderne
<

V

arrangement.
Yonng & Saivyer

' r

moderne og attraktiv skipstype med bro og
maskin akter. Kollbryn ble levert 24. april
1958 og gikk direkte inn på sitt 5 års TC til
Caltex til 30/- (30 shilling per tdw per måned).
Søsterskipet Kolibris
i januar
1960,
, .. ble levert
,
, ,,
men matte ta Ul takke med et temmelig labert
spot-marked. De første ti årene gikk det
på kortere reisecertepartier i amerikanske
farvann, men ble i november 1962 sluttet for

mt Kollskegg
mt Kollstein
mt Kollgeir
ml **r

15.500
15.550
18.360
19 725
9'775
tt Koll
36.550
13.000
ms Mlbjørg
13,000
ms JL Thompson 4.000
tt KielerHoiv
40.000

1950
1950
1952
1958
1959
loeo
1959
1958
1959
1961
1963

TC 5år Shell
TC 5år Shell
TC 3år BP
TC
5år alte
løsfart
Tr-1
TC 5ar rit
Caltex
TCKawasaki
løstan
usluttet
usluttet

6 år til BP til raten 18/-, som ikke var så verst,

levert sommeren 1963, bulkskipet Kollfinn på
26.814 tdw og tankskipet Kollskegg på 54.446
tdw.
Kollfinn var ved levering blant landets
største bulkskip, mens «supertankeren»
Kollskegg mått se seg forbigått av en ny
generasjon store skip, anført ayBergeBergesen
på 91 -000 tdw fra Rosenberg samme år. Det var
nye tider; begge nybygningene hadde både bro
og maskineri akter.

tidene tatt i betraktning. Slik kom Kolibris i

Situasjonen mndt 1960 var et svakt marked

første omgang til å bidra langt mer beskjedent
eim sin søster.

med betydelig tonnasjeoverskudd ide fleste
trades. Utviklingen pekte klart ito retninger,

De gode certepartiene fra Suez-boomen ebbet
ut fra 1960. Kollgeir ble tilbakelevert dette året,

Rederiets flaggskip og stolthet arvet navnet
Koll og ble levert fra Eriksberg i august 1959Detvaretturbintankskippå36.550tdwoggikk
inn på 5-års TC til Caltex til 29/-.

mot større enheter generelt og mot bulkskip
for tørrlast. Kontrakten ved J L Thompson
ble først utsatt før den i 1961 ble gjort om

fulgt av Kollstein i 1961, Kollskegg i 1962 og
Kollbryn i 1963. Kolibris hadde siden levering
i 1959 gått i løsfart. Dette må ha medført en

til bulkskip på 25.000 tdw. Samtidig ble også
turbintankeren ved Kieler Howaldt reforhandlet
fra 40.000 til 54.000 tdw. Slik gikk det til at
de to kontraheringene fra vinteren 1956/57 ble

tydelig reduksjon i rederiets cashflow. Under
de rådende forhold ble de to eldste solgt straks
certepartiene løp ut, Kollstein i 1961 til Erling
Hansen i Kristiansand og Kollskegg til Norsk
Skipsopphugning i Grimstad året etter. Også
18.000-tonneren Kollgeir ble avhendet i januar
1963 og den eldste 19.000-tonneren Kollbryn
i 1964. Slik gjennomførte rederiet en sterk
tonnasjeutskiftning i begynnelsen av 60-tallet.

Ved inngangen til 1960 hadde Odd Berg derved
følgende tonnasje:

Shelterdeckeme Kollbjørg og Kollgrim ble levertfra Eriksberg i 1958/59. U/Arne Sognnes
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Rederen seiv kunne feire sin 60-årsdag 6.
desember 1964. På dette tidspunkt var sønnene
Knut og Henrik Berg kommet med i rederiet
som medinnehavere, mens Per Brunsvig var
kontorsjef. Staben talte ellers mannskapssjef,
flere inspektører som AlfWisth og Warpe, mens
befraktningen ble skjøttet av rederne i samråd
med Hjalmar Bjørges meglerforretning.

Tank og bulk
Høsten 1963, kort etter at de to nye skipene
var kommet i fart, tegnet Odd Berg kontrakt
på to skip fra Eriksberg, et bulkskip på 33.000
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tdw som skulle bygges ved Uddevallavarvet og
en turbintanker på 90.000 tdw. Dette var skip
av tidsmessig type og størrelse som ble levert
i 1966; bulkskipet Kollgeir i mars og tankeren
Kollbryn i november.
Etter denne leveransen hadde rederiet en
balansert flåte bestående av fire tank- og fire
tørrlastskip:
mt Kolibris

19775

1959

tt Koll

36.550

1959

tt Kollskegg
Kollbryn

54.446
99-347

1963
1966

ms Kollgrim

13-000

1958

shelterdecker

ms Kollbjørg

13.000

1959

shelterdecker

ms Kollfinn

26.814

1963

bulk

ms Kollgeir

33.590

1966

bulk

Fra en god periode i 1963-66 svekket markedet
seg utover året, men dystre utsikter for 1967.
I juni brøt det imidlertid ut krig i Midt-Østen,
Suez-kanalen ble stengt og tankratene steg til
himmels. Dette påvirket generelt Bergs flåte,
seiv om Kolibris var låst fast i et svakt 6-års TC
fra 1963 og Kollskegg var sluttet på et svakt
12 måneders reisecerteparti frem til høsten
1967. Trolig var også nybygningen Kollbryn
sluttet på et kortere certeparti. Men 36.000tonneren Koll ble solgt allerede i juni 1967
til amerikanske kjøpere og levert i oktober
- sikkert til en meget god pris. Rederiet
lyktes imidlertid å befrakte skipene til gode
betingelser så snart certepartiene var ute og
gjorde nok en betydelig gevinst i 1968.
Dette gav støtet til kontrahering av et stort
skip, en OBO-carrier (oil-bulk/oil) på 151.000
tdw, i juni 1968. Leveringen var satt fire år frem
i tid, til 1972.
I mellomtiden ble de to shelterdeckerne
Kollgrim og Kollbjørg solgt i 1969/70 til den
greske rederen Michail A Karageorgis., og
også turbintankeren Kollskegg gikk til greske
kjøpere i 1969-

En opsjonskontrakt i 1956 ble omsiderfullført som bidkskipet Kollfinn i 1963. Fotoflite

Bulkskipene Kollfi7in og Kollgeir ble sluttet i
verdensomspennende bulkfart. Begge var godt
utstyrt med bommer, og Kollgeir fikk i 1969
innsatt heisbare bildekk under T/C til Star
Shipping i Bergen.
Ien periode på 15 år fra 1967 var rederiet
også engasjert i ro/ro-fart i Vestindia. Gjennom
Bjørge var det utviklet en T/C-forretning for tre
små ro/ro-skip til Pan American Mail Line ved
firmaet Chester Blackburn & Roder i Miami.
Skipene ble bygget for Bergs selskaper ved
Ankerløkken Glommen og ett subkontrahert
til Aukra, levert i 1968/70 som Panamerica,
Panatlantic og Pancaribe. De ble drevet
under norsk flagg og av norske mannskaper
i linjefart fra Miami til forskjellige steder i
Caribbean.
Dell siste boom
Etter boomen i 1967 hadde markedet holdt
seg relativt bra, og siden Suez-kanalen forble

stengt stimulerte dette til bygging av store
tankskip som likevel måtte ta turen rundt
Afrika på veien fra Midt-Østen til Europa. I
slutten av 1970 kontraherte også Odd Berg
en slik VLCC - Very Large Crude Carrier - fra
Uddevallavarvet. Fremtiden lå i store enheter,
0g Odd Bergs rederi ville følge med.
Fra 1971 fait markedet tilbake og var en tid
temmelig svakt, inntil det begynte å stramme
Seg opp mot slutten av 1972 og inn i det neste
året. 1973 kom til å oppleve en kontraheringsboom uten sidestykke -ihvertfall målt i tonnasje
- inntil boonTen kulminerte med krigsutbmdd i
Midt-Østen i oktober 1973. Rederiet fikk levert
sitt store kombinasjonsskip på 151.000 tdw
fra Eriksberg vinteren 1972, døpt Koll, og fylte
samme år opp ordrebøkene med to mellomstore tankskip på 135.000 tdw fra Eriksberg.
18. mai 1973 ble også det største skip levert,
turbintankeren Kollbjørg på 229.000 tdw
fra Uddevalla og kom ut iet gnistrende godt
marked.

1

Utviklingen gikk
rasktpå 60-tallet, og
i 1966fikk rederiet
levert en turbintank
erpå nær 100.000
tdiv, Kollbryn fra
Eriksberg. Fotoflite
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Kombinasjonsskipet Koll (4)
på 153-000 tdiv kom ifart i
1972. Airfoto ofPenang
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Ved inngangen til 1973 stor Odd Berg da med
følgende skip:
mt Kolibris
19-775 1959
tt Kollbryn
99-347 1966
mt K°M
153-300 1972
tt kontr Uddevalla 229.000 1973

sitt preg på utgangen av 1973 må det ha
vært et glimrende år for rederiet. De fleste
skipene fortsatte å seile på gode betingelser
inn j 1974, Selv om frykten for stagnasjon i
verdens-handelen nå begynte å bre seg.
Berg-flåten synes åha vært sluttet på relativt

ISmo
26.814
33-590
975
975
975

kortecerteparierDamrbintankeren»^
i november 1974 kom h|em t.1 Bøvagen ved
Haugesund var den en av de første norske
tankere til ågå i opplag. I april 1975 kom
kombinasjonsskipet Koll til Uddevalla for
opplag, mens den første 135-OOO-tonneren
Kollskegg gikk direkte fra verftet i Göteborg i
mars 1975 til Uddevalla for å slutte seg til sin
rederisøster. Den neste, Kolibris, la seg bl ved
Finnøy i Rogaland fra september samme år.
1 løpet av et år måtte rederiet således legge opp
fire av sine fem tankskip; bare VLCCen Kollbjørg
seilte videre. For å hjelpe pä finansene ble den
eldste turbintankeren, Kollbryn på 99-000 tdw,
solgt til Johan Reksten i mars 1975 for USD 4.4

mKoUfinn
ms Kollgeir
ms Panamerica
ms Panatlantic
ms Pancaribe

1975
1963
1966
1968
1969
1970

bulk
bulk
roro
roro
roro

Rederiet søkte også å utnytte det sterke
markedet til gunstige salg og kvittet seg i
januar 1973 med tankskipet Kolibris fra 1960
for USD 2. 2 mill og i oktober med bulkskipet
Kollfinn for USD 6.0 milboner - sistnevnte på
være rekordpris.
Seiv om krig, oljeembargo og oljekrise satte

Suezmax-tankeren Kolibris ble levert i 1975 som den siste av kontraktene inngåttfør
markedssamenbruddet i 1974. Per-ErikJohnsen

milboner - 18 måneder etter at sbke skip ble
omsatt for 20 milboner. Bulkskipet Kollgeir
gikk til greske kjøpere sommeren 1975 for en
god pris, USD 6.25 milboner.
I løpet av to år - fra sommeren 1973 til som
meren 1975 - hadde rederiets utsikter forandret
seg radikalt. De gode inntektene hadde tørket
bort; tankmarkedet var presset av reduserte
skipninger og store leveranser av nye skip. På
toppen av det hele hadde rederiet tegnet seg for
en 24 prosent andel i kranskipet Sea Troll som
var kontrahert i august 1974 fra Blohm und
Voss. Leveringen skjedde i desember 1976 av
det som ble betegnet som Norges dyreste skip
til 550 milboner kroner.
For historien om Sea Troll hevises bl artikkelen
om Hjalmar Bjørge i SKIPET 3-02. På grunn av
svikten i offshore-markedet ble skipet drevet
i opplag i mai 1978 og gikk deretter til
tvangsauksjon. Det endte med at skipet ble solgt
i april 1980 tb et konsortium ved Sig Bergesen
dy for USD 41.3 milboner, og med et følebg tap
for Odd Berg og de øvrige eiere.

Berg & Bjørge
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Det ble gjort forsøk på å stabibsere sibiasjonen
ved bl a å seige kombinasjonsskipet Koll i juni
1976 for USD 13.2 milboner, en rimebg bra
pris forholdene tatt i betraktning. Også de
tre små ro/ro-skipene ble solgt i 1976, men
fortsatte med management fra Oslo. Derved
var båten redusert tb tre skip.
Med redusert virksomhet var det naturbg
å søke samarbeid med Hjalmar Bjørge om
et febes driftsselskap. 15- april 1978 trådte
AS Berg & Bjørge i funksjon som felles
driftsselskap i Bjørges lokaler på Kronprinsesse
Mårthas plass 1. Rederne Knut og Henrik Berg
ble knyttet til rederiet, mens eldre ansatte ble
pensjonert.
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Bergs tre skip ble lagt inn i det nye selskapet
som fikk en flåte på åtte skip, samt driften av
de tre ro/ro-skipene.
mt Bjørgheim

20.700

1960

product

mt Granheim

21.000

1964

product

ms Bjørghav

72.650

1967

OBO

ms Bjørgjjell

72.650

1968

OBO

ms Bjørgholm

122.047

1975

OBO

tt Kollbjørg
mt Kolibris

230.240
133.754

1973
1975

tank
tank

mt Kollskegg

133.760

1975

tank

Etter at de eldste av Bjørges skip var anhendet i
1978, strammet markedet seg til høsten samme
år og løftet seg i en god periode i 1979/80.
Våren 1979 grep rederiet sjansen til å seige
VLCCen Kollbjørg til Phillips Petroleum for USD
14.2 millioner, en sterk pris på denne tid, men
bare halvparten av hva en kunne ha fått ved
slutten av året.
Etter denne saneringen ble eierselskapene
reorganisert i 1979 som Bjørge Shipping Co
AS, som nå overtok som rederi. Berg & Bjørg
hkk igjen vind i seilene over boomen 1979/80.
Tank-skipet Kollskegg ble solgt til grekere for
USD 22 millioner og OBO-skipet Bjørgholm
gikk til Amt J Mørland i Arendal for USD 28.0
millioner med 4 års TC.
Våren 1982 ble det siste tankskipet solgt,
Kolibris gikk til Fearnley & Eger for ombygging
til tungløftskip. Berg & Bjørge beholdt en andel
i skipet som fikk navnet Femcarrier. De små
roro-skipene i amerikansk fart ble etter alt å
dømme tilbakelevert fra Chester Blackburn &
Roder i 1982 og deretter solgt.
Til gjengjeld tegnet rederiet i juni 1981
kontrakt for et 54.500 tdw OBO-skip ved
Uddevallavarvet til rundt USD 32 millioner, noe
som på dette tidspunkt fortonet seg gunstig for
et moderne og konkurransedyktig skip. Med
det tradisjons-rike navn Kollbjørg ble det
levert 20. januar 1983, men rederiet måtte da
konstatere at markedet hadde sviktet fullstendig
og igjen fortonet seg trøstesløst.
Svak inntjening, stigende dollarkurs som
medførte av gjelden øket i tillegg til at markeds
verdien i løpet av kort tid sank til 1/3 av bygge
summen gjorde Kollbjørg til et håpløst prosjekt.
Det ble holdt i fart inntil kreditorene, Svenska
Varv, i desember 1985 tok skipet tilbake.
Slik forsvant Odd Bergs rederi etter 56 år.
Gjennom sin tid hadde det vært et godt rederi
for de seilende, det hadde vært dynamisk og
godt drevet, inntil shippingkrisen på 70-tallet
førte til store påkjenninger. Det forteller også
noe om skipsfartens entreprenør-kultur, at
skipsfart mer enn de noe annen næring preges
av enkeltmennesker som bygger opp og utvikler
sin bedrift, før den visner bort under en ny
økonomisk fase.

Siste skip - OBO-skipet Kollbjørg/rø 1983, her medSeateams skorsteinsmerke. AlexDuncan

Flagg og skorstein
Odd Bergs rederiflagg var svart med en «fylt»
svart B plassert i en hvit oval. Skorsteinen var
likeledes svart med den hvite oval og svarte B.

10.1959

Til opphugging, ankom Hong Kong
19.10.1959.
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5562 g 8340d 400.0/52.4/28.4 ft
tankskip med maskin midtskips
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1920
1921

Anglo-Saxon Petroleum Co Ltd, London
odConia

2.1925

British Molasses Co Ltd, London
for GBP 60.000, od Athelbeach

Sjøfartshistorisk Årbok 1991
Jon Rustung Hegland: Nortraships flåte. Oslo 1976

1926

United Molasses Co Ltd, London

11.1929

AS Furulund (Odd Berg), Oslo for
GBP 67.000, renamed Realf

3.1930
1930

Skibs-AS Asplund (Odd Berg), Oslo
Skibs-AS Asplund (Rønneberg & Galtung),
Moss/Oslo

8.1935

United Molasses Co Ltd, London,
odAthelmere

Norwegian Shipping News, div meglerrapporter, osv
Egne samlinger

Skipsliste
for Odd Bergs rederi
ds BØKLUND

MHSQ

211 lg 3620d 290.0/42.0/19.2 ft

Armstrong, Whitworth &Co Ltd,
Newcastle -947

1940

Tankers Ltd, London

195

Mageolia Naviera SA, Panama, od
Alexandros

195

Myrinella Naviera SA, Panama

3.1964

Til opphugging, ankom Split 15-3.64

Sunderland Shipbuilding Co. Ltd.,
Sunderland -272

mt KOLL

IDRI

Bygget som Petra for AS Petra (F.Wiese)

10051 g I4l92d

Bergen

2M4 3600 bhk 11 kn MAN - 2prop

6.1918

DS Storfonds AS (SigvalBergesen),
Stavanger, od Svartfond

10.1930: Deutsche Werft AG, Hamburg -142

I.I929

AS Furulund (S. Ugelstad & Co.), Oslo,

singledecker med lang bro
T3 North East Mai’ ine Eng Co Ltd, 232 nhk
9-1912

12.1929
6.1930

k II.1929
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
10044g 15080d

od Bøklund

193

AS Furulund (Odd Berg), Oslo.
Dampskibsselskabet Botnia AS (O . J.

4.1940

i Nortraships flåte

4.1942

Torpedert 6.4.42 av U571 øst av Cape

Eskildsen), København, od Sydhavet
8.1932

Rederi A/S Sigyn (Hans Lundgren) ,
Helsingborg, od Sixten

1955

Enosis Shipping Co. SA, Puerto Limon,
Costa Rica/Panama, od Enosis

1957

487.4/66.0/37.3 ft

Ermis Shipping Cia. Ltda, Puerto Limon,
Costa Rica, od Omonia

Katteras, på reise Curacao-Halifax-UK,
3 omkom

ds KOLLSKEGG
18l4g3000d
singledecker

MKTB
265.0/42.1/17.9 ft

T3 Fredriksstad MV, 216 nhk 9 knop
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2.1915

Fredriksstad mek Verksted, Fredrikstad
-181

SS American Eagle Owners Inc (American
Foreign SS Corp), New York, od

Atlanteren i pos 58.28N-4l.34W, på reise

American Eagle

kom bort med.. mann, besetningen

2.1937

Kulukundis Shipping Co SA, Piraeus for
GBP 25.000, od Mount Parnes

reddet fra akterskipet, som ble senket

3.1942

Torpedert 12.3.42 avU-124ipos 52.3129.20W.

11.1932

Levert som Skard til AS Skule (B A
Sanne), Oslo
9.1931

AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo for
GBP 25.500 en bloc med Skrymer

1.1932

AS Furulund (Odd Berg), Oslo,
od Kollskegg

3.1936
8.1941
7.1945

mt KOLLGRIM

GBP 13.550, od Rolfsborg

8263 g 12650 d 469.2/61.1/34.5 ft
M 6 Eriksberg-B&W, 12 knop

rekv Royal Navy i Kirkwall kullforsyning
Sank 13. 7.45 etter kollisjon i Largs Bay

6.1936

LJDW

LBKV

Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg

singledecker
T 3 John G Kincaid & Co Ltd, Greenock

10.1939

3.1921 Ardrossan Dry Dock & Shipbuilding Co Ltd,
Aberdeen -312

2.1940

4.1933
2.1944

7.1948

slept til Oran, opplagt til juli 1948.
ankom Sunderland 24. juli 1948 under

10.1947

AS Falkeljell (Olsen & Ugelstad), Oslo for

odKollgrim
Sovtorgflot, Leningrad, omdøpt Msta
Brukket ned i isen 6.2.44 i Okhotsk-havet,

Frs 1.000.000 for akterskipet “as is”

MVBP

1950
12.1955

3.1917 Moore & Scott Iron Works, Oakland Cal

-110

mt KOLLBJØRG

LLMP

8206 g 11970 d 483.40a/465.6/59.5/34.0ft
M 8 Harland & Wolff, 3500 bhk, 12 knop
11.1941
Harland & Wolff Ltd, Belfast -1053

3.1942

Bygget som Empire Diamond for
Ministry of War Transport, London
Overført til Nortraship, London,
od Norsol

12.1945

AS Kollbjørg (Odd Berg), Oslo, for NOK
6.0 mill, od Kollbjørg

Sirefjell
LJDW
Innsatt ny hovedmotor: M 5 MAN 4000
bhk 12.5 kn

4.1956

Veivakselbrudd på reise Trinidad-Stanlow,

Lev ob La Spezia til malmskip, ankom
25.5.1955, lev 31.12.1955

9.1956

slept til Stanlow for lossing, deretter til
Rotterdam for rep.
Ödmark & Anderssons PR, Härnösand for
GBP 445.000, levert i Rotterdam etter

1.1961

8589g12180d
Bermuda intr for GBP 250.000 incl TC

9.1961

Til japanske huggere ,ankom Hirao

Skjelbreds Rederi AS, Kristiansand for
GBP 432.000 inkl TC 31/- til 1963.

2.10.61

Certepartiet ble overført til mt Skjelbred,

Bygget som Thelma for AS Thelma (O T
Tønnevold), Grimstad

reparasjon, od Storö
10.1959

mens skipet ble solgt

opr dampturbin
Skibs-AS Grimstad (WB Markussen),

mt KOLLBJORG

LJLX

Oslo for GBP 22.000, od Hampholm

M 6 Eriksberg-B&W, 12 knop
5.1937
Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-264

11.1959

8259 g 12670 d 469.2/61.1/34.5 ft

lev etter ombygging ved Nylands
Verksted, Oslo, inst ny maskin bygget i
UK

10.1932

Curacao-Halifax-UK med olje, 4 omkom.

reg på AS Falkeljell og AS Luksefjell som

T 3 493 nhk North East Marine Eng Co Ltd,
Newcastle (ins 25)

12.1928
5.1929

Torpedert 6.4.42 i pos 35.05N-70.00W av
U754 øst for Cape Hatteras, på reise

15.8.1949 Lev rep Howaldtswerke Kiel AG:
8477 g 12600 d 486.70a/470.4/61. 1/34.5 ft

4507 g 7100 d 376.2/52.6/25.811
tweendecker

8.1925

reparert
4.1942

slep fra Oran

AS Furulund (Odd Berg), Oslo

sør for Nagaevo på reise NagaevoVladivostok i ballast.

1.1925

brann midtskips 1 omkom, slept i havn/

Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
Soc Francaise des Transports Petroliers
SA, Havre for USD 900.000, od Picardie
Støtte mot vrak 1.2.40 i Atlanterhavet, i
Akterskipet med 28 av 40 mann funnet
540 n mil NW av Azorene. Akterskipet

AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo for
GBP 25.500 en bloc med Skard

ds THEKLA

Flyangrep 20.7.40 i Kanalen, 5 treffere/

storm, brakk i to - forskipet sank.

Bygget som Skrymer til AS Skule (B A
Sanne), Oslo

1.1932

LigT

Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
7.1940

k 2.1935

1984 g 3151 d 271.4/41.6/19.4 ft

3.1932

mt KOLLSKEGG

M 8 Eriksberg-.B&W
1.1940 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg k 3.1938

-262

9.1931

26.1 avU6O7 0gU594.

9858 g 15000 d 498.4/65.3/36.4 ft

J A Zachariassen & Co, Nystad for

ds KOLLGRIM

NewYork-Liverpool med olje. Forskipet

k 1935

AS Baltique (Petter Olsen), Oslo
Skibs-AS Bukøya (Samuelsen & Buch),
Farsund for NOK 600.000, od Thekla
AS Bodin (Oddßerg), Oslo, regFarsund

4.1940
1.1943

O Kees & Co (Hong Kong) Ltd, Hong

Kong for GBP 83.000, ankom
20.11.1959 for hugging.
dt KOLLGRIM

LLMN

AS Kollbjørg (Odd Berg & Hjalmar

9816 g 14840 d 484.0/68.3/36.211
T 3 Laing, 11 knop

Bjørge), Oslo

10.1941

i Nortraships flåte
Brakki to 24.1.43 under storm i Nord-

Kollbjørg/rø 1937gjenoppstod som Sirefjell. U/PerAlsaker

Sir James Laing & Sons Ltd, Sunderland
-736
Bygget som Empire Pearl for Ministry of
War Transport, London

3.1942

Overtatt av Nortraship, od Norheim

1946

Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo, for NOK
5.050.000, od Kollgrim

1949

V
'pr-'

\

-

/

Innsatt ny hovedmotor MlO Cant Riuniti
dell’Adriatico, 5300 bhk, bygget 1938,

/

« /.'

t

tidligere i BDS’ Vega
2.1955

\|

Ombygget til motordrift ved Flowaldtswerke AG, Kiel: 9881 g 14659d

/

1

_

-4Å-

7.1955

Dingwall Shipping Co Ltd (Nordström &
Thulin AB, Stockholm), Hamilton
Bermuda, for GBP 252.000, od Walton
Levert fra T W Greenwell &Co Ltd,
Sunderland etter ombygging til malmskip:

2.1957

Ombygget til malmtanker:

7.1963

10429 g 14350d
solgt ukjent rederi etter opplag i Sorel,
odJames Havel
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1.1969
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Paget Traders Inc, Monrovia,
od Faget Trader
Til opphugging i Vinaroz, Spania

mt KOLL LMBX
9786g 15780d 518.4os/498.6/65.3/37.0ft
M7 Eriksberg-B&W, 5175 bhk, 14 knop
I6.I.I947 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-343
k 11.1944
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
9.1956
Ställbergs Grafe-Aktiebolags Rederi,
Stockholm for GBP 2.240.000,
omdøpt Kinn
11.963
Cia Naviera Avante SA, Monrovia for
GBP 290.000, odAvante
1965
Angeliki Cia Maritima SA, Piraeus,
odAngeliki P
7.1966
Antent 3.7.1966 av brennende olje på
elven ved Montreal, akterskipet utbrent.
Kondemnert, solgt Ferrotar Enterprises,
Igjen brannskadet midtskips 28.7.1966.
1965
Hampton Enterprises Ltd, Hamilton for
USD 105.000 «as is», nedrigget til
tanklekter Mobiltest I. Registrert på
Nocos Tankers Inc, Panama, stasjonert i
Bonny, Nigeria.
8.1969
Ankom Hamburg 21.8.1969 fra Lagos/
Apapa for opphugging. Solgt videre til
spanske huggere, ankom Santander
under slep 17.9.1969mt KOLLSKEGG LHQV
9866g 15500d 518.4oa/498.6/65.3/37.0ft
M7 Eriksberg-B&W, 5105 bhk, 14 knop
2.2.1950 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-392
k 3.1946
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
2.1962
Opplagt Stavanger
10.1962 Til Norsk Skipsopphuggings Co,
Grimstad, levert i Stavanger 15.10.62,
men ankom Grimstad 14.11 1962.
mt KOLLSTEIN LCLY
9864g 15550 tdw
518.4oa/498.6/65.3/37.0 ft
M7 Eriksberg-B&W, 5175 bhk, 14 knop
5.1950 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-396
k 10.1946
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
4.1961
Erling Hansens Rederi AS & Skibs-AS
Linea, Kristiansand for GBP 205.000,
od Ranella
4.1964
Sol Co Ltd, Monrovia for GBP 75.000,
od Brigitte
1971
Petrol Co Ltd, Monrovia,
od Ocean Monarch
1972
Ocean Monarch Co Ltd, Monrovia
5.1973
Til spanske huggere etter opplag i
Piraeus, slept fra Piraeus 4.6.73 for
Valencia.
ds KOLLBRYN LAHY
1375g 2480d
258.0/41.8/14.5 ft
shelterdecker 4ho/ha 165/153 gb NV
C2+ltr Langesunds, 1200 bhk 12 kn

»t»
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Kollsteinfra 1950 ble rederiets tredje 15.000-tonner. Fotoflite
5.6.1951

12.1957
3.1968
1970
1973
1974

Langesunds MekVerksted, Langesimd -31
k 1945
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
Lovisa Ångfartygs AB, Lovisa for GBP
190.000, lev 1.58 i Glasgow oå Kristina
Continental Marine Corp, Keelung od
ChichowFrog
Hwan Hang Maritime Co Ltd, Keelung,
od Hwa Hang
CMOL Shipping Co Re Ltd, Panama
oåßeautyßose
Opphugget Taiwan (ref lioyd’s Casualty
Reports 1982)

ds KOLLFINN LALS
1376 g 2480 d 258.0/41.8/14.5 ft
shelterdecker 4ho/ha 165/153 gb NV
C2+ltr Langesunds, 1200 ihk 11 knop
5.1952 Langesunds Mek Verksted, Langesund -32
k 1945
AS Kollbjørg (Odd Berg), Oslo
10.1959 AS Arne Sveens Rederi, Sandvika/Oslo
for GBP 80.000, od Mui Finn
2 .1966
AS Arne Sveens Rederi & Henriksens
Rederi AS, Oslo
12.1967 Henriksens Rederi AS, Oslo
4.1968
od Bonde
12.1969 Maldivian National Trading Corp, Male,
od Maldive Skipper
1974
Maldives Shipping Ltd, Male
12.1974 Til opphugging, avgikkßombay 27.12.74
for Karachi.
mt KOLLGEIR LALR
11680 g 18360 d 559-3oa/537.4/70.0/39.1 ft
M 6 Eriksberg-Doxford, 6250 bhk, 14 knop
6.1952 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-422
k 10.1948
AS Kollbjørg (Odd Berg), Oslo
1.1963
Cia Farallon de Naviera SA, Piraeus,
od Elly
3• 1969
Til opphugging i Kaohsiung
mt 18.200 tdw Eriksberg-454
kontrahert 4.1951, solgt 1953 Leif Høegh & Co,
Oslo, levert 1954 som Høegh Skean

mt 18.200 tdw, Eriksberg - for levering 1956
kontrahert 2.1952, solgt 1953 Leif Høegh & Co,
Oslo, kansellert 1953
msKOLLGRIM JWSI
9000 g 13000 d 475.7/62.1/37.3 ft
shelterdecker sho/ha 720/622 gb NV
M 6 Eriksberg-B&W, 5575 bhk 14 kn
30.1.1958 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-498
k 2.1955
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
10.1969 Grunnstøtte 19.10.69 nær Jeddah
2.1970
Pansurena Navigation SA (Michail A
Karageorgis), Piraeus for USD 3.000.000
en bloc med Kollbjørg, lev 9.2.70
odAristovoulos
4.1974
Vitasea Ltd, Piraeus od Vitasea
5.1978
Avgikk 13.4.78 Maputo for Caronte med
11500 tonn krom-malm, sist rapportert
4.5.78 ca 240 n mil fra Caronte. 2
omkomne funnet 55 mil W av Sardinia,
senere 3 til.
mt KOLLBRYN JWVJ
12793 g 19725 d 559-9oa/530.8/71.9/40.3 ft
M 7 Eriksberg-B&W, 8750 bhk 14.5 knop
24.4.1958 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-515
k 12.1955
Odd Bergs Tankrederi AS & AS Kollbjørg,
Oslo
5.1964
Liberian Freedom Transport Inc,
Monrovia for GBP 560.000, od WorldPair
1969
Neptune Orient Lines Ltd, Singapore, od
Neptune Taurus
8. 1973
Friendship Marine Inc, Piraeus, od
Oilbird
9-1976
Grunnstøtte 18-9-1976 ved Admiralty Bay,
Bonny, Nigeria, ankom New York 2.11.76,
kondemnert. Solgt på auksjon 9-2.77 til
River Development Corp, Keamey NJ
for opphugging, levert 14.2.1977.
ms KOLLBJØRG JXEK
9000 g 13000 d 475.7/62.1/37.3 ft
shelterdecker sho/ha 720/662 gb NV
M 6 5575 bhk 14 kn Eriksberg-B&W
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Turbintankeren
Kollskegg/w 54.446
tdw kotnfra Kieler
Howaldtswerke i
1963. Fotoflite

I '<$.

21.5.1959 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg

12.12.1976 for egen maskin, mensleptfra

-499
k 2.1955
AS Kollbjørg (Odd Berg), Oslo

Hampton Roads til Castellon, ankom
7.4.1977.

9.1969

Naves Transoceanicas Armadora SA
(Michail A Karageorgjs), Piraeus for USD
3.000.000 en bloc med Kollgrim, lev

mtKOLLBRIS JXHY
12808 g 19775d
559-9/71.9/40.3 ft
M7 Eriksberg-B&W, 8750 bhk 14.5 knop

IO.9.69 odAristokratis

1.1960

4.1974

Ocean Tramping Co Ltd, Hong Kong/

10.1975

- 518

Mogadiscio odBibo

k 2.1956

China Ocean Shipping Corp, Canton od

OddBergsTankrederiAS&ASKollbjørg,

LongHm
1994

Oslo

Utelatt fra Lloyd’s Register, eksisterer

1.1973

Vanm Shipping Co Ltd, Bombay for

11.1981

USD 2.2 mill, odAryaDoot
Til opphugging i Bombay

trolig ikke lenger
ttKOLL JXGE
22557g 36556d 682.5/87.3/49-0 ft
2 dampturbiner Parsons Marine ftirbines, 16.500
ahk, 17 knop

ms KOLLFINN JXWA
16528 g 26814 d 598.3/74.7/43.5 ft

Bulk carrier, 7 rom/luker
M 6 NEastMarEng-Götaverken, 7500 bhk 14 knop
6.1963
J L Thompson & Sons Ltd, Sunderland
-703
k 12.1956 som ms 4000d, bekreftet som
bulkskip 1961
Odd Bergs Tankrederi AS & AS Kollbjørg
(Odd Berg), Oslo
10.1973 China Ocean Shipping Corp, Canton for
USD 6.0 mill, lev 6.1974 od Dan Hai
1980
od Hong Qi 303
Kan spores til 1990, videre ukjent.

8.1959 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg

-516

6.1967
10.1967

1972
12.1976

Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg

k 12.1955 som ms 12500d, konvertert
1956
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
od Intrepid
Pretenid Shipping Co (Westwaters
Management Corp, New York),
Monrovia.
Astral Shipping Ltd, Monrovia,
od GoldenJason
Til opphugging, avgikkjacksonville

Ro/ro-skipet Panamerica

tt KOLLSKEGG JXWO
32958g 52050d
740.1/102.2/53-2 ft
2 dampturbiner Kieler Howaldt, 17500 ahk -1
prop,16 knop
8.1963 Kieler Howaldtswerke AG, Kiel -1123
k 1.1957 som tt 40.000d
1.1969
Alpina Cia Naviera SA, Monrovia for
USD 3.861.000, od Apollonis
3.1976
Til opphugging, ankom Kaohsiung
15.3.1976
ms KOLLGEIR LEXB
20455g33590d
644.1/85.3/44.9 ft
Id Ba52 OA117 MA 7ho/ha l451gr NV
M7 Eriksberg-B&W, 10500 bhk 15 kn
i 1.3.1966 Uddevallavarvet AB, Uddevalla -273
k 11.1963
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
8.1975
Aegnoussiotis Shipping Corp, Piraeus for
USD 6.250.000 od Aegnoussiotis
1981
Goksay Denizailik ve Ticaret AS, Istanbul
oåNazli
1988
Neptime Shipping Ltd, Kingstown St
Vincent, odHazel
II.199O Til opphugging, ankom Alang 6.11.90
tt KOLLBRYN LIYM
51396 g 99347d
839.6/128.0/61.4 ft
2 dampturbiner, 20712 ahk, 15.5 knop
11.1966 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-596
k 11.1963
5.1969
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4.1975
3-1978

®er§s Tankrederi AS, Oslo
Skadet ved eksplosjon 30.5.69 Sav
Socotra på reise Lavera-Persiske Gulf i
ballast, to mann omkom.
Opplagt i Bøvågen, Karmøy
Johan Reksten Rederi AS, Bergen for
USD 4.4 mill, odJorek Trader
flyttet til opplag i Onarheim
Solgt tilopphugging, brøtopplag 22.4
1978, passerte Suez 13.5, ankom Busan
9-6.78, opphugget av Kum Ho Industry.

ms PANAMERICA LCCZ
499g 975d
258.6/44.7/23.8 ft
roro shelterdecker MA
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2M16 Caterpillar, 2000 bhk 12.5 kn - 2 prop
10.1968 Ankerløkken Verft Glommen AS,
Fredrikstad -I69
k 12.1967
AS Berpa (Odd Berg & Co), Oslo
TC Pan American Mail Line, Chester
Blackburn & Roder, Miami
6.1976
Panamerica Inc (Odd Berg & Co), Oslo/
Georgetown Cl
1982
First Greyhound Leasing Co (Vertom
Scheepvaart & Handels Mij BV), Panama
198
Seaside Maritime Co SA, Panama
5.1992
Navimar Panama SA, Panama,
od Panamericana
1994
Tacoma Panama Agency SA, Belize,
od Sultan
199
Vanguard Marine, Panama, reg San
Lorenzo
Eksisterer fortsatt, nå reg som ro/ro/
passasjerfartøy
ms PWATL VMIC LEIS
499g 975d
258.6/44.7/23.8 ft
roro shelterdecker MA
2M16 Caterpillar, 2000 bhk 12.5 kn - 2 prop
3.1969
Ankerløkken Verft Glommen AS,
Fredrikstad -170
k 12.1967
AS Berat (Odd Berg & Co), Oslo
TC Pan American Mail Line, Chester
Blackburn & Roder, Miami
9.1976
Panatlantic Inc (Odd Berg & Co), Oslo/
Georgetown Cl
1982
First Greyhound Leasing Co (Vertom
Scheepvaart & Handels Mij BV), Panama
1985
Curtis Shipping, Panama/St Vincent
1991
od Constance Panatlantic
1992
Seaboard Atlantic Trading Inc, Panama,
od SeaboardAtlantic
Consorcio Naviera del Occidente SA, La
Guaira
1995
Stnrgeon Atlantic Inc, Cayman Islands,
od SturgeonAtlantic
2002
Eksistens tvilsom
ms PANCARIBE
LMEZ
499g975d
258.6/44.7/24.111
roro shelterdecker MA
2M16 Caterpillar, 2000 bhk 12.5 kn - 2 prop
5.1970 Aukra Bruk AS, Aukra -39
k 1.1968
AS Berat (Odd Berg & Co), Oslo
TC Pan American Mail Line, Chester
Blackburn & Roder, Miami
11.1976 Pancaribe Inc (Odd Berg & Co), Oslo/
Georgetown Cl
1982
First Greyhound Leasing Co (Vertom
Scheepvaart & Handels Mij BV), Panama
1988
Parismina Shipping SA, Panama,
od Parismina
1.1989
KS Kasmi (K Arnesen Shipping AS),
Kristiansand/NIS LAOK2
5.1990
od Kas Camilla
3.1996
New Caledonian Holdings, san Lorenzo,
od Wega
1998
odAlbion
4.2000
Gulfstream Mailtime Co, Freeport

27 —
Bahamas, reg Panama, od Babama Sky
Eksisterer fremdeles, nå som roro/
passasjerskip 1995g
ml KOLL LENA
82785 g 153300d
957.1/148.2/70.1 ft
M 8 Eriksberg-B&W. 30400 bhk, 16 knop
2.1972
Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-641
k 6.1968
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
4.1975
Opplagt i Uddevalla
6.1976
Utah Transportation Inc, Monrovia for
USD 13.2 mill, od Lake Tahoe
10.1983 Orient Steam Navigation Co Ltd, Lonson
for USD 8.0 mill i bareboat/purchase-deal,
od Newforest
1985
Sweetapple Shipping Ltd,
1987
Clutterfield Co Ltd, Hong Kong
8.1989
Eddie Steamship Co Ltd, Taipeh for
USD 15.0 mill, od Ocean Campaigner
12.1992 Opplagt Kaohsiung
11.1993 Til opphugging i China, ankom Nantong
1.12.1993
tt KOLLBJØRG LLAE
113998 g 229240d
1066.2/158.0/86.0 ft
2 dampturbiner General Electric Co, 32440 ahk,
15.5 knop
18.5.1973 Uddevallavarvet AB, Uddevalla -246
k 11.70
Odd Bergs Tankrederi AS m fl, Oslo
8.1977
Opplagt Finnøy til 4.1979
4.1978
Disp AS Berg & Bjørge, Oslo
4.1979
Bjørge Shipping Co AS, Oslo
6. 1979
Philtankers Inc, Monrovia for USD 14.2
mill, od Phillips Enterprise
I. 1982
lagerskip ved Abidjan
II. 1988 Amoco Transport Co, Monrovia for USD
14.2 mill «as is Abidjan», od Enterprise I
1989
Amoco Congo Exploration Co, Monrovia,
od Conkouati, lagerskip i Congo
Eksisterer fortsatt

mt KOLLSKEGG JXOW
6844lg 135590d 918.9/135.2/71.211
M10 Eriksberg-B&W, 25000 bhk 15 knop
3.1975 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-685
Skrog Lisnave Est Navais de Lisboa, Liboa
k 9.1972
PR Koll &Co (Odd Berg & Co), Oslo
3.1975
Lagt opp i Uddevalla fra levering, til
1.76
4.1978
Disp AS Berg & Bjørge, Oslo
4.1979
Bjørge Shipping Vo AS, Oslo
3.1981
Margy Shipping & Trading Corp, Piraeus,
for USD 22.0 mill, od Marianna VII
1.1982
Eksplosjon og brann i maskinrommet
18.1.1982 under losing i Megara, 2
omkom, reparert
1998
Mykonos Shipping Co Ltd, Valletta,
od Katerina
8.2001
Polembros Shipping Corp, Piraeus/
Valletta, odAriemislI
Fremdeles i fart ??
mt KOLIBRIS LAMT
68442g 133754d 918.9/135.2/71.2 ft
M10 Eriksberg-B&W, 25000 bhk 15 knop
9.1975 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-674
k 1972
Odd Bergs Tankrederi AS, Oslo
9.1975
Opplagt Finnøy til 2.1979
4.1978
disp AS Berg & Bjørge, Oslo
4.19790 Bjørge Shipping Co AS, Oslo
4.1982
KS AS Femcarrier (Feamley & Eger AS),
Oslo, od Femcarrier
2.1982
Ankom Göteborg 22.2.1982, tatt under
ombygging ved Götaverken Cityvarvet til
heavylift-skip
9-1982
Lev ombygget: 39093g
Midtskipsseksjonen ble til lekter Sealift fl
9.1985
Automar DI (Pacific-Gulf Marine Inc),
Philadelphia, disp Sealift GmbH,
Wilhelmshaven, odAmerican Cormorant
Fremdeles i den amerikanske Sealift
Command
For skipene til Berg & Bjøtge, se SKIPET nr 3-2002

Bulkskipet Kollgeir, bygget Uddevallavarvet i 1966. RolfSkiold
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Haugesunds stortrampskip var lenge relativt hyppige gjester i hjembyen; her ligger Vibran Njord ved Garpeskjærskaien. Foto Haugesunds Avis

Stortrampskip mellom trelastfart og offshore
et kapittel av Haugesunds skipsfart
Av Dag Bakka Jr

/Isgen
norsk by
har hatt
så summensutt
maritimt noenfå
næringsmiljø
som Haugesund.
Karakteristisk
de mange
rederier
- noen
storeetsom
Knutsen og Wrangell,
mellomstore
og mange små.
Av disse varvar
detflere
som
hadde et hein ifiskeri og sildeeksport, og miljøet omfattet også meglerjirma, skipsverft, skipsutstyrsindustri,
skipshandlere og bunkersanlegg. Mens Knut Knutsen OAS var et av landets største med stortank, linjefart,
hvalfangst ogfiskeri, drev HM Wrangell & Co innen tank, stortramp og østenfart, mens mellomstore rederier
somJacob Odland, RichAmlie, NRøgenæs og Valdemar Skogland hadde en sammensatt virksomhet innen deepsea
trampfart, dels også tank og østenfart.
Ved siden av de større rederier var det en
under-skog av mindre som i hovedsak var
knyttet opp til nærsjøfarten. Byen hadde siden
dampskips-fartens begynnelse hatt et sterkt
element av små dampskip drevet i tilknytning
til sildefiskeriene, med salt fra Middelhavet,
tomtønner til salteriene, utskipning av saltsild
til Østensjøen eller isesild i kasser til Tyskland
og Storbritannia. I isesildfarten var det lenge
vanlig med dampskip opp til 1000-1200
tdw, inntil denne ebbet ut rundt 1950. Fra
da av kom mange av rederiene til å satse på
noe større dampskip drevet i nordsjøfart og
i særdeleshet med trelast fra Hvitehavet til
UK/Continent. Den haugesundske trelastflåten
kulminerte tidbg på 60-tallet med 19 skip på
1800-4000 tdw, men svant så hurtig og tok
slutt med salget av dampskipet Vard i 1971.
To år senere ble de første supply-skip bestilt
av byens rederier og Haugesund lyktes relativt
bra å komme med i offshore.

Men som et interessant mellomspill mellom
trelastfart og offshore finner vi et annet innslag
som i noen år fikk ganske stort omfang, nemlig
innkjøp av eldre skip til oversjøisk trampfart.
Fra midten av 50-tallet til begynnelsen av 70årene ble det anskaffet rundt 40 stortrampskip
til byen, om vi også regner med Skudeneshavn.
Det var langt på vei nye rederier som satset på
sbke skip og som således danner et interessant
ledd mellom dampskipene og supplybåtene.
Nå hadde Haugesund tradisjonelt vært sterk i
oversjøisk trampfart. Ved krigsutbruddet i 1939
hadde byens redere 32 av de 217 norske stortrampskip (over 4.000 tdw), fordelt på 10
rederier. Byen var landets tredje største på
området og stod sammen med Oslo og Bergen
med 3/4 av den norske stortrampflåten. 17
av de 32 skip ble senket under krigen, og
etter krigen ble flåten gjenreist med Libertyskipene Sneland I, N O Røgenæs og Valhall,

«liner type» trampskip til Odland, Wrangell og
Røgenæs osv.
Ser vi på rederilisten ved inngangen til 1955
finner vi tilsammen 16 stortrampskip, alle
unntatt ett eiet av etablerte rederier:
Rich Amlie &Co
ds SnelandI (1944)
Christian Haaland
ms Nybom (1929)
ms Nybakke (1929)
H Høgh-Hervig
ds Snar (1920)
Knut Knutsen OAS
msJohn Bakke (1929)
ms Marie Bakke (1926)
Jacob Odland
msAnna Odland (1939)
Finn Røgenæs
ds Bessa (1921)
N Røgenæs
ms K CRøgenæs (1943)
ds NO Røgenæs (1945)
Valdemar Skogland ms Carrier (1925)
ds Valhall (1943)
ds Boreas (1920)
H M Wrangell &Co ms Gorona (1949)
ms Minerva (1930)
Gaard & Haavik
ms Gardhav (1924)
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Einar M Gaard og Sig Haaviks samarbeid om
innkjøp av Knutsens gamle motorskip Vinland
i 1954 var den første større rederietablering
på flere år.
Av de ovennevnte etablerte rederier var det

i

bare Valdemar Skogland som kom til å ta del
i innkjøp av secondhand stortrampskip; de
andre etablerte rederiene gikk andre veier i
sine investeringer, mot nybygde shelterdeckere
og «liner type» trarapskip. Det var således nye
og mindre kapitalsterke rederier som til til å ta
del i secondhand-transaksjonene.

Gamle linjeskip
Haugesundernes befatning med innkjøpte
stortrampskip varte i vel 20 år, fra midten av
50-tallet til midten av 70-tallet. Felles for alle
anskaffelsene er at det dreiet seg om eldre skip
som ble faset ut av sine opprinnelige trades, for
det meste i linjefart. Det var altså investeringer
i skip som var kommet over middagshøyden
og som representerte relativt moderate invest
eringer, de fleste mellom 1.5 og 4 millioner
kroner.
Samtidig var Haugesund et miljø med stor
dyktighet i skipsdrift og ikke minst økonomisk
drift. I en betydelig grad støttet rederi
virksomhet opp under det lokale næringsliv,
ved dokksetting og reparasjoner pä byens
verksteder, med ringvirkninger til lokale
skipshandlere og leverandøren
Skipene ble drevet i verdensomspennende
fart, men i det første tiår også mye i nære
farvann, som apatitt fra Murmansk og trelast
fra Hvitehavet. Samtidig hadde byens redere
gode förbindelser med både Sovfracht, den
sovjetiske befraktningsorganisasjonen med
kontor i Oslo, og China National Chartering
Corp i Peking. I den andre fasen kom kinesiske
befraktere til å bh sterkt dominerende.
Men i den første tiden ble mange skip sluttet
til TC til linjefart, til rundreiser på Lakene, osv.
Befraktningsmessig gikk mye gjennom byens
meglerfirma R G Hagland, men også meglere i
Oslo og Bergen arbeidet mye mot haugesunds
rederne.
Det dreiet seg om eldre og arbeidskrevende
skip, gjerne med 40 manns besetning. Da
mann-skapsrelaterte kostnader for alvor
begynte å stige under norsk flagg fra midten
av 60-tallet kom slike skip stadig verre ut.
Det førte til at an god del ble solgt allerede på
60-tallet, mens anskaffelsene på ny skjøt fart
fra 1968 til 1972.

Nykommere
To nye rederier ble etablert i 1954/55 som i
stor grad satset på secondhand linjeskip. Året
var svakt konjunkturmessig, med opplag og
lave priser på tonnasje.

Byen hadde en handfullgamle dampdreme trampskip, som Snarfm 1920, her opplagt i Haugesjøen.
U/World Ship Photo Lihraiy

Fiskerifirmaene Einar M Gaard og Sigurd
Haavik AS gikk høsten 1954 sammen om å
kjøpe motorskipet Vinlandpå 7.525 tdw fra Knut
Knutsen OAS. Dette veltjente skipet fra 1924 fikk
navnet Gardhav og ble satt i stor trampfart.
Året etter trådte Knut Knutsen, sønn av Ole
Andreas Knutsen i Knut Knutsen OAS, ut av
familierederiet og etablerte Vibran Shipping.
Han fikk med seg et tankskip på 4.100 tdw
og kjøpte i 1956 tre secondhand motorskip,
Marie Bakke og søsterskipeneJohn Bakke og
SamuelBakke fra Knutsen og Haaland. Vibran
Shipping fikk derved en flåte på tre skip på
8.100-8.300 tdw.
Også Tollak J Skogland slo til på det svake
markedet i 1954 og kjøpte i juli motorskipet
Estrella (7.160 tdw) fra Rederiet Odfjell i
Bergen. Denne veteranen fra 1920 hadde fått
nye hovedmotorer i 1946 og ble betalt med
90.000 pund (tilsv 1.8 mill kroner) og ble
drevet etpar år som Reina. Allerede høsten

1956 gikk den videre til grekere for 5.5
millioner kroner, altså en betydelig gevinst,
Dette gav Skogland blod på tann i kjøp og
salg-forretninger.
De tre rederiene tjente godt på sine stortrampskip over Suez-boomen i 1956/57, men
måtte deretter ta noen svake år i 1958-60.
Dette åpnet muligheter med riktig «timing»
for nye kjøp.
Gaard og Haavik, med Trygve Klovning som
tredje partner, slo til på Wilhelmsen-skipet
Toledo i november 1958. Linjeskipet fra 1926
lå da opplagt i Kongshavn i Oslo og ble betalt
med ringe 1.140.000 kroner før det ble satt i
fart som Gardvik.
Thomas R Omdahl var også inngiftet i
Knutsen-familien og hadde tidligere eiet det lille
dampskipet Gun. Hans selskap Trom AS overtok
i desember 1958 ms Rio Dale i Chester, hvor
det fikk navn Torian. Det var av type Cl-MAVI

Gaard og Haavik kjøpte høsten 1958 Wilhelmsen-skipet Toledo og gav det navnet Gardvik.
Fotografert av Olav Opedal i Kärnsundet i mars 1961.
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Matlands kjøp av Svanholm i 1962 var det sisteforsøk på selvstendig rederidrift.
Herpå vei til Stavanger og salg i april 1963, foto Olav Opedal.

på 6.000 tdw og var kjøpt for 3.4 mill kroner.
Skipet fortsatte i amerikansk fart.
Tollak J Skogland lot salgsgevinsten ligge til
april 1959, da han anskaffet det krigsbygdet
Empire-skipetMartha Kleppe som arvet navnet
Reina. Kjøpesummen var 2.1 mill kroner, men
allerede i februar 1960 ble det solgt videre til
Panama for 3 milboner. Utpå høsten samme
år ble så Mowinckels bnjeskip Goya fra 1938
overtatt for 1.8 milboner og satt i fart som den
tredje Reina.

Det løsner
Fra 1961 kom det for alvor fart i kjøp av gamle
bnjeskip tb Haugesund. Ikke mindre enn fire
skip ble overtatt, og innen utgangen av 1964 var
12 skip anskaffet. Praktisk talt abe var kjøpt
av nye rederier; unntagelsen er Valdemar
Skogland som faktisk solgte nybygninger og
i stedet kjøpte gamle. Året 1961 opplevde en
tbstraming på markedet etter flere svake år
hvor flere så mer positivt på utsiktene etter
flere års temmebg svake markedsbilde.
Skipsreder Trygve Eriksen, som i 1945
hadde overtatt det fordums storrederiet John
K Haaland & Co AS, anskaffet i april ms Mosnes
av Kristiansand, en 9500-tonner fra 1937.
Prisen var 2.9 milboner kroner, og skipet ble
sluttet til Sovfracht for 5/7 måneder, bl a for
trelastfart. Formelt skiftet det navn til Aggi i
januar 1962.
Utpå høsten kjøpte Gaard & Haavik søster
skipet Anatina, to år nyere, for 3-95 milboner
kroner. Levering fant sted i Marseibe i oktober
hvor navnet ble endret til Gardøy. Også den ble
chartert tb Sovfracht.
Habdan Krohn Brekke, som i noen år hadde
drevet rederi ved siden av sin herreekviperings
og skoforretning, kjøpte i juli 1961 Oslo-skipet
Vilja på 9-470 tdw. Det var bygget i 1945 på

Götaverken og ble betalt med 6.6 milboner
kroner og fikk navnet Bingo.
På tampen av året 1961 ble byens andre ClMAVI anskaffet. Det var Erik Smedvig med DS
AS Tordenskjold som sikret seg Høegh Abeille
for 2.5 milboner kroner med 3 års TC tilbake.
Skipet kom derfor tb å fortsette under samme
navn i Høeghs Vest-Afrikalinje inntb våren 1964
da det skiftet navn tb Velox.

En generasjon går ut
Rundt 1960 og de første år av 60-tabet forsvant
også byens gande stortrampskip. Det gjaldt
Liberty-skipene Sneland I og N O Røgenæs,
som gikk tb Polen og Brasb i 1959 og 60, mens
Valhab försatte ennå noen år til 1965.
De tre gamle dampskipene på 4-5000 tdw,
Bessa, Boreas og Snar, forsvant også etter flere
års opplag; Bessa tb grekere i 1960, Boreas
samme vei i 1962, mens Snar gikk til avrigging
i Stavanger året etter.

De gamle motorskipene var nå kommet tb
veis ende etter 40 år. Marie Bakke (1926)
gikk til opphugging i Japan i 1961, mens
Gardhav (1924) og Nyhorn (1929) ble
solgt tb grekere i \%l.John Bakke (1929)
og Gardvik (1926) ble begge skadet ved
grunnstøtning i 1964 og solgt tb opphugging,
mens Samuel Bakke (1929) ble solgt til
Hebas i 1965. Sist av motorskipene bygget på
20-tabet ble imidlertid Carrier fra 1925, solgt tb
opphugging i Spania våren 1967. Men bortsett
fraBessa og Snar, så fortsatte rederidriften for
både Haaland, Skogland, Vibran Shipping og
Gaard & Haavik.
Rederne Trygve og Erling Matland som i
1961 hadde solgt sin trofaste trelastdamper
Svanholm, kjøpte i jub 1962 Tobak Skoglands
Rema etter havari. Prisen var på 1.45 milboner
«as is», hvoretter skipet ble satt i stand som
Svanholm og sluttet etpar reiser transatlantisk
før det gikk i opplag i hjembyen 28. februar
1963. Etter to måneder ble det solgt til Bergen
og overlevert til kjøperne på Rosenberg i
Stavanger. Dette markerte slutten pä rederi
virksomheten både for Tobak J Skogland og
for brødrene Matland.

Flere
Forventningen tb bedre tider i 1961 ble i første
omgang sviktet av et nytt tbbakeslag i 1962, en
tid som igjen førte skip i opplag. Men denne
gang tok markedet seg opp våren 1963 og gav
deretter en bedre periode.
Valdemar Skogland hadde i 1961 kontrahert
to singledeckere på 5.300 tdw fra spansk verft,
sjøsatt som Argo og Boreas. De ble imidlertid
solgt under utrustning i 1963/64 tb Venezuela
og overlevert ved levering til de nye eierne.
Interessant nok satset rederiet i stedet på kjøp
av second-hand skip i 1963. I mai ble Vesterøy

Knut Knutsens Vibran Shipping overtok bl a Samuel Bakkefrafamilierederiet. Skipet ble malt grått
medgul skorstein og røde ringer. Alex Duncan
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på 9-350 tdw kjøpt fra Oslo, et Götaverken-bygg
fra 1941 som ble betalt med 1.7 mill kroner
(mot ca 8.5 mill for hvert av nybyggene fra
Spania). Det ble overtatt i Rotterdam og fikk
nytt navn Argo - søsterskip av Bingo.
En måned etter ble også linjeskipet Ferngrove
kjøpt for 2.0 millioner, et skip på 4.240 tdw,
bygget i Sarpsborg i 1950, som ble overtatt i
september og noe senere gitt navnet Notos.
Samtidig ble også søsterskipet Vigrid
innkjøpt til Haugesund av Skips-AS Borg
(Erik H Kongshavn) for 2.1 millioner. Ved
overtagelsen i september 1963 fikk skipet
nmiRosto og ble sluttet i linjefart. Kongshavns
rederi var av nyere dato, da det første skipet var
overtatt i 1960, men han kunne vise til lange
familietradisjoner.

I

Skogland solgte nybygninger og kjøpte gamle linjeskip i stedet, som Argo, tidligere Ditlev-Simonsens
Vesterøyfra 1941. Olav Opedal/NSS-Opedalssamlingen

Men ikke alle prosjektene lyktes.
Torian, Cl-MAVI-skipet, hadde gått i
amerikansk fart siden kjøpet, men kom i
oktober 1962 til Høllen ved Kristiansand
for opplag. Her ble det i januar 1963
kjøpt av Redernes Skibskredittforening på
tvangsauksjon for 900.000 kroner. Etter
utbedringer på Kristiansands Mek Verksted
ble det i mars samme år solgt til C T Gogstad
& Co i Oslo og satt i fart som Lars Viking.
Vibran Shipping Knut Knutsen hadde solgt
Marie Bakke til opphugging i 1961 og John
Bakke i 1964.1 juni 1964 ble flåten styrket ved
kjøp av Stavanger-skipet Langfonn på 9560 tdw
fra 1949 - en nyere søster av Bingo og Argo
- og overtatt i august i Sør-Afrika. Navnet ble
da endret til Vibran Njord; et velutstyrt skip
for tramp og linjefart.

Nye rederier og gamle
Den 15. september 1964 ble Jacob Odlands
gamle tweendecker Prosper overtatt i

Linjeskipet Black
Condor, alias Her
mundfra 1945,
ble i 1965 kjøpt
av Egil Næsheims
Rederi og arvet
navnet Vardal
U/Dag BakkaJr

J

Rotterdam av det nystiftede Solstads Rederi
AS og omdøpt Soldrott. Bak foretaket stod
skipsfører Johannes Solstad med støtte bl a fra
forretningsmannen Synek Drotkowski som han
hadde truffet på Madagascar, fra meglerfirmaet
R G Hagland og fra familie og venner. Skipet
var gammelt og godt, bygget i 1939 på Bremer
Vulkan som Anna Odland, ble betalt med 2.3
millioner kroner og sluttet til Vibran Shipping
for reiser fra Murmansk til Finland med apatitt.
Senere ble det verdensomspennende fart.
Ikke stort mer enn et halvt år senere slo
Solstad til igjen. Cl-A-skipet Eidanger på
8.000 tdw ble kjøpt fra Bergen i mai 1965
for 3,45 millioner kroner, finansiert ved et KS,
med TC tilbake til Westfal-Larsen. Først høsten
1966 skiftet det navn til Solsyn. Solstad var
kommet i gang,
Solstad hadde slått til i riktig tid. Fra et svakt
tørrlastmarked våren 1963 strammet det seg
godt opp i 1964 og holdt seg bra frem til

1966. Det førte til at også andre forsøkte seg
på denne tiden.
Helge Kyvik hadde etter utdanning til siv.
ingeniør og praksis på Götaverken arbeidet ved
familiebedriften Moksheim Sildolj efabrikk før
han i 1964 etablerte rederi. I september ble
cargo-liner Havmann på 9-120 tdw, bygget i
1945 på Eriksberg i Göteborg, kjøpt fra Oslo
for 4 mill kroner. Ved overtagelsen i oktober
ble det omdøpt John K Kyvik. Kyvik satset også
på kjøleskip og senere minibulkskipet Floiver
Boy.
Egil Næsheims Rederi AS med røtter tilbake
til 1916 hadde i mange år vært engasjert i
trelastfarten fra Hvitehavet med sine aldrende
dampskip. Det var et nytt og dristig tiltak da
rederiet i april 1965 betalte 4.5 millioner
kroner for linjeskipet Hermund av Oslo, 9.350
tdw, bygget på Öresundsvarvet i 1945. Levering
skjedde i juni 1965 i Rotterdam da navnet ble
endret til Vardal.
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I mai 1965 kjøpteJohan
nes Solstad sitt annet
skip, Gl A-skipet Eidanger
av Bergen. Etter TC
tilbake til Westfal-Larsen
Line endret det navn til
Solsyn høsten 1966. Het
er skipetfotografert kort
etter tilbakelevering med
en av Westfal-Larsens
ringer overmalt. Per-Erik
Johnsen
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Solstad Store Sprang
Fra rederikontoret i Skndeneshavn, i2. etasje
over Skudenes Jernvare, holdt Johannes
Solstad oppsyn med to skip ved utløpet av
1965, Soldrott og Solsyn. 11966 kom rederiet
til å slutte skip til China National Chartering
Corp i Peking, og dette forholdet utviklet seg
sterkt de nærmeste år. Allerede i februar

Løsningen ble å anskaffe to rimelige Cl-A skip
°§ skltte disse kineserne til frakt i Dollar,
noe som v^e stabilisere inntektene og til en
v*ss §rad kompensere for devalneringen. I
februar 1968 ble derfor Sunrell (ex K C
Røgenæs) og Sun-falcon (ex Crux) overtatt
f°r henholdsvis USD 170.000 og 203-000 tilsvarende 1.215.500 og 1.415.500 kroner.

1966 undertegnet Solstad sale-form’en for
Høegh Silverspray, en cargo-,liner på 9.800
tdw fra 1947 -en klassisk Eriksberg-båt med
delt midtskip. Den ble overtatt i april for 6.2
millioner kroner, fikk navnet Solek og ble
sluttet til kineserne.

Sunrell ble overtatt påJamaica uten inspeksjon
°§ kkk navnet Solmich, men viste seg å være
1 skuffende forfatning. Sun-falcon fik først
navnet Goncordia Falco for TC til Concordia
ane
en endret navn til Sol Tulla senere på
året og kort etter til Scandia Falcon.

Problemet med China-certepartiene viste seg
å være at de var inngått i Pound Sterling, noe
som slo sterkt negativt ut da pundet i november
1967 ble devaluert fra 19,96 til 17,23 kroner.
En reduksjon i inntektene på gode 13 prosent
slo sterkt ut for skip med betydelige kostnader
i norske kroner. Marginale certepartier for
gamle og arbeidskrevende skip tegnet et dystert
bilde for rederiets fremtid.

ette hører til de få situasjoner hvor et rederi
har kommet se§ ut av en We™116 ved å kjøpe
here skip!

Salg
Noen av skipene fikk en kort karriere i
haugesundsk eie.
Konghavn benyttet anledningen til å seige

Helge Kyvik startet eget rederi samtidig med Solstad og kjøpte høsten 1964 Havmann av Oslo som fikk
navnet John K Kyvik Her ses skipet kort etter overtagelsen med Wilhelmsens skorstein. Olav Opedal

Rosto med god fortjeneste i april 1965 da skipet
ble solgt til Sverige for 4 millioner kroner,
nesten en fordobling i prisen på to år.
Likeledes fikk Erik Smedsvig godt betalt for
Cl-MAVI-skipet Velox som i april 1966 gikk til
tyske kjøpere for nær 2.5 millioner kroner;
ikke langt under kjøpesummen fem år tidligere.
For Smedvig betød salget slutten på selvstendig
rederidrift.
Mot slutten av 1966 og utover i 1967 sviktet
markedet på ny. Skogland besluttet å sende
gamle Carrier til opphugging i februar 1967;
skipet hadde tjent rederiet trofast siden 1946 og
var nå kommet til veis ende. Omtrent samtidig
kom Gardøy fra 1939 til hjembyen og fortøyde
langs HMVs flytedokk. Skipet ble sirkulert for
salg og solgt utpå våren for 1.5 millioner til
israelske kjøpere som overtok det i Haugesund
i juni. Gaard prøvde seg i stedet med et 500tonns paragrafskip.
Krigsutbmddet i Midt-Østen i juni 1967 satt
igjen press på markedet, riktignok mest for
tank, men tørrlast fikk en god periode. Eldre
tørrlast-skip hadde fremdeles et betydelig
marked, seiv om typen begynte å arbeide
tungt under norsk flag med stor bemanning
og kostbar laste-behandling.
Vibran Shipping, Knut Knutsen, hadde i noen år
drevet Vibran Njord som sitt eneste skip, men
satset i 1968 på to 520 tdw paragrafskip fra
Haugesunds Slip. Derved ble Vibran Njord solgt
til Italia og levert i juni 1968 for 5.1 millioner
kroner - mer enn det i sin tid kostet.

nlm '''
M

’

, '

fe'
(

V

1
-

1
JH

I slutten av 1968 ble også Næsheims Vardal
solgt til italienske interesser og levert i februar
1969. Dette var i en fase hvor markedet
hadde svekket seg over tid og rederiet måtte
akseptere en salgssum på 3.2 millioner, mot
kjøpesummen på 4.5 mill tre år tidligere.
Næsheim hadde fremdeles dampskipet Vard
og motorskipet Varodd igjen.
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Samtidig ble også Krohn Brekkes Bingo solgt
til grekere og levert i Bremen i februar 1969Slik drysset de ut.
Trygve Eriksens Aggi gikk i august 1969,
levert ved Haugesunds Mek Verksted: en
alder-dommelig dame som under gresk flagg
stevnet sørover Karmsundet for tre års videre
kommersielt liv.
Markedet strammet seg til igjen i 1970/71,
før det aviktet fullstendig mot slutten av 1971.
Skoglands vakre Argo fra 1941 ble levert til
grekere i Hamburg i november 1970, og året
etter gikk også Soldrott ogfohn KKyvik samme
vei. Gamle Soldrott ble betalt med gode 1.5
millioner kroner da den gikk til Kypros-eiere
i mai 1971, mens den noe størreJohn KKyvik
fikk vel 2.5 millioner fra Singapore-eiere
i juli. Samme vei gikk Cl-A-skipet Solsyn
utpå høsten, mens Solmich i juli hadde gått
til skrap på Taiwan. Den tredje og siste Cl-A
- Scandia Falcon - ble levert til opphuggere på
Taiwan i desember 1973 og var da den siste i
norsk eie.
Et skip som også representerte den siste av
sin kategori i norsk eie var Skoglands Notos
på 4.240 tdw, et lite linjeskip bygget med fem
luker og sikkert 35 mann besetning. Greske
kjøpere tok det i februar 1972.

Den siste runde
Markedsforhold og prisnivå for gamle linjeskip
kom til åvariere sterkt etter 1968, med en bunn
i 1969, en topp i 1970/71, før en ny svak
periode inntil tilstramningen i 1973/74. Ved
heldig timing av kjøp kunne et rederi gjøre gode
penger, mens avkastningen på driften trolig har
vært temmelig marginal. De siste gjenværende
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Erik H Kongshavn overtok shelterdeckeren Vigrid høsten 1963 og gav den navnet Rosto. Den ble solgt
etter knappe to år med betydeligfortjeneste. Jenssens Foto

gamle trampskip i norsk eie gikk for en stor del
pä TC til China National Chartering Corp, hvor
Solstad og Egersund-rederiet Arne Teigen drev
store flåter. Men også flere haugesundsredere
ble trukket inn her, Sverre Amundsen, Arne
Østensjø og Krohn Brekke. I stor grad ble
de drevet med norske offiserer og asiatisk
underordnet mannskap.
Et usikkerhetsmoment ble nå de ustabile
valutaforhold etter at USA måtte oppgi den
faste Dollar-kursen i 1971. Fra en kurs på
7.15 fait dollaren til vel 6.60 i 1972 og til
under 5.50 året etter. Det er rimelig å tro at
rederiene har hatt sine certepartier i USD, men
de norske mannskapskostnadene må ha fait
dyrere etterhvert.

trelastfarten, kjøpte i februar 1970 linjeskipet
Lundejjell fra Oslo, et skip på 8.375 tdw fra
Eriksberg i 1949. Det ble betalt med USD
600.000, ca 4.3 millioner kroner, og ble sluttet
til kineserne under navnet Pax.
Utpå våren fulgte Sverre Amundsen opp ved
kjøp av Lyngenfjord fra Amerikalinjen for 3.6
millioner kroner; et skip på 6.420 tdw fra 1948
som ble omdøpt Amronto. Også Amundsen
hadde vesentlig drevet i nærsjøfart med
dampskip, men også motorskipet Amron.
På et stigende marked kjøpte Krohn Brekke i
september 1970 8.500-tonneren Byklejjell fra
1952. Etter at certepartiet tilbake til Olsen &
Ugelstad løp ut ved slutten av året fikk skipet
navn Curling og søkte østover.

Arne Østensjø, som hadde drevet dampskip i

Solstad i Skudeneshavn hadde bygget seg

Sverre Amundsen overtok våren 1970Amerikalinjens Lyngenfjord som fikk navnet Amronto. Airfoto ofPenang
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Krohn Brekke kjøpte Olsen & Ugelstads ByklefjeU i 1970 og gav den snart navnet Curling.
Foto TomasJohannesson

opp med fem skip. Anskaffelsene fortsatte fra
1969 til 1972 med seks eldre linjeskip av den
klassiske type med delt midtskip, hvorav fem
fra Wilh Wilheknsen:
Kjøpt
8.1969
2.1970
3.1970
9.1971
3.1972
9.1972

ex-navcn tdw
Tiulor
9090
Tenerijfa 7835
Thalatta 7835
Tancred 9740
Thorsgaard7850
Tungsha 9160

bygget
1949
1952
1951
1948
1952
1952

omdøpt
Sol Tulla
SolLaila
SolPemko
SolJean
Solsyn
ConcordiaFonn

Samtlige kjøp ble gjort til relativt gunstige
priser, som 3-4 millioner for Sol Jean høsten
1971 og 2.3 millioner for Concordia Fonn.
Også Sverre Amundsen sikret seg Evanger
fra 1955 i april 1972 for 3 millioner kroner,
sluttet på et lengre certeparti til Concordia Line
(Christian Haaland) som Concordia Ameta.
Høstningstid
Høsten 1972 begynte tørrlastmarkedet å
kvikne til igjen, og Norwegian Shipping News

""

TC-index tok seg opp fra 99 i august 1972 til
318 i november 1973. Seiv om krigen i Midt
Østen med oljeembargo og oljekrise ødela
tank-markedet, holdt tørrlast seg sterkt oppe
like til vinteren 1974/75, da shipping-krisen
for alvor slo inn over næringen.
Ved inngangen til 1973 talte denne flåten 12
aldrende linjeskip:
Solstad
Scandia Falcon
1944
Solek
1948
Sol Tulla
1949
Sol Laila
1952
SolPemko
1951
SolJean
1948
Solsyn
1952
Concordia Fonn 1952
Østensjø
Pax
1949
Amundsen
Amronto
1948
ConcordiaAmeta
1955
Krohn Brekke Curling
1952
I den grad certepartiene kom opp til förnyelse
i 1973/74 fikk rederiene nå bedre inntjening

'

på sine aldrende skip. Men den virkelige
utteflingen kom trolig først ved de gunstige
salg i 1974/75. Kort fortalt lyktes det Solstad,
Østensjø og Krohn Brekke å kvitte seg
med skipene med gevinst før markedet fait
sammen.
Eksempelvis hadde Solstad betalt 2
millioner for Solsyn i 1972, men oppnådde
7.6 millioner ved salg i juni 1975. Sol Jean
ble betalt med 4.8 millioner vinteren 1976
mot kjøpesummen på 3.4 millioner noen år
før. I prosentvis avkastning traff vel rederiet
blink ved Concordia Fonn som var kjøpt i
august 1972 for 2.3 millioner, men fikk igjen
5 millioner ved salg 15 måneder senere. Det
kunne fortsatt være penger i gamle linjeskip.
For Solstad kom de gamle skipene til å legge
grunnlaget for ekspansjon med nye semi
containerskip fra tyske verft og fra 1973 også
investeringer i supplyskip.
For Arne Østensjø endte engasjementet i Pax
med brann og kondemnasjon våren 1974, på
samme tid som hans sønn Johannes Østensjø
dy kom i gang med sitt offshore-rederi.
Men det gikk galt til slutt. Krohn Brekke, som
hadde gjort flere heldige kjøp og salg, kjøpte
i august 1974 - mens markedet stod på topp
- Nopal Trader på 9-375 tdw fra Oslo. Skipet
var fra 1956 og ble betalt med USD 1.945.000,
tilsvarende 10.7 millioner kroner. Det fikk
navnet Krohn Trader og ble sluttet på gode
betingelser.
Billige linjeskip kunne fortsatt selges med
gevinst i 1975/76, men ikke den dyrt innkjøpte
Krohn Trader som opplevde at markedsverdien
raskt sank under belåningen. Etter utlossing
på Kontinentet ble den dirigert hjem for opplag
og klappet til Garpeskjærskaien 2. juli 1977.
Utpå høsten trådte eierselskapet KS AS Pretex
& Co i konkurs, mens megleme fant en kjøper
i desember som betalte USD 500.000 - altså en
fjerdedel av kjøpesummen tre år tidligere.

Høegh Silverspray
fra 1948 ble våren
1966kjøpt av
Solstad og gitt
navnet Solek Her
for inngående til
Rotterdam på 70tallet, Watenveg
Fotos
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Den siste
Etter de gunstige salg i 1975/76 og konkursen
for Krohn Trader i 1977 var det bare ett skip
tilbake, ConcordiaAmeta til Sverre Amundsen.
Det hadde seilt gunstig for Concordia Line i
flere år, men ble tilbakelevert i januar 1978
og gikk da i opplag på «Hønå» sør på Risøy
i hjembyen. Rederiet hadde skipet liggende
vel et år før det ble solgt til tyske huggere for
ca 1.6 millioner kroner. Det var et kapittel i
norsk skipsfart som tok slutt daAmeta ble slept
sørover Karmsundet 23. februar 1979- Hun var
den siste «cargo liner» i norsk eie.
Den oppmerksomme leser vil selvsagt spørre:
Hva med de andre haugesundske stortramp
skip? Wrangell, Odland, Skogland og Røgenæs
hadde jo sine moderne shelterdeckere, som
Augvald, Minerva, LarsMeling, Thor Odland,
Varild, Moose Jaw og Medicine Hat, levert
mellom 1955 og 1963. Dette var «liner type»
skip av høy standard som ble drevet på TC til
linjerederier og handelshus.

Kommersielt
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SveneAmundsen kjøpte våren 1972 Evangerfra Westfal-Larsen & Co og sluttet den videre til Concor
dia Line som Concordia Ameta Den var ved salget ifebruar 1979 Norges siste tradisjonelle linjeskip.
U/Michael Gassar
slutten av 70-tallet gjennomgikk en voldsom

Kilder

sett hører de til en annen gruppe; de var

forandring.

Dag Bakka Jr:

nybygningsprosjekter, ikke rimelig innkjøpte
secondhand linjeskip for en siste innhøstning
i markedet.
Men også disse ble av landets siste. Varild ble

Det var også i dette miljøet de siste
shelterdeckere ble bestilt, Neptun-serien
fra Rostock til Solstad og Amlie, semicontainerskip. Men de gamle linjeskipene

den siste mellomstore shelterdecker, 5-900 tdw
fra 1957, solgt til grekere i 1976, mens Lars
Meling fra 1955 var den siste «liner type» ved
salget i november 1977 og Augvald fra 1958
den siste store shelterdecker - solgt i oktober
1978 da Wrangell ble awiklet. Sammen med
Solstads gamle linjeskip og ConcordiaAmeta
utgjorde de kjernen i et sjøfartsmiljø som på

representerte definitivt en tid som tok slutt; det
ble offshoreflåten som skulle føre tradisjonene
videre.
Denne artikkelen er en aldri så liten fordypning
av et av temaene i boken «TRAMP - Norsk
trampfart 1945-85».

«Trelastfarten fra Hvitehavet»,
Norsk Sjøfartsmuseums Årbok
1995
«
TRAMP. Norsk trampfart 19451985. Bergen 2002
I eif M Bjørkelund & Erik H Kongshavn:
våre motorsldp) Haugesund 1999
Magne Misj-e:
Solstad Rederi 25 år,
Haugesund 1989
Lloyd’s Index
Norwegian Shipping News tørrlastindex
Egne notater og samlinger.

Tradisjonelle stortrampskip hjemmehørende i Haugesund 1945-1980
Ridi Amlie & Co AS
ssSnelandl
ss Sagaland

7249 10761 9-44] A Jones
3988 7040 3.49 FMV

2.47 ex Raymont V Ingersoll

7.59 Polen
7.54 USSR

Johan Amundsen & Sønn (Sverre Amundsen)
msAmronto
3791 6420 2.48 Lindholmen
ms Concordia Ameta
7143 8595 9-55 Bergens MV

5.70 ex Lyngenfjord
4.72 ex Evanger od 1.78 Ameta

1.76 Panama
2.79 oph Tyskland

Trygve Eriksen
ss Utsire
ms Aggi

45 ex Utsire, Elias Kræmmer, Capto
4.6l ex Dagmar Salen

3.49 Panama
8.69 Hellas

Einar M Gaard AS & Sigurd Haavik AS
msGardhav
4436 7525 11
11.24 Odense
ms Gardvik
4620 7100 7.26 Odense
4986 9500 1.39 Öresund
msGardøy

11.54 ex Vinland
11.58 ex Toledo
9-61 ex Anatina

1.62 Libanon
3.64 oph Hong Kong
7.67 Israel

Kr Høgh-Hervig
ss Snar

3193 5520

5.33 ex Grong, Fageraas

5.63 avrigging Stv

Christian Haaland
ss Alaska
msNyhorn
ms Samuel Bakke

5825 8300 7.18Couglan
4494 8070 12.29 B&W
4744 8330 7.29 Götaverken

4442 7100
5001 9500

.jte
i.
.

1/_

1.17 Moore
9-37 Öresund

11.20 Eltringham

7.47 ex Samuel Bakke od 55 Nybakke

3.51 Tyskland
2.62 Hellas
10.56 > Vibran Shipping
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Trygve Eriksens
Aggi liggende ved
HMVsflytedokk,
hvor tankski
pet Berean står
dokksatt, trolig
for garantirepar
asjon. Den gamle
dåmen fra 1937
seilte under norsk
flagg til 1969 Olav
Opedal/NSS-Opedalssamlingen
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Knut Knutsen OAS
ss Lisbeth
ms Vinland
ms Marie Bakke

'•* '* ’"' "' ~

ms John Bakke
ms Samuel Bakke

2731
4436
4307
4746
4744

4450
7525
8125
8380
8330

Erik H Kongshavn
ms Rosto

2671 4300
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5-51 Sverige
11.54 > Gaard & Haavik

I. Bergens MV
II. B&W
5.26 Odense
4.29 Götaverken
7.29 Götaverken

3.56 > Vibran Shipping
4.56 > Vibran Shipping
7.47 > Chr Haaland

5.51 SarpsborgsMV

9.63 ex Vigrid

4.65 Sverige

AS Krohn Brekkes Rederi
ms Canasta
3496 6000
5313 9470
ms Bingo
6531 8500
ms Byklefjell
ms Krohn Trader
7104 9323

3.24 Wm Hamilton
8.45 Götaverken
11.52 FMV
11.56 Kieler Howaldt

50 ex Danio, Baron Dalmeny
7.61 ex Vilja
9.70 ex Byklefjell od 12.70 Curling
8.74 ex Nopal Trader

10.51 Tyskland
2.69 Hellas
1.75 Indonesia

Helge Kyvik
ms John K Kyvik

4825 9120

8,45 Eriksbergs MV

10.64 ex Havmann

7.71 Singapore

Trygve Matland jr
ms Svanholm

5239 6980

6.38 Bremer Vulkan

7.62 ex Reina, Goya, Kamerun

4.63 Bergen

Egil Næsheim AS
ms Vardal

4953 9350

8.45 Öresunds

6.65 ex Hermund, Black Condor, Hermund

12.68 Panama

Jacob Odland SS
ms Anna Odland
ms Thor Odland

5044 8700
4402 7050

10.39 Bremer Vulkan
10.55 B&W

od 4.60 Prosper
od 66 Antonia

9.64 > Solstad
5.71 HK/Somalia

Thomas R Omdahl
ms Torian

3891 6000

7.45 W Bntler

12.58 ex Rio Dale, Kenosha

1.63 aksjon > Oslo

Finn Røgenæs
ss Bessa

2456 4150

3.21 Geo Brown

1.39 ex Ada

12.60 Hellas

N Røgenæs
ss N 0 Røgenæs
ms Cape Fear

7247 10731
5220 7960

3.45 Todd Houston
6.43 Pennsylvania

ms Anders Røgenæs

4259 6285

6.60 CRDI

46
47
od
od
od

ms N 0 Røgenæs

6187 7870

11.63 Seine

12.77 Kypros

2.60
ex Lektor Garbo, Alfred L Baxley
ex Cape Fear
3-48 K C Røgenæs, od 7.64 Sunrell
2.68
6.60 Concordia Anders, od 8.62 Anders Røgenæs,
4.64 Medicine Hat
8.68
od 4.64 Moose Jaw, re 12.68 Høegh Beaver
6.69

Brazil
> Solstad
Tyskland/Liberia
Bergen
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Tollak J Skogland
ms Reina

5154 7160

ms Reina
ms Reina

7238 10370 11.41 Doxford
4.59 ex Martha Kleppe, Kong Sverre, Empire Grenfell 2.60 Panama
7.62 > T Matland
5239 6980 6.38 Bremer Vulkan 1.6l ex Goya, Kamerun

7.20Rijkee

9-54 exEstreba, Athene

11.56 Hebas

Valdemar Skogland AS
ss Boreas
2
2801
4485

4.62 Libanon

msCarrier
ss Valhall

11.20 British American
7.34 ex Canadian Squatter
5065 8000 2.25 McMillan SB
12.46 ex Oakworth
7221 10775 12.43 Permanente Metals 7.47 ex Otis Skinner

msVarild
msArgo
ms Notos

4070 5900
5215 9350
2748 4240

1.59 Orenstein-Koppel
5.41 Götaverken
5.50 Sarpsborgs MV

5-63 ex Vesterøy, Mongabarra
9-63 ex Ferngrove

3913 5975

7.45 Pennsylvania

12.61 ex Høegh Abeille, Bandeirante, Cable Splice

ms Eidanger
msSolek
ms Solmich
ms Concordia Falco

5044
5226
6247
5220
5321

10.39 Bremer Vulkan
8.44 Pennsylvania
12.47 Eriksbergs
6.43 Pennsylvania
4.44 Pennsylvania

ms Sol Tuba
msSolPemko
ms Sol Laba

5418 9090
5168 7835
5150 7835

2.49 Kockums MV
6.51 Kaldnes MV
4.52 Kaldnes MV

ms Sol Jean
msSolsyn
ms Concordia Fonn

6133 9740
5077 7850
5461 9160

10.48 Eriksbergs MV
3-52 Bergens MV
7.52 Kockums MV

5.71 Kypros
9-64 ex Prosper, Anna Odland
5.65 ex Eidanger, Cape Sebastian od 9-66 Solsyn 11.71 Singapore
2.66 ex Høegh Silverspray
5.76 Panama
2.68 ex Sunrell, K C Røgenæs, Cape Fear
7.71 oph Taiwan
2.68 ex Sunfalcon, Siredal, Grey Master, Cmx, Cape Faro
od 6.68 Sol Tulla, od 8.68 Scandia Falcon
12.72 oph Taiwan
10.75 Panama
8.69 ex Tudor
2.75 HK/Liberia
3.70 exThalatta
2.75 Panama
2.70 exTeneriffa
2.76 Saudi Arabia
9.71 exTancred

2.67 oph Spania
4.65 Liberia
12.76 Hellas
11.70 Kypros
2.72 Kypros

Erik Smedsvig
ms Høegh Abeille

Solstad Rederi AS
ms Soldrott

8700
8000
9800
7960
7675

3-72 exThorsgaard
9-72 ex Tungsha od 11.73 Sol Monique

6.75 Uruguay
11.73 Hellas

Vibran Shipping (Knut A Knutsen)
ms Marie Bakke
ms John Bakke
ms Samuel Bakke
ms Vibran Njord

4307
4746
4744
5352

8125
8380
8330
9560

5.26
4.29
7.29
3.49

Odense
Götaverken
Götaverken
Götaverken

3.56 ex Marie Bakke
11.61 oph Japan
4.56 ex John Bakke
9-64 kond grunnstøtn
10.56 ex Nybakke, Samuel Bakke
5.65 Hellas
8.64 ex Langfonn od 11.66-1.67 Concordia Vibran 6.68 Italia/Liberia

H M Wrangell & Co AS
ds Unita
ds Fram

16 ex Unita

3585 6150

6.06 Wm Dobson

ms Augvald

2865
3268
5883
5136
5314
8858
8609

4750
5500
9545
9010
9350
12470
12600

7.07 Tyne Iron SB
8.20Smith’s
9-30 B&W
10.49 Connell
8.55 Öresund
7.58Lubeck
10.58 Uddevallavarvet

Arne Østensjø
ms Pax

4944

8375

ms Tonjer
ms Minerva
ms Corona
ms Lars Mebng
ms Minerva

12.49 Eriksberg

9.49 HK/Panama
46 China

od
od
od
od

2.64-12.66 Sunvalley
9.69-3-77 Høegh Meling
10.74-8.77 Høegh Fram
69 Høegh Augvald

2.70 ex Lundefjell, Havørn

10.51 Japan
7.55 Tyskland
4.69 Liberia
11.77 Panama
5.78 Panama
10.78 Singapore

2.74 kond, oph China

Skip
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1Haugesunds flåte 1946-1979
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Søsterbåtene Petrellen og Maasen, byggetpå Gravdal Skipsbyggeri.
Bilderfra Nerhns: Frå vikings tid til vår tid
kysten som skulle sjømåles. Målebåten, en 30’
motorbåt ble benyttet til dette, eller fartøyet fikk
«haik» med de av Sjøkartverkets fartøy som

Vøringen på vei tilfeltet med målebåt ogpram
på slep.

Vøringen var bygget i 1932 ved Gravdal
Skipsbyggeri, Sunde, sammen med søster
fartøyene Petrellen og Maasen for Sjøkart
verket til bruk som losjifartøy til underbringelse
av sjømåbngslag. Dimensjoner 53,5 x 15,6 x
6,6 fot, byggematerialet av furu.
Sjømåling, da som nå, går ut på å kartlegge
bunnforholdene i stor grad av detaljering, slik
at sjøkart senere kunne utarbeides på grunnlag
av det hydrografiske originalkartet.
Besetningen, også kalt sjømålingslaget, på
Vøringen besto av en hydrograf, en båtsmann
en motormann (som betjente den motordrevne
målebåten), kokk og to dekksfolk.
Om våren ble fartøyet slept fra opplagshavnen,
Håkonshella ved Bergen, fra 1958 fra Galei
vågen i Stavanger, til det området på norske-

var motordrevne og som skulle samme vei.
Under slep ble fartøyet styrt fra et ratt plassert
på dekket i forkant av overbygget, luftig, men
med god oversikt.
I begynnelsen av oktober var sesongen slutt,
og den møysommelige slepingen tilbake til
opplagshavnen kunne finne sted. Fartøyet
hadde ikke nevneverdig rigg, men en fokk
kunne likevel settes til hjelp for slepet, når
vinden var gunstig.
Vel fremme i området som skulle sjømåles,
var det å finne en kai hvor fartøyet kunne
ligge beskyttet mens laget var ute og sjømålte i
motorbåten dagene til ende. Fartøyet måtte ikke
ligge i veien for anløp av nyttetrafikk til kaien.
Helst skulle en også være i rimelig nærhet av
handelsmann. Muligheten for oppbevaring av
fersk proviant om bord var ytterst begrenset.
Post og helst også telefon var fasiliteter som ble
satt pris på. Ekspedisjonen kunne ligge hele
sommeren på ett sted, dersom plasseringen var
strategisk, ellers ble det å flytt stasjon, gjerne et
par tre ganger i løpet av sommeren.

Norsk Skipsposthistorisk Förening
Under den nordiske frimerkeutstillingen i
Kristiansand tidligere i høst ble Norsk Skipspostforening stiftet for å fremme interesse og
øke kunnskapen om norsk skipspost.
Skipspost er er populært samleområde innen
frimerkesamling, og föreningen retter seg mot
alle med interesse for emnet i en eller annen

viktige holdepunkter for å finne ut av rutefartens
historie.
Norsk Skipsposthistorisk Förening har kom
met ut med første nummer av sitt medlemsblad
«Postlugaren» med interessante artikler.
Medlemsskap koster 150 kr året.

form.
Det er ganske sikkert mange av medlemmene i
vår förening som også har interesse for rutefart
og postførsel, og detaljer fra skipsposten er også

Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med
Odd Arve Kvinnesland, Boks 87, 4575 Lyngdal,
tel 38 34 34 16, odkvinne®online. no

Fartøyet ble ødelagt ved eksplosjon og brann
på Marineholmen,Bergen,8,mai 1940. Ble
senere reparert. I 1946 fikk fartøyet større
dekkshus, slik at hydrografen fikk lugar
og arbeidsrom på dekk. I 60-årene ble det
ordnet to lugarer i akterkant av banjeren
under dekk, slik at også mannskapene fikk
bedret bekvemmelighetene.
Etter hvert løp tiden fra fartøyet. Bekvemmelig
hetene, som var «tradisjonelle» allerede ved
bygningen, hørte definitivt förtiden til, seiv etter
slike oppgraderinger som opplegg for strøm
fra land, ble installert i 60-årene. Alt vann om
bord måtte pumpes for hånd, enten det var til
håndvasken eller cisternen til WC. Kroppsvask
foregikk på dekk, med det fornødne vann i en
pøs. Når været var ufyselig klarte det seg gjeme
med en «Liverpool». Oppvarming var ved
tradisjonell; en ved/koks-ovn i hydrografens
lugar og en nede på banjeren.
I Sjøkartverkets eie hadde fartøyet aldri maskin.
Vøringen ble solgt en bloc sammen med
losjifartøyene Måsen og Petrellen i 1971 til
Trødne Psykiatriske Sykehus,Sandnes, for
tilsammen kr. 15.000,-

Østenfjeldske
Hurtigrutevenner
Visste du at det finnes en förening av
dedikerte hurtigruteentusiaster med
tyngdepunkt på Østlandet? Østenfjeldske
Hurtigrutevenner har sin egen publikasjon
som kommer ut 3-4 ganger i året.
Er du interessert, ta kontakt med nestleder
Per Lillehagen, Treskeveien 22A, 0681 Oslo,
tel 22 27 04 96, p-hll@onhne.no
website: http://home. online. no/~p-lill
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Pol XIII - den siste

1

En sur vinterdag i 1965/66 stod unge Atle Krohn Johansen på kaien
på Rolighets Verft i Hølen, Larvik, og så den siste av Melsom & Mel

—
4

soms hvalbåter forsvinne. Pol XIII ble hentet av slepebåt Mekken
for å slepes til Vestlandet.
Den hadde fanget med Norhval-ekspedisjonen for Melsom & Mel
som, med vedlikeholdsbase på Rolighets Verft. Her hvilte Globe- og
Pol-båtene ut mellom sesongene, inntil Norhval ble trukket ut av
fangst etter sesongen 1961/62. De syv mest moderne av hvalbåtene
ble bggende bke til 1965.
PolXIII og søsteren Globe XII var bygget ved Smith’s Dock Co Ltd
i Middlesbrough i 1949- De målte 158.8 fot og hadde dobbel com
pound-maskin på 2300 ihk. Mens Globe XII ble solgt for 260.000
kroner og bygget om til fiskebåt Eigun, gikk PolXIII til Firda Canning
Co i Måløy. Men før den forlot Hølen ble den byttet mot hvalbåten
Polarbris I og ble derved overtatt av Skjelnan Kvalstasjon AS & Co.
Fra Hølen gikk slepet trobg til Ålesund, hvor Pol XIII ble gjort
klar for fangst fra Skjelnan ved Tromsø våren 1966 sammen med
Star III og Polarbris 8.
Fangsten fra Skjelnan ble awiklet i november 1971 som den en
debge avslutning på storhvalfangsten i Norge. Etter langvarig opplag
i Ålesund ble båtene i april 1975 overtatt av Industrial Ballenera SA
i Vigo og satt i fangst fra Corcubion. PolXIII skiftet nå navn til Ibsa
Dos. Båten ble her senket ved en sabotasjeaksjon 27. april 1980,
kondemnert og opphugget.
Etter at stasjonen ble nedlagt i 1985 lyktes det gode krefter i Vest
fold å sikre seg søsterskipet Polarbris 8, abas Southern Actor som
museumsskip i Sandefjord.
Dag Bakka Jr
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Bildet ovenfor kommer fra Per Eliassen i avisen Tromsø og viser et
glimt av havnen i ishavsbyen i første del av 50-tallet, lenge før broen og
katedralen var bygget.
Vi ser havnemiljøet med pakkhus, med TFDS-båter, frakteskuter.
fiskefartøyer, føringsbåter og småbåter - en aktivbitet som vitner om
at Tromsø bgger på en øy hvor sjøveien dengang var hovedveien. Langs
Tromsøysundet lå mange bedrifter innenfor fiskeri og foredbng som
alle var avhengig av sjøtransport. Ved siden av kystruteskipene som
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Her ble båten brukt til fiske og fraktfart, gjeme til føring eller lossement
under vintersildfisket og utstyrt med garn for driving ved Island om som
meren. 1 1937 gikk båten videre til Ola Olsen m fl på Rubbestadneset,
men fortsatte i fraktfart. Under krigen, i 1943, ble den overtatt av Ole
T Flakke i Kristiansund og han solgte fartøyet videre i februar 1947 til
Brødrene Brækkan i Kolvereid.

knyttet landsdelene sammen ble det drevet en bvbg regulær fraktfart
fra Trondheim og nordover med småfartøyer ekspedert av firma som
Leif Rudi, Jon Berg og andre.

Brækkan hadde også en ombygget minesveiper (MMS) ved navn Dovre
som ble drevet i samme fart. Ved midten av 50-tallet ble gamle Dregg
tatt ut av fart og ble bggende i opplag hjemme i Kolvereid. Høsten 1957
ble den rapportert kondemnert etter lengre tids opplag. Kanskje noen
vet mer om båten, redeme og hva som skjedde med den?

Det er trobg ett av disse fartøyene som figurerer sentralt i bildet, Dregg
av Namsos. Den var et trefartøy på vel 110 fots lengde, eiet av Brødrene
Brækkan i Kolvereid ved Namsos - i et tradisjonsrikt sjøfartsmiljø.

Også Ellen II ble kjøpt av svenske eiere da Ellefsen måtte avvikle i
1921/22 og ble nå Ellen av Lidköping ved Vänern. I 1925 ble også
denne kjøpt tilbake til Norge av Karmøy-folk, av Peder Olsen m fl i

' Dregg hørte dengang til de større fraktefartøyene som ble drevet i stor
kystfart, mye med tørrfisk sørover i sesongen og med stykkgods, trelast,
bygningsartikler, gjødning, osv, nordover.

Vedavågen, som lot en beholde sitt andre svenske navn, Ejvor. Noen år
senere overtok Vermund Sævik, Vedavågen, som eier, og Ejvor ble nå
brukt i samme virksomhet som Dregg.

Båten var bygget i 1919 av Melsomvik Skibsbyggeri ved Vestfjorden
utenfor Tønsberg som den første av to 2-mastede skonnerter for G
Ellefsen i Stokke. Den ble satt i fart i september 1919 som Ellen I og
målte 148 brt og 210 tdw, på 103.2pp/21.8/9.0 ft, utstyrt med en 2-syl
Bofinder på 65 bhk. Et søsterskip som var syv fot lenger og btt bredere
fulgte året etter som Ellen II.
Begge ble solgt til Sverige i 1921/22, til et miljø som i sterkere grad
var vant til motorseilere, og Ellen I skiftet navn til Gladan. I mai 1930
ble den kjøpt tilbake til Norge av Tørres K Munkejord, Vedavågen og
registrert i Kopervik som Dregg.

Den 5. oktober 1942 gikk den på grunn og sank i Skudefj orden på
reise fra Haugesund til Fredrikstad i ballast.
De to motorskonnertene bygget i Melsomvik i 1919/20 var en bten del
av denm voldsomme oppblomstringen i treskipsbyggingen under første
verdenskrig. Tilsammen ble det bygget 157 trefartøyer over 100 brt,
hvorav 46 skonnerter opp til 1000 tdw.
Sbk sett har bildet fra Tromsø havn på 50-tallet mange interessante
aspekter, hvorav Dregg representerer ett.
Dag Bakka Jr
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Tor Inge Vormedal:
Knut Knutsen OAS, Høvdingen av Haugesund og
Knutsen-imperiets vekst og fall
300 sider, rikt illustrert. Pris kr 349,00
ISBN 82-996310-1-9
Bestilles fra forfatteren, tel 5273 7730
Få - om noen - norsk rederskikkelse har eventyret over seg som Knut
Knutsen OAS, fra oppveksten på Vibransøy på 1870-tallet med entre
prenørskap i fiskeri og skipsfart skapte Norges tredje største rederi ved
sin død i 1946. Som reder av stort internasjonalt format kom han naturlig
nok til å ruve i lokalsamfunnet, både som arbeidsgiver, donator og med
engasjement på mange hold, fra fiskeri og gårdsbruk til ruteselskap og
bensinstasjonen
Tor Inge Vormedal, for mange bedre kjent som næringsbvsjournabst,
har gjennom 300 sider fulgt personen Knut Knutsen OAS, famiben
og virksomheten frem til midten av 80-tallet da nye eiere blåste
nytt liv i rederiet. Forfatteren har med dyktig hånd maktet å sette
et betydebg kilderaateriale - for en stor del primærkilder - inn i en
drivende journabstisk fremstilbng og tegnet en «story» med mange
dimensjonen Blant annet har han gått inn på de personbge skisma og
uoverensstemmelser som ikke tidbgere har vært beskrevet, så som
arveoppgjøret etter Knutsen i 1947 som nærmest førte tb brudd mebom
Ole Andreas Knutsen og hans svoger Christian Haaland, til forsøkene på
å trekke tredje generasjon inn i ledelsen, og den ikke helt konsistente
ledelse med rederens langvarige fråvær fra slutten av 60-tabet.
Den som leter etter detaljer om skip og kontraheringer, tank, bnjefart
og hvabangst, vb ikke hb skuffet. Her er det meste, og det er satt i
sammenheng, seiv om tidsepokene under behandbng kanskje kan
være noe lange. Boken avsluttes med en enkel flåtebste, og oversikten
over rederiets offiserer i 1962 tegner også på sin måte et tverrsnitt av
virksomheten.
I prosjektet har Vormedal hatt verdifub støtte av personer med innbbkk
i fambieforhold og virksomheten. Han har derimot i bten grad hatt
tbgang tb kilder og regnskaper i rederiet. Det har kanskje vært både en
svakhet og en styrke; han har kunnet tegne en sterk «story» uten å drukne
i arkivenes detaljer, samtidig som kunnskap om f eks de økonomiske
resultater nok vble ha stivet opp fremstbbngen. Boken følger samme
format og grafiske sbl som forgjengeren om B Stolt-Nielsen.
Konklusjonen er klar: En vel dokumentert, mangfoldig og godt fremført
historie om en fascinerende skikkelse og et særdeles interessant
rederi.
Dag Bakka Jr

Malvin Toft:
Båtar med sjel, 78 fiske- og fraktebåtar frå Sogn og Fjordane
192 sider, rikt ibustrert. Pris kr 278,00
ISBN 82-91722-28-5 Selja Forlag tel 5783 2220.
Malvin Toft fra øyriket vest for Florø vb være kjent for mange gjennom
sine skriverier om lokal skipsfart i Firdaposten. Denne boken består i
prinsippet av 78 artikier som er bearbeidet bl bokform.
Noen kan være skeptiske tb en sbk fremstilbng skrevet rundt de enkelte
fartøyer. Jeg mener bkevel at det skapes noe mer når artiklene sattes

sammen - de danner en rik vev av detaljer fra en epoke som er i ferd
med ågå i glemmeboken. Malvin Tofts rike kunnskaper og forteberform
trekker frem lokalsamfunn og personer, maler ut det dagbge strev og
de dramatiske hendelser. Alt i alt gir dette innbbkk i en rik lokal
sjøfartskultur.
Jeg reagerer imidlertid på noe upresise dateringer iblant, spesielt
for endebgt som forbs eber kondemnering. F eks NHKnudtzon som
ble til Blaaegg og angivebg skube ha spnmket lekk og sunket tidbg på
60-tabet; den forbste 18. mai 1959 står det å lese i SKIPET nr 1.1988.
Men dette er ikke abtid forfatterens skyld; det viser hvor vanskebg det
er å finne sbk informasjon om småfartøyer.
Boken er pent produsert, i stort format og med god repro. Bbdene er
i seg seiv interessante; mange fra private album.
Malvin Tofts bok er på mange måter en maritim historie for kyststripen
fra Solund til Bremanger.
Dag Bakka Jr

Al Grafisk Bodø i samarbeid Johan-Arnt Strøm utgir
i disse dager boka "Gamle Saltensbåter",
Johan-Arnt Strøm presenterte for noen år siden en serie i tidbgere
Nordlands Framtid med de fleste av Saltens Dampskibsselskabs båter.
Denne serien vakte stor interesse, og er nå utkommet i bokform under
titelen «I skarp rute med... Gamle Saltensbåter».
Saltens Dampskibsselskab ble grunnlagt i 1868 og fikk sin første båt,
dampskipet Salten 2 år senere. Boken begynner med dette skipet, og
viser en kavalkade over selskapets skip de første 100 år. Boken omtaler
også en del av båtene til datterselskapet Det Nordlandske Dampskibs
selskap, som drev kystfart.
Boken er ibustrert med skarpe, gode fotografier, samt at den gir
en kort omtale av hvert enkelt skip. Det finnes også et register over
selskapets flåte.
Boken kan varmt anbefales for abe, som er glad i kyst- og lokalmte
båter, og bør finne sin plass i bokhyben hos våre medlemmer.
Per Alsaker

Nordhordla7id Veteranbåtlag:
Fjordabåtkalenderen 2003
Format A4. Kr 100. Bestibes fra Tor Bjørgaas, tel 56 35 41 82
For å skaffe inntekter til restaureringen av dampbåten Oster og
samtidig for å spre kunnskap om fjordabåtepoken har Nordhordland
Veteranbåtlag utgitt sin kalender for femte gang.
Opplegget følger samme spor som tidbgere år, med gode bilder, en
kortfattet tekst og en relevant grafisk effekt ved siden av kalendariet;
for desember måned eksempelvis «Ordensreglar for skuleskyss»
vedtatt av Øygarden skulestyre og kunngjort ved oppslag ombord i
Øygardsbåtane.
Bildene, som dels er i farger, er av varierende dato, enkelte er postkort
og andre tatt av fotografer som O P Iversen, Harry Runderheim og andre.
Positivt er det å se at fotografenes navn er samvittighetsfubt kreditert.
Altså: Et godt tiltak som både gir penger til et godt formål og en dagbg
påminnelse om en tid som er borte.
Dag Bakka Jr
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Yed Digermulen
Foto fra Geir Svendsen (geirsven@online.no)

,

••

'

Bildet av Tirpitz og Scbarnborst med eskorte er tatt i Digermulen
sommeren 1943 og er aldri tidligere offentliggjort. Originalene er
databehandlet for å få dem klarere.
Dampskipet Molkte, 12335 brt, ble bygget ved Blohm & Voss i
Hamburg 1901 for Hamburg Amerika Linjen og satt inn i ruten
Hamburg-New York. I 1906 ble hun overført til Genoa-New York.

-

»» it-MWIljlKIUW»

Etter utbruddet av Første verdenskrig ble hun lagt opp i Genova der
hun ble beslaglagt av italienske myndigheter året etter og gitt navnet
Pesaro. 11919 ble hun overtatt av Lloyd Sabaudo for ruten GenovaNew York, som hun betjente til hun ble hugget opp i Italia i 1925.
I sommersesongene ble den ofte brukt i cruisefart på Norge, på
bildet er den i Digermulen, et av de viktigste cruiseraålene i Norge
frem til 1939Geir Svendsen

1 «w*
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M/K Arthur
Marinemuseet har et sterkt ønske om å få
bygget en mest mulig autentisk modell av M/K
Arthur, benyttet av Shetlands-gjengen under 2.
verdenskrig.
Museet har til hensikt å arrangere modellen
w Arthur i en slik situasjon, hvor en også ser
slepingen av de to mini-ubåtene, som man
skulle forsøke å senke slagskipet Tirpitz med.
Er det noen av våre medlemmer som har
fotos, evt. tegninger av Arthur? I så fall - ta
kontakt med Marinemuseet
v/Kommandørkaptein Ingvar Fosheim,
Postboks 21, 3191 Horten, tlf. 33 03 34 52.
Det har kommet museet for øre at Arthur
fremdeles er i bruk. Er dette korrekt - den er
forlengst slettet av Norges Skipsliste? I så fall
ønskes kontakt med nåværende eier.

Her ei• Kalkfjell, alias Peter, bygget i 1947på Thurø tilpostbåtmten Bomholm-Christiansø. Se ellers
under Drivgods inr 3.02, samt under skipssalgpå side 50! Foto Arild Enge/sen i Holmestrand ca 1980.

Ellan
I spalten Drivgods, Skipet nr. 2/02 har jeg
oppdaget en irriterende skrivefeil i mitt lille
inserat, Sic transit - 3m motorskonnertMtfw,
I tredje avsnitt står der å lese: Seilskipsriggen
ble beholdt og seilene var jevnlig i bruk helt
frem til januar 1962. Den korrekte datering
skal her selvsagt være januar 1963, da solgtes
nemlig 3m skonnert Ellan til John Olaisen,
Haugesund.
Bjørn Tandberg

Ønskes kjøpt
Eldre utgåver av SKIPET ønskes kjøpt. Dette
gjelder følgende:
Nr.3-1989,2-1988, samt alle fra og med 1984
og tidhgere.
Bøker og annen litteratur om ferger, passasjer
båter og lignende er også av stor interesse.
Ønsker også å bytte/kjøpe hilder av ferger og
passasjerbåten
Arve Grønningsæter
Sperre Nakkens vei 17
6015 Ålesund
Tlf. 70 15 40 51

Fremmøte på medlemsmøtene
i NSS-0
Jeg har vært medlem i NSS-0 litt frem og tilbake
de siste årene, men har nå store planer om om
å være medlem på «heltid».
Det er en ting som forundrer meg endel;
og det er det «ekstremt» dårlige fremmøte

på medlems-/ årsmøter i föreningen. Jeg skal
være den første til å innrømme at jegp.g.a. mitt
sporadiske medlemskap de siste år ikke har
A
.
'
vært en ivrig «møtegjenger».
Savidt jeg har brakt pa det rene er vi ca. 250
,
o
medlem i Østlandsavdelingen av NSS. Nar jeg
0
„
/
,
var pa medlemsmøte i Drammen lå.september
0
r
,, ,,
,
iar var fremmøte ca. 15 (!) stykker. Samtidig
må jeg nevne at det året årsmøtet var i
°
„
Sandefjord var ogsa fremmøte ca. 15 (!)
,, 1
, 0
,
/
stykker. Det utrohge var at det stort sett var de
;
5
0
samme menneskene som ogsa møtte opp der.
.
„
o
.
(Samme var ogsa tilfelle engang pa museet til
Redningsselskabet.) Mitt spørsmål er: HVOR
ER DERE SHPSINTERESSERTE ??
Vi er en gjeng med mennesker som mer eller
mindre er sykelig interessert i skipsfart av alle
slag. Vil det ikke da også være koselig å møtes
(enda flere) for å utveksle fotos, historier
m.m.? Eller rett og slett bare ta en kopp kaffe
med andre som har samme «sykdom» som
deg seiv.
Min oppfordring på slutten blir derfor:
Møt opp på neste medlemsmøte (annonseres i
Lokalen), og støtt opp om föreningen. Kanskje
vi er noen som har akkurat det fotogarfiet du
mangler!! MØT OPP!!
Vennlig hilsen
Bjørn Eddy Engelbrethsen
Vestskogen/ Nøtterøy

Monte SarmlentO Yed
Dløermillen
r,
., ,
„ , ,
,,
Flere - blant andre vart trønderske medlem
Tore Nilsen - har kommentert bildet av Monte
c
. .
,
,
. .,
.
Sarmiento ved Digermulen pa side 35 i nr
,
~
..
AT , f. ,. ,
3-02. Ganske riktig synes Nordentjeldskes
.
, . n .
... f
,
crmse-yacht Prins Olav like foran baugen
åtyskeren
‘ .. ,
.
,
. . 1AAO
Dette eksotiske skip var bygget i 1908 som
, ... , .
. ,, .
britisk konge-yacht HMY Alexandra, ble mn
,. . „ t . T , r.,,, „
,, ,
kjøpt av Det Nordenf|ddske Dampskibsselskab
,. mc ,
,
f ,,
1 1925 og bygget om til cruiseskip for det mest
eksklusive klientell

MRS 25 i Lukksundøt
Bildet av MRS 25 på Vestlandskysten på side
30, nederst, inr 2.02, ble i forrige nummer
lokalisert til Lukksundet mellom Tysnes og
fastlandet i Hordaland.
Knut H Næss, som skrev artikkelen om MRS
25 og 26 inr 1.02, har ved hjelp av fartøyets
dekksdagbok kunnet tidfeste fotografiet til 22.
mai 1944 klokken 1325, da skipet passerte
Lukksundet. Det var da på vei fra landgangsøvelser i Strandebarm sammen med bl a Kong
Oscar II til Bergen-Sandviken. Dette var eneste
gang MRS 25 var i Hardangerfjorden.
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 01.09.2002 - 10.11.2002
1444

Inge D. Kaada

Bevreveien 24 A

4017 STAVANGER

2051NM
2052 B
2053 H

Magne Johan Grav
Bjørn Børtvedt
Rolf H. Fjell

Tussebakken 3

6511 KRISTIANSUND

Bjørndalsbrotet 164
Fjell

5171 LODDEFJORD
4272 SANDVE

2054NM
2055 0

Henry Visnes
Stein Gnlli

6508 KRISTIANSUND

2056NM
2057

Nils Krossøy
Steinar Alrek

Marstrands gate 17
Postboks 196
Fmktveien 6 C
N. Beerveg 6

2058 0

Leif Harald Hansen

Greg. Dagssons gate 50 B

6993 HØYANGER
3746 SKIEN

Aukrasand

5440 MOSTERHAMN
6480 AUKRA

Postboks 133 Teie
Nordmarka 87

3106 TØNSBERG
5200 OS

Skogveien 62
Postboks 49

6517 KRISTIANSUND
6886 LÆRDAL

Kuttersvingen 5

6643 BØFJORDEN
9017 TROMSØ

2059 H

Knut Johan Totland

2060NM
2061 0

John Oscar Hansen
Ole Chr. Helium Olsen

2062 B
2063NM
2064

Henning Henriksen
Johan Antonsen
Reidar Bale

2065NM

Karl Sæther

2066

Bjøm K. Grådahl

3001 DRAMMEN
4635 KRISTIANSAND

Utmeldinger:
Dødsfall:
Adresse-endringer:
360 H
Stein Thore Sønstabø

Mæland2l4

5430 BREMNES
5020 BERGEN

115 B
279 0

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Postboks 7800
Per Rasmussen
Storgt. 55

1882 H

Tore Kongshavn

Leirangergata 3 B

1244NV
595 0

Sigbjørn Røren
Bård M. Hustad

Østre Aspehaug 12
Fasanveien 40

5522 HAUGESUND
6012 ÅLESUND
1640 RÅDE

3182 HORTEN

1503 0

Bjarne Rud

Eikeveien 55 C

3120 TØNSBERG

582 B

Audun Apelseth

Sundsvik 29

5600 NORHEIMSUND

995 0

Brevik Historielag

Postboks 103

3991 BREVIK

1780

Odd Arne Aas

ukjent adresse (tidl. 4085 Hundvåg)

1479
2007

Egil Vihovde
Åse Britt Osmundsen

ukjent adresse (tild. 4262 Avaldsnes)
ukjent adresse (tidl. 4629 Kristiansand)

US1783

Kalevi A. Olkio

ukjent adresse (tidl. Baltimore, USA)

Følgende medlemmer er strøket på grunn av manglende kontingentinnbetaling:
564B
748 H

946B
1006 H

13610

1669 0

129
1651

340
1764
DK 1844

DK 1650

951B
1186 H
1765 0

1005 B
1619 H
1877 0

714

999
1863

1809
FIN 384

SE 1137

1231B
1857 H

1508 B
1901H

1642 B

1960 0
1267

1555 B
1964 H
770 NV

1583

1562

1571

1931
SE 1984

1946
UK 262

1956
UK 1831

1871
SE 1851

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

1785 B

1839 B
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Norsk Ordinært Register
Regsitreringene gjelder 3- kvartal 2002
M/S BREIANGEN
01.07.
M/S TENACIOUS
02.07.
M/S GAMLE MODER
03.07.
M/S NORMAND V ES LER
03.07.
M/S GULF LADY
03.07.
M/F JÆGGEVARRE
03.07.
M/S OLYMPIC ORION
03.07.
M/S FAR GRIMSHADER
06.07.
M/S WHITE BEAUTYI
10.07.
M/S LADY DONATELLA II
10.07.
M/S LEIK II
11.07.
M/SMIR
12.07.
Lekter EIDE BARGE 34
22.07.
M/S RONJA SETTLER
25.07.
M/S VEIDNES
26.07.
M/S BØEN JUNIOR
31.07.
M/S VIKING DYNAMIC
mC
31.07.
M/S TRØNDERKARI
01.08.
Lekter SKÅR SENIOR I
02.08.
Husbåt VILLA PIONER
05.08.
M/S RYGERDOKTOREN
07.08.
M/F TORGHATTEN
15.08.
M/S SEA PRINCESS
19.08.
M/S NORMAND MARINER
23.08.
M/S KRONPRINSEN
30.08.
M/S ATLANTIC STAR
30.08.

3YSR
- Johnny Vold og Kurt Vold, Vigrestad/Drammen
62 brt. -ex norsk ikke reg.før (B.1958) (1958-1982 TUSSEN)
LLZK
- Fiskeriselskapet Stensen og Waage AS,Kopervik R-160-K
182 brt. - ex britisk reg. TENACIOUS (B.1989)
LMYD
- Per Torpengen, Melsomvik/Tønsberg
29 brt. -ex tidl.norsk reg. PLØY (B. 1908)
LLZP
- Solstad Rederi AS, Skudeneshavn
3061 brt. - ex NIS-reg. NORMAND VESTER (B.1998)
LLVQ
- Geir Tore Hokland, Harstad
36 brt. - Gulf Craft Inc., Ajman (5)
LLWM
- Bjørklids Ferjerederi AS, Lyngseidet/Tromsø
2055 brt. - Fiskerstrand Verft AS, Ålesund (49) Skrog v/JSC Western Shiprepair Yard, Klaipeda (FV-49)
LLWL
- Olympic Orion KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund
3908 brt. - Aker Brattvåg AS, Brattvåg (89) Skrog v/S.C.Aker Tulcea S.A., Romania (323)
LLYG
- Farstad Supply AS, Ålesund
2528 brt. - ex NIS-reg. FAR GRIMSHADER (B.1983)
LLYO
- Aker Brygge Princesscharter AS, Oslo
46 brt. - Marine Projects Ltd., Plymouth (Z3112)
LLYD
- Kjell Adserø, Trondheim/Sandefjord
36 brt. -ex svensk reg. SUN VIKING II (B. 1995)
LLZF
- Leif AS, Kopervik
610 brt. - ex britisk reg. TAITS II (B. 1978)
LLZR
- Haugaland Shipping AS, Haugesund
976 brt. - ex nederlandsk reg. MIRFAK (B. 1966)
LK7790 - Eide Marine Services AS, Høylandsbygd/Bergen
4062 brt. - ex Panama reg. H 301 (B. 1984)
LLUS
- Sølvtrans AS, Ålesund
499 brt. - Aas mek. Verksted AS, Vestnes (164) Skrog v/Riga Ship Yard, Riga (039)
LLSD
- Polarsild AS, Dønna/Sandnessjøen
499 brt. - Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (98)
LLWG
- Bøen Jr. AS, Erfjord/Egersund (R-38-SD)
230 brt. - Havyard Eid AS, Nordfjordeid (060)
LLTN
- Supplyinvest KS (Eidesvik AS, Bømlo), Tananger/Haugesund
3524 brt. - Aker Aukra AS, Aukra (104)
LLVN
- Trønderkari AS, Rørvik (NT-200-V)
382 brt. - Voldnes Skipsverft AS, Fosnavåg (6l)
Skrog v/Riga Ship Yard (NR-RKB-009/1)
LLNZ
- Skår Senior AS, Nerlandsøy/Ålesund
1119 brt. - Båtbygg AS, Måløy (3)
Skrog v/ Estaleiros Sao Jacinto, Aveiro (214)
LK7796 - Teien Enginera (Jørn Elias Teien), Sandefjord
236 brt. - RJ Rygg, Sande (1)
LLZS
- Rødne Ambulanse AS, Sjernarøy/Stavanger
49 brt. - Brødrene AA AS, Hyen (235)
LLYB
- Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund
1327 brt. - Sxczecin Ship Repair Yard Gryfia, Stettin (PN-3)
LLVS
- Ola Volstad, Ålesund
39 brt. -ex Caymanøyene reg. SEA PRINCESS (B. 1998)
LLQB
- Solida KS, Skudeneshavn
4462 brt. - Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (262)
LJLA
- Petter Yran & Bjørn Storbraaten Architects AS, Oslo
84 brt. -ex svensk reg. (B. 1898)
LMBG
- Nordfjord Havfiske AS c/o Finnmark Maritime Management, Båtsfjord/Vardø (F-l 10-BD).
1949 brt. - ex dansk reg. POLARARFIVIK (B. 1996)
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Ringnotsnurperen Brennholm ble levert i septemberfra Eidsvik Skipsbyggeri til rederi i Bergen. Foto AkselJøsang

M/S ARCTIC SWAN

LMAC
06.09.

- Arctic Swan KS c/o Økonor Alta AS,Alta/Ålesund(F-321-A

2574 brt. - Solstrand AS, Tomrefjord (75 Skrog v/ Celik Tekne Shipyard, Istanbul (40)

M/S BRENNHOLM

LLXW

12.09.
M/S HAVILA TAMPEN
16.09.

1514 brt. - Eidsvik Skipsbyggeri, Uskedalen (70) Skrog v/ Northern Shipyard SA., Gdansk
LLZA
- Havila Supply Ships AS (Havila supply ASA), Fosnavåg/Ålesund
3325 brt. - Kleven Verft AS, Ulsteinvik (295)

M/F HÅLOGALAND
20.09.

LLVZ
- Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø
2055 brt. - Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (50) Skrog v/JSC Western Shipyard, Klaipeda

25.09.

LLXS
- West Supply VI KS (Johannes Østensjø DY AS),Haugesund
5886 brt. - Flekkefjord Shpp & Maskinverksted AS,Flekkefjord 173 Deler v/ Kvina Verft AS, Kvinesdal

26.09.

3YZX
- Matheus Bjørn Holder, Steinkjer
23 brt. -ex norsk, ikke reg.før (B. 1917) (ex IRMA til 1990)

10.07.

LAUP5
- Winterport Investment I B.V. Øo Tankers A/S) Spijkenisse/Bergen
22772 brt.- ex nederlandsk reg. JO BIRK (B. 1982) ex norsk s.n.

10.07.

LAVE5
- Eicon Finans AS, Lysaker/Levanger
2973 brt. -ex tysk/Antigua & Barbuda reg. SWIFT (B.1976)

11.07.

LAVC5
- Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen
25982 brt.- ex Panama reg. GOLDEN PROTEA (B.1998)

19.07.

LGGT3
- Bugsertjeneste II AS KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund
1229 brt. -ex NOR reg. THORAX (B.1993)

M/S EDDA FJORD
M/S ROKTA

- Partrederiet Brennholm ANS v/Lars Einar Sandtorv, Hjellestad/Bergen (H-39-BN).

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/TJOBIRK
M/S LINE
M/S SPAR CETUS
M/S THORAX
M/T AEGEAN TRADER
30.07.
Fl. HUTTON TLP

LAVF5
- Minterne Investors Inc. (Champion Tankers AS), Panama/Bergen
18654 brt.- ex Malta reg. LAMPEDUSA (B. 1980)
LAVJ5
- Kerr-McGee North Sea (U.K.) Limited, London c/o Advokatfirma Vogt & Wiig AS, Oslo (Knutsen OAS
Shipping AS, Haugesund), Bergen

15.08.

brt.
LLFH3

16.08.

3125 brt. -ex NOR-reg. FAR SENIOR (B. 1998)
LHYI3
- Nor Cargo ASA, Oslo/Stavanger
2065 brt. -ex NOR-reg. NORDVÅG (B. 1979)
LATB5
- T.Klaveness Shipping AS, Oslo
28718 brt.- Oshima Shipbuilding Co. Ltd., Oshima (10298)

M/S FAR SENIOR
M/S NORDVÅG
19.08.
M/S BALAO
30.08.

- innført fra utlandet, ikke reg. før (B. 1984)
- Farstad Supply AS, Ålesund

M/T ANNELEEN KNUTSEN
30.08.

LAUN5
- Chemical Tanker Shipping Limited (Knutsen OAS Shipping AS), London/LIaugesund
24242 brt.- Naval Gijon S.A., Gijon (603)

M/S NORMAND FLOWER
02.09.

LAUY5
- Island Offshore IV KS (Solstad Shipping AS), Ulsteinvik/Skudeneshavn
5402 brt. - Søviknes Verft AS, Søvik (135) Skrog v/ S.C.Aker Tulcea S.A., Romania (325)

M/S HAVILA CROWN
05.09.

LLKY3
- Island Offshore II KS (Havila Supply ASA, Fosnavåg), Ulsteinvik/Fosnavåg
3154 brt. -ex NOR-reg. HAVILA CROWN (B.2001)

SKIPET NR. 4 - 2002
M/TMOSS
05.09.

LAVH5
52048 brt.

M/T ST.ANDREWS
16.09.
19-09.

LAVG5

4604

- Slagen Shipping Co.Ltd. (C.H.Sørensen Management AS)

Monrovia/Arendal

-ex Liberia reg. MOSS (B. 1992)

66034 brt.

M/S NORMAND IVAN

47 —

- St.Andrews Shipping Ltd. (Kjelman Shipping AS),

Road Town/Oslo

-ex Isle of Man reg. BRITISH SUCCESS (B. 1984)
LLPT3

- Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS) ,Skudeneshavn

brt.

-ex NOR-reg. NORMAND IVAN (B.2002)

NOR - Endringer, kjøp og salg m.m.

M/S SKARVHAUSEN (LCJL) (32/71976) ex TOSENFJORD - 02 ex ØRTIND

M/S ANDRE FORSØK (LFBQ) (24/-/1953) ex MONA - 02 ex ANNIE - BRITT

- 87 ex KINGEN - 83 - Grøtavær Brygge AS, Grøtavær, hjemsted endret fra
Stokmarknes til Harstad.

Juli 2002:
- 96 ex TORSHOLM - 74 ex SÆTERJENTA - 60 - Furtøyvernforeningen Sæterjenta
(Geir Kåre Snare), Førresfjorden/Haugesund - endret til Fartøyvernforeningen
Sæterjenta (Vidar Løken), Torvastad/Haugesund.
M/F BILTRAFIKK TRE (LLVP) (75/-/1953) - ha Nordtrafikk AS, Sortland til
Knut Georg Hesten, Ingøy/Sortland.
M/S BONDEN II (JWQC) (70/71974) ex LOFOTFJORD II - 92 - fra Bonden 2
AS v/Svein Vikan, Steinkjer til MS Bonden II AS, Steinkjer.
M/S HAVTIND (LAWY) (575/755/1968) exGUILTLND - 75 exCLIO - 72 ex VIBRAN
ELIN - 69 - fra Partrederiet Brødrene Nyvoll ANS (Leif Nyvoll, Godøy), Ålesund til
Joar Bekkavik Shipping AS, Steinsdalen/Ålesund, omdøpt til KELVIN
M/S HEIMTUN (LGAX) (310/457/1952) ex AKCE - 86 ex ROLF BEHRMANN - 65 fra Tyssefrakt AS, Tyssebotnen/Bergen til Sandtransport AS, Dalekvam/Bergen.
M/S INDIANA (JWUT) (29/71920) - fra Rong Laks A/S, Rong/Bergen til Øyvind
Sulen, Rong/Bergen.
M/S INGVILL (LNXP) (93/71949) - fra Albatross Cruise, Oslo/Langesund til
Viking Cruise AS, Oslo/Langesund.
M/S KRAGERØ (3YSB) (25/71960) ex LOS 044 - 90 ex KRAGERØ - 87 ex GRIP
- 68 - fra Bjarne Eriksen, Valderøy/Ålesund til Per Ottesen, Østerås/Ålesund.
M/S NEVLUNG (LEHZ) (52/71949) ex G.M.DANNEVIG - 88 - fra SHV-132
Støtteforening (Henry Arnold Knutsen), Brevik/Langesund til John Ole Jørgensen
og Rita Helen Immerstein, Skien/Iangesund.

August 2002:
M/S BOGTIND (JXEG) (548/640/1953) ex HIDRAFJORD - 76 ex MOHOLMEN
- 73 ex AUDTUN - 72 ex MARILENE - 70 ex IRIS - 67 - fra Odd Magne Stabben,
Hagavik/ Molde til Hokland Eiendom AS, Harstad/Molde.
M/S BUCENTAUR (LMAF) (2.768/2.229/1983) - fra Bucentaur Invest AS,
Grimstad/Tønsberg til Subsea 7 AS, Grimstad/Tønsberg.
M/S BUTTERFLY (LJJS) (24/71998) - Øistein Hartig, Kråkerøy, hjemsted endret
fra Tønsberg til Fredrikstad.
M/S DELFINJUNIOR (LFTI) (43/71977) - fra Partrederiet Kvalsund Sjøtransport
ANS (Magne Pedersen), Kvalsund/Hammerfest til Nils Roald Agasøster,
Rubbestadneset/Hammerfest.
M/S FOLDEN (LJLG) (65/71974) ex FOIDEN/ØSD 14 - 98 ex SKØ 122 - 75
- fra Partrederiet Folden DA (Olav Sigurd Håbu), Oslo til Undervisningsbygg
Oslo KF, Oslo.
M/S FRÆNKA (LAYG) (309/423/1951) ex FRÆNAFJELL - 74 ex MARICA - 71
ex THULE - 65 ex THULE H - 53 - fra Fosenfrakt I Drilen, Vallersund/Trondheim
til Fosen Gjenvinning AS, Revsnes/Trondheim.
M/S GODØYSUND EKSPRESSEN (LANH) (50/71998) - fra Supercruise AS,
Bergen til Ole Bjarte Strønen, Hagavik/Bergen.
M/S GOGGEN (LMIF) (23/71908) ex BEJOWHA - 01 ex REIER - 81 - fra Steinar

M/S NIDARHOLM (JWQM) (B. 1974) - Indis Paubne Valsøy, Trondheim, ommålt
fra 46 brt. til 39 brt.

Aagaard, Skiptvet/Horten til Ståle Andre Jensen, Ytre Enebakk/Horten.
M/S GULLHAV (LHPI) (853/1.095/1973//80/96) ex UNLIS - 96 ex UNIWIND

M/S NOBLE WHITE (LJZZ) (32/71999) - Einar Tore Øvrebø, Stavanger/Oslo,
omdøpt til EL SENADOR.

- 90 ex THUNBOX 1 - 85 ex VIKING OLE - 70 - fra PSH Sjøtransport AS til PSH
Shipping AS, Kolvereid/Namsos.

M/S ORIZABA (LHKZ) (29/71992) - Ragnar Haldor Tveit, Nærsnes, hjemsted
endret fra Ålesund til Oslo.

M/S HAVILA CHARISMA (LJQY) (2.599/2.600/1999) - Havila Supply Ships AS

M/S PLENTY (LAUO) (58/71940) ex SHANGRIA-LA - 75 ex ROJATO - 72 ex

(ny drift: Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund.
M/S HAVILA CHIEFTAIN (LJYY) (2.028/2.209/1983) ex REMBAS - 98 ex

? fra Motorskipet Plent AS, Oslo til Plent Fjordcruise DA (Christin Tjølsen),

STRILBORG - 93 ex SOLFONN - 93 - Borgstein Skipsinvest AS (Ny drift: Havila

Fagerstrand/Oslo.
M/S SHV FOSNA (3YBD) (215/71969) ex KJØLVA - 95 - fra Forsvarets

Supply ASA, Fosnavåg), Ulsteinvik/Ålesund.
M/S HAVILA CLEVER (LAOK) (11409/975/1975) ex KRONBAS - 98 ex WEST
PENGUIN - 86 ex ATLANTIC FOSNA - 80 ex EDDA ATLANTIC - 76 - North Sea

Overkommando, Oslo til Skips Viken AS, Holmestrand, omdøpt til VIKEN og
hjemsted endret fra Oslo til Holmestrand.

Rescue AS (Ny drift: Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund.

uk
jju,
Den gamleproduct-tankeren
Lampedusa er registrert i NIS
med navnet Aegean Trader, her
fotografertpå sin første reise
i Øresund 7. august av Tomas
Johannesson.
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Mikal 1 er omdøpt Bullworker.
Foto Ame Sogness, 14. sept.

j

.'

M/S HAVILÄ CROWN (LLKY) (3.154/2.750/2001) - Island Offshore II KS (Ny

M/S VIKING JUNIOR (LJJJ) (26/71963) ex STRILHOLMEN - 79 ex TOSKA - 79

drift: Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund.
M/S HAVILA EKO (LEOA) (1.673/2.100/1992) ex RESCUE EKO - 98 - Samme
som HAVILA CHARISMA.

ex KILA - 77 ex SALTSTRAUMEN - 74 - fra Teknisk Management AS, Fagerstrand/

M/S HAVILA HIDRA (LJKQ) (3.102/4.640/1999) - Samme som HAVILA
CHARISMA.

Stavanger til Fjordtjenester AS, Bru/Stavanger.

Sandnessjøen til Nordfjord Dykkerservice AS, Måløy/Sandnessjøen
Lekter ØYBRUA (LAXO) (96/71956) - fra Jonassen & Østbø AS, Hundvåg/

M/S HAVILA LISTA (LJKK) (3-073/4.640/1999) - Samme som HAVILA CHARISMA.

September 2002:

M/S HAVILA RUNDE (UQN) (2.017/2.607/1997) ex RESCUE SAGA - 98 - Samme

M/S BIRGITTE (3YLP) (21/71916/51) ex GUNDA - fra Stig Øie, Hundvåg/

som HAVILA CHARISMA og hjemsted endret fra Ålesund til Fosnavåg.
M/S HAVILA SKAGERRAK (LCEK) (7.172/7.150/1976/81) ex SKAGERRAK-00

Stavanger til Elvegård Camping ANS (Svein Johnsen), Saltstraumen/Bergen.
M/S BLACK MARLIN (LHAA) (36/71983) ex PAMELA - 94 - fra Gabelsfjord AS

- Havila Cable AS (Ny drift: Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund.
M/S HAVILA TERN (LNAV) (1.104/800/1974/77/85) ex RESCUE TERN - 98 ex

Jessheim) c/o Bedrifts-Forum Revisjonsselskap AS, Jessheim, Aurigeno/Oslo.

c/o Bedriftsforum, Jessheim/Oslo til Kjell Gustav Jensen (Odd Harald Rosenlund,

WEST TERN - 85 - North Sea Rescue AS (Ny drift: Havila Supply ASA), Fosnavåg/
Ålesund.

M/S BRANCH OFFICE II (LIJP) (21/71995) - fra Meridian AS, Oslo til Tord

M/S HUGIN (LGYA) (43/-/1906) - frajan Ola Flåhammer, Titran/Trondheim til

M/S ENGHOLM (LMPM) (32/7

Hugin AS, Kverva/Trondheim.

Boye, Nedenes/Fredrikstad til Sigbjørn Boye, Kolbjømsvik/Fredrikstad.

M/S KAARE (LGMU) (46/-/1916) - fra Bjørn Erik Klausen, Manger/Svolvær til
Trond Aslak Tøsse, Røyse/Svolvær.

M/S FISKARN II (LLCS) (37/71944) - fra Kjell Erling Engebrigtsen, Moss/

Eide, Lysaker/Oslo.
) ex HANKØ - 99 ex RAFI - 94 - fra Torgeir

Oslo/Holmestrand til Kari Sehdg Langbakk, Molde/Holmestrand.

Fredrikstad til Finn Plukkerud, Moss/Fredrikstad, omdøpt til TARZAN 2 og
slettet i merkeregisteret.
MSKORNI (LLME) (1.515/2.270/1970) exBREMERURANUS-91 exARGUS-89

M/S MAARFJELD (LHEU) (44/71905) - fra Bergen Fergetransport AS,

ex TOR HUMBER - 73 ex RONAN - 73 - fra Halvorsen Shipping AS, Vedavågen/

Byrknesøy/ Trondheim til Charles Sommerseth Lilleskare, Isdalstø/Trondheim.
M/SMAARTEN (LNHF) (75/71984) - fra Kristiansand kommune, Kristiansand
til M/S Maarten AS, Kristiansand.

Kopervik til Korni Shipping AS, Vedavågen/Kopervik.

M/S MIKAL 1 (JXAS) (640/—/l 973) ex FORTIES MOON -86 - Neptun Rederi
AS, Oslo/Haugesund, omdøpt til BULLWORKER.

M/S LOFOTFJORD I (LJRO) (36/71981) ex NORSPEED - 95 ex NORSKYSS

M/S KALKFJELL (LLOG) (39/-/1948) ex PETER - 52 - fra Rune Svendsen,

M/S MÅRSUNDVÆRING (LNCE) (49/71947) ex BODØFISK - 95 ex JARSTEIN
- 93 - fra Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Kopervik til Harald Inge
Albertsen, Helle/Kopervik og slettet i merkeregisteret.
M/S RIBO (LEBE) (25/71952) ex LUNDE II - fra P/R Ribo (Ole Jonassen),

Lekter KRONOS (LK4629) (1.776/
/1975) - fra Elkon Finans AS, Lysaker/
redrikstad til Kronos Titan A/S, Fredrikstad.
- 94 - fra Stord Cruise Service AS, Sagvåg/ Svolvær til Moskenes Shipping AS,
Reine/ Svolvær.
M/S LOLITA (JWZG) (674/1.010/1967/98) ex MYSTER - 82 ex LOLITA - 80 ex
MYSTER - 79 ex LOLITA - 76 ex RIKKE LØNBORG - 74 ex MARAG MOON - 72
ex BIRGIT DANIA - 71 - fra Harstad Bulk AS, Harstad/Ålesund til Terje Hagen,

Hundvåg/Stavanger til Fjordtjenester AS, Orre/Stavanger.
M/S RISVÆR (LMXY) (882/914/1974/79/97/98) ex HEGGHOLMEN - 95 ex TRANS

Lurøy/Ålesund.
M/S NAVIGATØREN (LHPS) (38/71972) ex NAVIGATÖR - 75 ex FJORD-VIND

SUND - 93 - fra PSH Sjøtransport AS til PSH Shipping AS, Kolvereid/Namsos.
M/S SEA STAR (UNI) (142/—/1965/1985) ex SELØYVÆRING - 97 ex MARTIN

- 75 - fra Åse Sophie Kristiansen, Oslo til Liv Lunder, Heggedal/Oslo.
M/S NORPOL AKTIV (LWMV) (49/71969) ex SHEEBA - 89 ex ANNELIE - 86 - fra

JUNIOR - 94 ex BRUDANES - 94 ex RANO - 85 - fra AS Trans Salmon, Averøy/
Kristiansund til Sea Star AS, Averøy/Kristiansund.
M/S SEAWAY COMMANDER (LJYP) (1.748/632/1967) ex NORTH SEA COMMANDER
- 90 ex DRIVE PERFORMER - 88 ex ARCHIMEDES - 85 ex SWANELLA - 82 - fø Bucentaur
Invest AS, Grimstad/Bergen til Subsea 7 AS, Grimstad/Bergen.
M/S SOL KARI (LLHD) (349/520/1955/72/93) ex FLØYEN - 79 ex SKUDEHOLM
- 72 ex FJÆRHOLMEN - 68 ex MIMI HANSEN - 64 ex HINRICH KOPPELMANN

Knut Strand, Oslo til Rune Nordbø, Hundvåg/Oslo, omdøpt til CASSANDRA.
M/S NORMANN (LHML) (23/71943) - fra Alf Jensen, Norddyrøy/Trondheim
til Kurt Johan Patric Lundevall, Dyrvik/Trondheim.
M/S OLAV KYRRE (LLEZ) (103/71987) ex SYUZMA - 00 ex MRTK - 725 - 91
- fra Stiftelsen Fix, Bergen til Didrik Bentsen, Vedavågen/Bergen.
M/S OLE WILLASSEN (LNLR) (122/71948/77) ex EIDS1JORD - 72 ex SØRTRÅL
- 64 - fra Christian Fredrik Sandø, Hvalstad til Arne Solheim Nilsen, Grimstad,

- 63 - fra Fosenfrakt I Drillen, Valiersund/Kristiansund til Fosenfrakt AS,
Vikhammer/Kristiansund.

hjemsted endret fra Oslo til Grimstad.

M/S TRO (JXDS) (29/71935) - fra Dyrkolbotn Leirskole, Vikanes/Bergen til
Atle Ingebrigtsen, Bergen.

Nordhordland Rutelag ASA, Bergen til Wergeland Halsvik AS, Dalsøyra/Bergen.
M/S SEUT (JWTP) (133/—/1958) ex KATTLAND - 94 ex FRU OLSEN - 89 ex

M/S RADØY (LFCC) (110/60/1965) ex OTTERSØY 4 - 91 - fra Bergen
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MICHAEL I - 85 ex SPIEKEROOG - 74 - fra A.Nilsen Slepebåter AS, Fredrikstad

M/S NORTRANS (LNBL3) (B. 1967/92/01) ex LEISUND - 01 ex HAVODD - 00

til Nordenfjeldske Sjøtransport AS, Kyrksæterøra/Fredrikstad.
M/S SHOWBOAT (JXFI) (197/-/1959/76) ex LAUVSNES - 87 ex OSAFJORD - 76

ex HAVFISK - 97 ex LANGSUND - 92 - Norminol Transport AS, Tromsø - ommålt
fra 278 brt. til 375 brt.

- fra Pereus Invest AS, Jar/Oslo til Vidar Gjervik, Erdal/Oslo.

M/T SCARLET TRADER (LAMM5) (17.635/32.389/1978) ex SCARLET STAR

Lekter SIMEK 1 (LK5871) (383/—/1996) - fra K-Finans AS, Oslo/Flekkefjord
til SIMEK AS, Flekkefjord.

- 97 ex PARIATA - 95 sjøs. MESSINIAH AKTIDA - fra Champion Trader ANS (Arne
Viste), Bergen til Champion Shipping AS, Bergen.

M/S SKATE (LJYI) (88/—/1938) ex ASKET - 98 ex BÆRØYFJORD - 87 ex

M/S STELLA (IATP5) (4.069/5.500/1997) ex STELLA CARIBIC - 01 - Pride KS,Oslo,

BØFJORD - 76 ex SAGVÅG I - 69 ex JEAN - 57 ex SAGVÅG I - 57 - fra Skate Holding

(drift endret fra C.H.Sørensen Management AS, Arendal til Th. Jacobsen

AS, Bergen til Kafebåten Skate AS, Bergen.

Management AS, Sarpsborg), omdøpt tilJACO MERCHANT og hjemsted endret
fra Arendal til Sarpsborg.

M/S SOLGLIMT (LCXU) (24/-/1946) - fra Magnus Abelsen, Sørarnøy/Bodø til
John Breivik, Nygårdsjøen/Bodø.
M/S STENLAND (LMLO) (199/285/1967) ex BETH ANJA - 86 ex GULLSAND
- 86 ex GULLFJELL - 73 - fra Stenland AS, Rypefjord/Hammerfest til Odd Magne
Stabben, Lysekloster/Hammerfest.

August 2002:
M/S BENARITA (LAWC4) (23.594/40.668/1984) ex YUMING - 91 ex SANKO

Lekter STÅLMANN (LM5881) (610/—/1976) - fra Jonassen & Østbø AS,

ELEGANCE - 91 - Ugland Shipping AS, Grimstad (ny drift: Ugland Marine
Services AS).

Hundvåg/ Ålesund til Seløy Kystberedskap AS, Herøy. I oktober hjemsted til
Haugesund.
M/S SØLVSKJER (LIZT) (24/-/1954) ex SOLVÅR VIKING - 97 ex LIASKJÆREN
- 90 ex STORHAV - 89 ex GLOMFJORD - 86 - fra Karl Martin Hansen, Stavanger/
Flekkefjord til Gunnar Møretrø, Homborsund/ Flekkefjord
M/F TORGHATTEN II (JXSG) (675/—/1987/92) ex TORGHATTEN - 02 - fra
Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund til Innherredsferja AS, Levanger,
omdøpt til YTTERØYII og hjemsted endret fra Brønnøysund til Levanger
M/S TROMØY II (LADA) (52/-/1965) - fra A/S Pelle, Arendal til Skilsøferga
AS, Arendal.
M/S VESTFRAKT (LLWO) (148/188/1916/56) ex SENERA - 96 ex ÅRENES
- 74 ex VESTA - 55 - fra Engøy Sjøfrakt AS, Hundvåg/Stavanger til Birger Iver
Bergseth, Averøy/Stavanger.

M/S CETAM VICTORIAE (LACI5) (10.171/7.597/1975) ex SEAHAWK - 02 ex
DANA MINERVA - 97 ex FICHTELBERG - 95 ex NORCLIFF - 93 ex FICHTELBERG
- 92 ex SPIRIT OF DUBLIN - 92 ex FICHTELBERG - 91 sjøs. TOR CALEDONIA
- Seahawk KS (Goliat Shipping AS), Oslo, omdøpt til SEAHAWK.
M/S HAVBLIK (LEVM3) (840/1.400/1069/85) ex LINITO - 00 ex AASTUN - 95
ex TROMSBULK -91 ex AASLAND -85 ex VENLO -81 - Helco II AS (Forr. :Bergen
Shipping A/S), Bergen (Ny drift: Nygård Shipping AS, Sirevåg).
M/S HAVILA CAPTAIN (LIQU3) (1.658/2.000/1983) ex BOA CAPTAIN - 98 ex
SALVICEROY - 97 ex SMIT-LLOYD 122 - 93 - Havila Supply Ships AS, (ny drift:
Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund.
M/S HAVILA CHARMER (LLPC3) (1.623/1.700/1993) ex TORBAS - 98 - samme
som HAVILA CAPTAIN.
M/S HAVILA REEL (LIHV3) (3.186/3.083/1976/77/85/92/00) ex BOA REEL

NIS

- 98 ex HIGHLAND REEL - 95 ex TENDER CONTEST - 85 - samme som HAVILA
CAPTAIN.

M/T AZALEA (LAMB5) (7.686/12.800/1975) ex TILLERMAN - 99 ex THUNTANK

M/S HAVILA TRADER (LARC5) (2.478/4.114/1978) ex BOA TRADER - 98 ex
STRATHFARRAR - 96 ex STAD TROLL - 88 - samme som HAVILA CAPTMN.

Juli 2002:
2 - 89 ex INGA - 83 - fra Azalea Shipping AS til Lennea Shipping AS, Lysaker/Oslo
(Drift uforandret AHL Shipping AS, Lysaker).
M/S BALTIC SEA (LAVY2) (2.282/2.497/1977) ex CARINA - 89 - Sealord Lines
AS, Oslo/Bergen (Nytt driftselskap: Boreal Shipping & Industrier AS, Bergen).
M/S CAROLINA (LARQ2) (1.564/1.985/1972) ex BELLATRIX - 89 ex THIES
- 84 - Partrederiet Carolina ANS, Oslo (Best. reder endret fra Odd Wagle c/o

M/S HEIDI (JigR3) (1.391/1.678/1976) ex CLIPPER II - 86 ex SILKE RIEDNER
- 85 ex BOTTENSEE - 81 - Partrederiet Heidi ANS (Odd Rolfsøn Wagle c/o Rolf
Wagle AS, Oslo), Oslo/Levanger, omdøpt til LILL. Senere ble best.reder endret
til (Rolf Wagle AS, Oslo).
M/S HENRIETTE (LAHW4) (2.464/3.950/1971) ex DENISE - 90 ex FRAUDEN
-85 ex FRAUKE -81 ex COMARII -74 ex FRAUKE -72 - fra Partrederiet Odd

Rolf Wagle AS til Odd Rolfsøn Wagle c/o Rolf Wagle AS, Oslo), hjemsted endret
fra Kopervik til Levanger.
M/T CHAMPION TRADER (LAMN5) (18.092/30.990/1978) ex NORMAR

Wagle ANS (Odd Wagle c/o Rolf Wagle A/S), Oslo/Kopervik til Partrederiet

SOVEREIGN - 96 ex ERODONA - 95 - fra Champion Trader ANS (Champion
Tankers AS), Bergen til Champion Shipping AS, Bergen.

Limited (Repr.: AdvokatfirmaetVogt&WiigAS, Oslo, drift: Knutsen OAS Shipping

Henriette ANS (Storsletten Rederi AS), Torvastad/Kopervik.
Fl.k.HUTTON TLP (LAVJ5) (

/—/1984) - fra Kerr-McGee North SeaU.K.)

AS, Haugesund), London/Bergen til Monitor TLP Limited c/o Huntlaw Corporate

Band AS), Oslo/Hvitsten til Trassey Shipping Limited c/o KPMG At Stoke House

Services Ltd. (Skabo & Tollefsen Prosjekt AS, Oslo), George Town/ Bergen.
M/SICEPRINCESS (LMID3) (1.800/1.600/1067/00) exFASTEJARL-02-Christie

(Repr.: Fred Olsen & Co, Oslo, drift; V Sliips Norway AS, Oslo), Belfast/Hvitsten.

Consultants Limited (Ice Reefers AS), Road Town/Florø omdøpt til ICE WEND.

M/S LOWLANDS TRASSEY (LÄLPS) (82.830/163-354/1995) - AS Quatro (Red

r**

Ro/ro-skipet Cetam Victo
riae skiftet i august navn
tilbake til Seahawk/or T/C til
Fjordline. Foto av Ole-Jakob
Dingen23. august 2002.
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Fraktebåten Mo, opprinnelig danske
av Caroliner-typen på 240 tdicfra
1956, er solgt til USA. Her ligger båten

j\
w \
£ /

I
| _

\

:

i mastrevik 16. juni etter slippsetting

l|
' . •

iforbindelse med salget.
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M/S JORITA (LACQ4) (23.981/36.726/1985) - samme som BENARITA.
M/S LIVANITA (LAOM5) (26.044/45.426/1997) - samme som BENARITA.
M/S NAGANITA (LASS5) (24.942/42.833/1984) ex AZALEA ESTRELLA - 98 ex
AZALEA STAR - 93 ex SANKO MAGNOLIA - 87 - samme som BENARITA.

M/S CAMILLA (LJQW) (26/-/1953) ex BRESSØY - Svein Lorang Iversen, Vesterøy/
Fredrikstad (V-44-L) - slettet 02.07.2002 som kondemnert (Senket 19-01.2002
i Dramsbukta/Humm).
M/S DÅVØY (LHGM) (226/—/1978) ex ANN-TOVE - 98 ex VARØY - 84 - Polar

M/S NORCLIFF (LAXE4) (8.407/6.266/1995) ex BRAVO - 95 sjøs. CROWN LINK

Prawn AS, Tromsø (T-290-T) - slettet 05.07.2002 som opphugget.

- Partrederiet Norcliff Invest DA (Repr.Toki AS/Norcliff AS), Oslo (ny drift: V

M/S HARALDJARL (LAMQ) (2.632/—/1960) - TFDS-Shipping A/S, Tromsø - solgt til

Sliips Norway AS, Oslo).
M/SNORUNN (LAUW4) (2.586/3.263/1972) ex MARINE TRADER - 94 ex GIMO
TRADER - 92 ex GIMO CELTICA - 90 ex SANDNES - 90 ex RINGEN - 88 ex LAXFOSS
-87 ex HOFSA -86 ex BONAVENTUREII -84 ex ATLANTIC KING -81 ex SHAIKAH

Elegant Cruise Line Ltd., Monroiva, Liberia, omdøpt til ANDREA, signal ELZV7.
M/S MO (LGFG) (173/240/1956) ex SKRUE - 88 ex HELLE RASK - 72 ex HELIKA

AL QURAICHI - 79 ex ATLANTIC KING - 78 ex NAD KING - 75 ex KORNEUBURG

Skudeneshavn - overført til Isle of Man, samme navn, signal ZIUM2.

- 72 - fra Partr. Heidi ANS c/o Rolf Wagle A/S (Oss Wagle), Oslo/Levanger til

M/S RODNY (LHNO) (62/-/1978) ex LOKRAFT - 87 - West Marine AS, Hundvåg/
Stavanger - solgt til Belgia
M/S SENATOR (LNZX) (687(833/1967/85) ex MYRÅS - 96 ex KVIKSHOLM - 85
ex LADY - 84 ex POLLEN - 83 ex PULPA - 81 ex CLOVER BRES - 74 ex SLIGO - 74

Partrederiet Heidi ANS (Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger og omdøpt til LINDA.
M/S TEEKAY FORTUNA (LAEF4) (45.777/78.531/1982) ex BONA FORTUNA
- 00 ex HØEGH FORTUNA - 92 ex AMBIA FORTUNA - 89 ex HØEGH FORTUNA - 86
- endret fra Bona Fortuna KS c/o Finanshuset A/S til Bona Fortona KS, uforandret
(Teekay Shipping Norge AS), Oslo.
September 2002:
M/S G AND C PARANA (LADC2) (41.905/42.525/1979) ex G & C FOREST
- 96 ex NOSAC FOREST - 94 ex TROLL FOREST - 92 ex SKAUBORD - 91 - Forest

- 69 - Sandtransport AS, Dalekvam/Bergen - solgt til USA
M/S NORMAND MERMAID (LLPW) (5.528/4.300/2002) - Solida KS,

ex CLOVER BRES - 72 - Synnøve Bøe, Uddevalla og Terje Bøe, Åkrehamn/Bergen
- solgt til Sankt Vincent og Grenadinene
M/S STRILOS (LKMG) (530/500/1953/80) ex RONGOS - 87 ex BEN LUI - 67
- Team Møkster AS, Stavanger - solgt til Antigua og Barbuda
M/S THORAX (LGGT) (1.229/733/1993) - Bugsertjeneste II AS KS, Haugesund
- overført til NIS, samme navn, signal LGGT3.
M/S TOPPFJELL (LNMH) (217/340/1967) ex ROSLAGEN - 01 ex NIDARØ - 84

KS (Forr.: Morten Werrings Rederi AS), Lysaker/Tønsberg (Ny drift: V Skips
Norway AS, Oslo).
M/S LINE (LAVE5) (2.973/3.850/1976) ex SWIFT - 02 ex BELL SWIFT - 97 ex

- Roslagen AS, Hjelmås/Bergen - slettet 01.07.2002 som forlist (Kantret og sank
ved kai i Sløvåg 05.11.2001).

JAN - 91 ex ARFELL - 90 ex JAN - 87 - Eicon Finans AS, Lysaker/Levanger, (forr.
til Rederiet Line AS, Oslo).

M/S ØY-VIND (LGRZ) (44/-/1978) ex MEDICUS - 02 - Øyvind Sæter, Molde
- solgt til Danmark.

M/S TANCRED (LALX4) (48.676/15.571/1987) ex NOSAC SEA - 96 ex NOSAC
TANCRED - 89 - fra Actinor Gar Carrier I AS (Barber Ship Management AS,
Lysaker), Oslo/Tønsberg til Icon Tancred LLC (Repr.: Petter Larsen, Oslo, drift:
Barber Ship Management AS, Lysaker), Dover, USA/Tønsberg.
M/STRIANON (LAIZ4) (49792/15.536/1987) ex NOSAC STAR-96-fra Actinor
Car Carrier IAS (Barber Ship Management AS, Lysaker), Oslo/ Tønsberg til Icon
Trianon LLC (Repr.: Petter Larsen, Oslo, drift: Barber Ship Management AS,
Lysaker), Dover, USA/Tønsberg.
M/S TRINIDAD (LAIY4) (49750/15.528/1987) ex NOSAC SKY-96-fra Actinor
Car Carrier IAS (Barber Ship Management AS, Lysaker), Oslo/ Tønsberg til Icon
Trinidad LLC (Repr.: Petter Larsen, Oslo, drift: Barber Ship Management AS,
Lysaker), Dover, USA/Tønsberg.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2002:
M/S BROEGG 1 (LAQT) (515/-/1989/91) ex BROEGG - 00 - Fjørtoft Havfiske
AS, Fjørtofl/Ålesund (M-85-H) - solgt til Australia
M/SBRUDANES (LHEG) (210/—/l 060/66/94) ex ATLANUPUR -94 ex MUMMI
- 89 ex HAFSTEINN - 80 ex AUDUNN - 72 - Brudanes AS, Sandshamn/Ålesund
- solgt til Irland

August 2002:
M/S CONNY (3YEF) (23/-/1958) - Thomas Larsen, Vesterøy/Stavanger (0-49-H)
- slettet 05.08.2002 som opphugget.
M/S DRIFTIG (LCNK) (23/-/1908/47) - Andor Ingemar Fugløy, Hemnskjel/
Trondheim (M-103-AE) - slettet 01.08.2002 som forlist (Senket 26.08.2000).
M/S ERFUGL (3YHP) (11/71946) - Eilif Edvin Skage, Mjølvik/Vardø (F-l 16-BD)
- slettet 12.08.2002 som forlist (Totalforliste 24.01.1979 og ble midlertidig
slettet 18.02.1980).
M/S FAR SENIOR (LLFH) (3.125/2.900/1998) - Farstad Supply AS, Ålesund
- overført til NIS, samme navn, signal LLFH3.
M/S FR/ENKA (LAYG) (309/423/1951) ex FRÆNAFJELL - 74 ex MARICA - 71
ex THULE - 65 ex THULE II - 53 - Fosen Gjenvinning AS, Revsnes/Trondheim
- slettet 28.08.2002 som solgt til utlandet.
M/S HEIMLAND (LM3123) (22/71950) - P/R Heimland (Odd Arild Tangen),
Aukra/ Svolvær (N-6-W) - slettet 20.08.2002 som kondemndert (Ble senket
22.11.1990 i Romsdalsfjorden).
M/S KWAI (LEEP) (179/260/1950) ex BAYERN - 69 - Ole Iglebæk Rasmussen,
Bergen/Kristiansund - solgt til New Zealand for reg. på Cook Island.
M/S MASI (LMCT) (298/—/1970) - K/S Farø IV, Farsund/Hammerfest (F-68-H)
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- slettet 21.08.2002 som opphugget (Opphugget 2002 ved Stoksund Gjenvinning,
skroget trukket på land 09.08.2002).

M/S VIKING I (LCZD) (403/—71967) ex ALTON JUNIOR - 89 ex TEIGLAND - 81

M/S MELFJORD (LARM) (544/—71971) - Norsk Boawikling og Auksjon AS,
Bodø - solgt til Sankt Vincent og Grenadinene.

AS, Havøysund/Hammerfest (F-303-M) - slettet 17.09-2002 som opphugget.

ex TORSTEIN - 76 ex THORSTEINN - 72 ex SÆRUN - 72 ex GIGJA - 80 - Ryggefjord

M/S NALEY (LJFQ) (154/—71962) ex NAJADEN- 72 - Q-Marine Anne Marie

M/S VINGØY (LDXO) (24/-/1952) - Johnny Pettersen, Kirkenes/Svolvær (F-34N) - slettet ll.O9.2OO2 som kondemnert.

Vea, Vedavågen/ Skudeneshavn (R-408-K) - solgt til Danmark

M/S VRAKET (LKVW) (231/—71967) ex STEINSUND - 00 ex M.NILSEN - 97

M/S NORDVÅG (LHYI) (2.065/1.751/1979) ex TRANS VÅG - 01 - Nor Cargo

ex FREDRIK ARNTZEN - 72 ex VESTKAPP - 70 - Nordkappjenta AS, Honningsvåg

ASA, Oslo/Stavanger - overført til NIS, samme navn, signal LHYI3.
M/S STA3TEGG (LKVX) (249/—/1973) ex TROMSØVÆRING - 00 ex BAKKE VIKING

(F-247-NK) - slettet 16.09.2002 som opphugget (Hugget ved Fosen Gjenvinning
AS 06.06.2002)

- 88 ex SALTNESVÅG - 86 ex KARL SENIOR - 83 ex ODD GJENDEM - 80 - leinefisk
AS, Fosnavåg/Tromsø (M-256-HØ) - slettet 28.08.2002 som opphugget.
M/STORRGUNN (LDNI) (24/-/1955) - Stein Jarl Jensen Åstind, Skudeneshavn
(R-49-K) - Slettet 12.08.2002 (Ble senket 29-12.1999).

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2002:

M/S TROND EGIL (LJMY) (44/-/1919) - Norway Seafarms AS, Florø/Vardø
- slettet 23.08.2002 som kondemnert (senket).

M/SFARGRIMSHADER (LLHB3) (2.528/3.330/1982) exLOCH GRIMSHADER

FT.k.WESTTELL (LGQC) (592/-/1975) ex EMERALD - 93 - West Contractors AS,

- overført til NOR, samme navn, signal LLYG.
M/T FREJA SCANDIC (LADW4) (6.379/10.951/1981) ex SEATERN - 93 ex

- 90 ex FAR SCANDIA - 87 ex STAD SCANDIA - 86 - Farstad Supply AS, Ålesund

Haugesund/Stavanger - solgt til Storbritannia
M/S ØYGRUNN (3YLG) (15/-/1951) - Halvdan Andor Johannes Olsen, Alta/
Hammerfest (F-48-L) - slettet 06.08.2002 som kondemnert.

Arendal, drift: OSM Norway AS, Arendal), København/Oslo - solgt til Setia

September 2002:

Maritime Pte. Ltd, (Samta Shipmanagement Pte. Ltd.), Singapore, omdøpt til
SETIA JAYA, signal S6DU9.

TOMOE 103 - 89 - K/S Freja Scandic (Repr: Orient Shipping Company AS,

M/S BREIVIKTRÅL (JWOP) (281/—/1978/88) ex ORION - 00 ex KABEK - 88

M/T HAVLYS (LAKH4) (9.367/9-060/1976) ex BOULDURI - 91 sjøs. ROBIN

ex HELENE NGUAQ - 85 ex LUTMK - 85 - Husby ANS (Ole Arvid Husby), Averøy/
Tromsø (M-160-AV) - slettet 13.09.2002 som opphugget.
M/S BUCENTAUR (LMAF) (2.768/2.229/1983) - Subsea 7 AS (DSND Subsea

TRANSOCEANIC II - KS Handygas (Bergesen D.Y. ASA), Oslo - solgt til Sankt

AS), Grimstad/Tønsberg - overført til Bahamas, samme navn, signal C6SU4
M/S HAVILA CROWN (LLKY) (3.154/2.750/2001) - Island Offshore II KS
(Havila Supply ASA, Fosnavåg) Ulsteinvik/Ålesund - overført til NIS, samme
navn, signal LLKY3.
M/S KIRSTI (LDVK) (706/—/1951) ex KLARING - 98 ex GRETE KRISTIN - 96

Vincent og Grenadinene (for opph.)
M/T KONGSGAS (LADJ2) (9.538/11.440/1976) ex HESPERUS - 84 ex
FERNBROOK - 78 - Partrederiet Kongsgas ANS (Solvang ASA), Stavanger - solgt
til Liberia, ank. Alang 16.07.2002 for opph.
M/SNORMAND VESTER (LLHT3) (3-061/4.560/1998) - Solstad Reden AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn - overført til NOR, samme navn, signal LLZP.
M/S ROBERT STOVE (LATR2) (34.537/64.363/1984) - F.H.Lorentzen Shipping

- Norwegian Fishery Development Co. AS, Bergen (N-500-ME) - solgt til Uruguay

AS, Oslo - solgt til China Shipping Haisheng Co. Ltd., Kina, omdøpt til BAI HUA
SHAN, singal

M/SKYITITN (LJMW) (42/-/1937) - Partrederiet Kvitto (Knut Harald Heggelund),
Mosjøen/Tromsø - slettet 05.09.2002 som kondemnert (Er senket).

August 2002:

M/S NORMAND IVAN (LLPT) (4.604/3.700/2002) - Solstad Rederi AS,

M/S ACINA (LAGG4) (44.887/75-470/1982) ex EL ZORRO - 90 ex KASZONY

Skudeneshavn - overført til NIS, samme navn, signal LLPT3.

- 88 - Acina KS (C.H.Sørensen Management AS), Arendal - solgt til Pasir Bulk

M/S REINA (LHLZ) (268/500/1958) ex STJØRNFJELL - 98 ex HOKLAND - 79 ex

Carriers Pte. Ltd. (Thome Ship Management Pte. Ltd.), Singapore, omdøpt til
PASIR I, signal 9VGC5.
M/S GEOBAY (LAHX5) (3.502/2.404/1978/99) ex SALVANGUARD - 98 exDAHUA

ex HARTO - 88 ex HARDHAUS - 85 - ex SOUTHERN JOKER - 64 ex KRASS - 52

STABBEN JUNIOR - 75 ex LILLEKLINT - 72 ex GRETE THYBO - 65 ex CLIPPEREN
- 61 - Ole Iglebæk Rasmussen, Bergen/Trondheim - solgt til Madagaskar
M/S RINKO (JXQD) (2.627/3-350/1972/88) ex RINGVE 90 ex ATLANTIC
EARL - 87 ex NAD MONARCH - 75 ex HAINBURG - 72 - Caiano Shipping AS,

- 87 - Geobay Shipping AS (Geoshipping AS), Øvre Ervik/Bergen - overført til
Isle of Man, samme navn, signal VQBD7.

Haugesund/Bergen - solgt til Lymar Maritime Company, Hellas, omdøpt til
RINKO I, signal SZAM.

M/S HAVILA STAR (LAQN5) (1.864/1.300/2000) - Havila Supply Ships AS,

M/S SOLHEIMFISK (LJQS) (343/102/1976) ex BERGSTRÅL - 01 ex BERGSTRÅL

M/S HAVILA TIGRIS (LAQ05) (1.864/1.499/2001) - Havila Supply Ships AS,

SENIOR - 99 ex THORUNN HAVSTEEN - 98 ex JULIUS HAVSTEEN - 95 - Solheimtrål

Fosnavåg/Ålesund - overført til Bahamas, samme navn, signal C6SS4.

AS, Hustad/ Molde (M-31-F) - solgt til Malta

Fl.k. HUTTON TLP (LAVJ5) (

M/S SØRØYSUND (LNMP) (27/-/1946) - Sørøysund AS, Andenes/Sortland (N
70-A) - slettet 23-09-2002 som kondemnert (Ble senket 30.12.2000).

Corporate Services Ltd. (Skabo & Tollefsen Prosjekt AS, Oslo), George Town/
Bergen - solgt til JSC Sevmorneftegaz, Moskva, Russland

Rinko har omsider gått til
greske kjøpere etter lang
varig opplagpå Moksheim.
Foto Dag BakkaJr

Fosnavåg/Ålesund - overført til Bahamas

-71984) - Monitor TLP Limited c/o Huntlaw
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M/S STAR TRONDANGER (LAQQ2) (19.203/28.864/1975) exTRONDANGER
- 89 ex ATLANTIC RAINBOW - 89 ex IRAN BANDAR - 79 ex ATLANTIC RAINBOW

M/S REMØY TIND (LNQA) (761/—/1948/67/74) ex REMØY VIKING
- 00 ex OLE NORDGÅRD - 98 ex PERO - 83 ex STAR V - 67 - Remøy

- 77 - Masterbulk Private Limited (Westfal-Larsen Management AS), Singapore/

Sea Tind II AS, Fosnavåg (M-17-HØ). Hjemsted endret fra Tromsø til

Bergen - solgt til Jomfruøyene (GB)
M/T SUNNY CLIPPER (LARS2) (4.326/6.080/1976) ex CORAL ISIS - 87 - Gas

Fosnavåg. I august endret til Remøy Sea Tind AS, Fosnavåg. I september

Clipper KS c/o Olaf Pedersens Rederi AS (Nordic Maritime Services AS), Sandvika/
Oslo - solgt til Bunkering Services International Inc. (Transgas Shipping Line),
Panama, omdøpt til LIBRA GAS II, signal HONV.

til Sætremyr AS, Ålesund/Fosnavåg (M-133-A), deretter tilbake til Remøy
Sea Tind II AS, Fosnavåg (M-71-HØ).
M/S ROBOFISK (LISK) (365/71986/98) ex ELDBORG - 97 ex SKOTTA
-95 ex IMAQ FISK -91 - Robofisk AS (Økonomipartner Måløy AS), Måløy,

September 2002:
M/S AKERSHUS (LEL03) (635-2363/1650/1977/82) - Bergenhus AS (Misje

konkurs, overtatt av Nordea Bank Norge AS, Oslo/Måløy (SF-2-V).
M/SSKAREGG (LAPQ) (499/160/1989) - fra Partrederiet Skaregg ANS

Offshore Marine AS), Bergen - solgt til Hellas

(Johan Karsten Skjong), Valderøy/Ålesund til Skjong Havfiske AS v/Kurt

M/T ERVIKEN (LAPQ5) (82.650/152.244/2001) - Viken Crude AS, Bergen

Skjong, Valderøy/Ålesund (M-89-G).

- solgt til Stena Spirit LLC (Viken Ship Management AS), Nassau, Bahamas,
omdøpt til STENA SPIRIT, signal

M/S SNØFJELL (LFDT) (18/71948) - fra Amulaks AS, Nordfold

M/S GEOSEA (LAUD5) (3.206/2.500/2002) - Geosea Shipping AS (Geoshipping
AS), Øvre Ervik/Bergen - overført til Isle of Man, samme navn, signal VQBK2.
M/THERMES (LARK2) (31.222/38.705/1974) ex HAMPSHIRE - 89 - KS Hermes

til Galteskjær AS v/Havdrift AS, Hammerfest, hjemsted endret fra
Brønnøysund til Hammerfest (F-0064-H).
M/S STOKKE JUNIOR (LDWI) (49/71956) ex BROFJELL - 01 ex

(Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger - solgt til Maritime Delivery Inc., Tortola

BORGUNDFJORD - 98 ex NARGTIND II - 94 ex NARGTIND - 94 - fra

B.W.I. for opph.
M/S SEAWAY KINGFISHER (LAGE5) (3.672/1.500/1989/97) ex ATLANTIC

Stokke Senior AS c/o Sande Rekneskapskontor AS, Larsnes/Ålesund til

SURVEYOR - 98 ex YURIY TRIFONOV - 97 - Kingfisher DA (North Sea Shipping

M/S STØAGUTTEN (LMVW) (44/71947) - fra Tom Kjøniksen, Larkollen/

holding AS, Bakkasund), Stavanger/Bergen - overført til Panama, samme navn,
signal HOKL til Kingfisher DA (North Sea Shipping AS), Panama.

Moss til Halsnøybas AS, Halsnøy Kloster/Moss, omdøpt til HALSNØYBAS

M/S WINDFJORD (LAJG5) (1.678/2.060/1977) ex BALTIC BONITA - 97 ex
NORRLAND - 96 ex FALKENSTEIN - 90 - Wind Shipping AS (Sunbay Management
AS), Bergen - slettet 30.90.2002 som forlist (Sank 09-09.2001).
M/T YELLOW STAR (LAVZ4) (23.721/39-344/1975) ex FINESSE L - 95 ex
CHARON -84 - Yellow Star Shipping Ltd. (Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo
- solgt til Jersey C.I. for opph.

Stokke Båt AS, Larsnes/Ålesund (M-13-U).

(H-41-K). I august ble hjemsted endret fra Moss til Haugesund.
M/S VÆRØYBUEN (IATQ) (49/71968) - fra Hege Pedersen, Sørvågen/
Svolvær til Sjåviknes AS, Jektvik/Svolvær, omdøpt SJÅVIKNES (N-102-R)

August 2002:
M/S ANNE KRISTIN (LEUC) (264/—/1953/54/83/86) ex KJESHOLM
- 93 ex SOLSKJER - 85 - fra Feyer AS, Egersund til MS Stålfinn AS,
Brønnøysund/Egersund(N-19-BR).
M/S ARNØYTIND (LJZH) (328/370/2000) - fra AS Alfredson c/o Nor-Regn

Fiskebåter v/Leif K. Nordeide

skap AS, Skjervøy/Tromsø til Amøytind AS, Skjervøy/Tromsø (T-8-S).

Juli 2002:

M/S COMET (LILQ) (840/—/1996) - fra Mefjordbas AS, Senjahopen/

M/S ARCTIC SWAN (JXOK) (999/525/1987) ex REMØYTRÅL - 99 ex

Tromsø til Articus AS, Senjahopen/Tromsø (T-150-BG).

RINGVASSØY - 93 - Arctic Swan KS (Økonor Alta AS), Alta/Tromsø (F

M/S GJERDSVIK (LILH) (58/71979) ex MONTY - 83 - fra Nesagutt

221-A), omdøpt til ARCTIC SWAN I.

AS, Brattvåg til Julsund Partsrederi DA, Aureosen, omdøpt til JULSUND

M/S EIDEFISK (LHTK) (334/190/1979/88/89) ex TROSSAVIK - 87 ex

SENIOR og hjemsted endret fra Ålesund til Molde (M-50-F).

KARMØYFISK - 81 - fra Partr. Eide ANS (Lars Eide), Bømlo til Østanger

M/S HAVBLIKK (3YRS) (24/71960) - fra Samuel K. Sellevold, Dverberg/

AS, Torangsvåg, omdøpt til ØSTANGER, hjemsted endret fra Haugesund

Sortland til Ole Elvan AS, Andenes/Sortland (N-109-A).

til Bergen (H-211-AV).

M/S HAVFRUEN II (LHPA) (121/71995) - fra Arendal Fiskeriselskap

M/S FLUD (JWOM) (308/—/l 957/64/83/88/89) ex ZEALAND - 70 ex

AS, Arendal til Havfruen Arendal AS, Arendal (AA-43-A).

TEIGENES - 66 - fra Flud AS c/o Skipsregnskap ANS, Fosnavåg/Ålesund

M/S KVANNØY (LLXH) (983/—/l 967/71/83/90/94) ex VESTBAS -96

til Sølvskjær AS, Fosnavåg/Ålesund (M-16-HØ).

ex ANNA LOVISE - 79 ex UKSNØY - 78 - Nyholmen AS, Bodø, omdøpt til

M/SGJØSUND (JWOV) (218/147/1974) ex TØVIK-99 ex NORDLENDING

KVANNØY II (N-500-B).

- 95 ex ODDSTEIN - 77 ex POLAR - 74 - fra Børingen AS, Straumsjøen/

M/S NALEY (LJFQ) (154/—/1962) ex NAJADEN - 72 - fra Naley AS,

Ålesund til Myre Havfiske AS, Myre/Ålesund (N-182-0).

Åkrehamn/Skudeneshavn til Q-Marine Anne Marie Vea, Vedavågen/

M/S KORSNESFISK (LJLF) (B.1999) -KorsnesfiskAS,Båtsfjord/Vardø

Skudeneshavn (R-408-K).

(F-90-BD), ommålt fra 187 brt. til 230 brt.

M/S NORDØYBAS (LDVP) (6l6/—/1969/78/84/85/89 - ex POLAR

M/S KVITHOLMEN (LLMG) (B. 1956/92) ex HÅFLU - 99 ex HÅFJELL - 75

PRAWNS - 98 ex LONGLINER - 89 ex DAGNY KRISTIN - 88 - fra Nordøytrål

ex HÅFLU - 75 ex HANS KLAUSEN - 70 - Kvitholmen AS (Torgeir Fagertun),
Værøy/Haugesund (N-129-VR), ommålt fra 48 brt. til 100 brt.

AS c/o Vidar Klokk, Brattvåg/Ålesund til Nordnes AS, Valderøy/Ålesund
(M-402-G).

M/S LUNA (LDKI) (12/71946) - fra Olav Bjørnseth, Brumundal/Svolvær

M/S PERO (LJQU) (21/71951) - fra Torger Arnt Torgersen, Risør/

til LunapartDA (Olav Bjørnseth, Brumundal), Båtsfjord (F-150-BD).

Fredrikstad til Alex Caspersen, Larvik/Fredrikstad (V-5-L).

M/S LYNGSVO (LLMK) (24/71964) - fra Edvin Rong, RongHaugesund

M/S PONNY (LLYY) (47/71964) - fra Ponny AS, Utsira/Haugesund til

til MK Hermann Partrederi DA (Martin Fiksen), Klokkarvik/Haugesund,

Ørjan Figenschau, Tomasjord/Haugesund (R-96-HA).! sept. adresse

omdøpt til HERMANN (H-41-S).

endret til Sirevåg/Haugesund.

M/S NYTAMPEN (LJHW) (B.1953) ex FREDHEIM - 77 - MK Nytampen

M/S SIREVÅGSBUEN (LGHH) (313/181/1972/81) ex HORDAFISK -

AS, Bodø (N-45-B), ommålt fra 24 brt. til 32 brt.

91 ex MARIANNE KLEVEN - 88 ex SONJA PEDERSEN - 78 - fra Rederiet

M/S OCEAN (LLHL) (162/250/2000) - fra Gangstad Fiskeriselskap AS,

Sirevågsbuen ANS (Hans H. Kleven), Sirevåg/Egersund til Østanger AS,

Elhngsøy til Ole Holm Fiskebåtrederi, Smøla, omdøpt til HOLMFISK og

Torangsvåg/Egersund (H-305-AV).

hjemsted endret fra Ålesund til Kristiansund (M-130-SM).

M/S SJØTUN (LNCK) (45/71974) ex NYSTART - 01 ex SKARSJØ - 98

SKIPET NR. 4 - 2002

53 —

Den nye generas
jon av ringnotsnurpere er
imponerende skip,
ber Haugagut av
Austevoll, bygget
i 1989.
Foto AlfJ Kris
tiansen

7

I

ex ROY-HALVARD - 90 ex SOLHAUG JUNIOR ex 76 - Harald Hansen,

-76 ex VIGA -73 - fra Heiraøyværing AS, Henningsvær/Svolvær til Andøy

Andenes/Vardø, omdøpt til BJERKA (N-217-A).

Kyst Invest AS, Andenes/Svolvær (N-101-A).

M/S SKARODD (JXBW) (415/198/1985) ex BARENTSTRÅL - 00 ex

M/S mELMSØYVÆRING (LHBR) (—/—/1948) exJILL-ANETT - 80 - fra

MIKAL BERNTSEN - 90 - fra Skjong Havfiske AS (Kurt Skjong), Ålesund

Olav Roar Magnussen, Havøysund/ Hammerfest til Magnussen og Strand

til MS Stålfinn AS, Brønnøysund/Ålesund (N-37-BR).

ANS (Olav Roar Magnussen), Havøysund/Hammerfest (F-121-M).

M/S SKJONGHOLMJUNIOR (JWZZ) (176/—/l968/87) ex SKJONGHOLM

M/S KARL WILHELM (LEKZ) (68/71977) ex OLE OSKAR - 81 - fra

- 99 ex SKJONGHOLM JUNIOR - 95 ex NESBAKK - 95 ex GEIR - 78 - fra

Thor Wold, Andenes/ Svolvær til Andøy Kyst Invest AS, Andenes/Svolvær

Partrederiet Skjongholm AS (Rune Nilsen), Barekstad/Florø til Skjonghokn

(N-210-A).

AS, Barekstad/ Florø, omdøpt til SKJONGHOLM (SF-13-F).

M/S KNUT ALEKS (LNXD) (202/—/1974/89/92) - fra Knut Aleks AS,

M/S STORNES (LGBZ) (843/589/1977/95) ex MYREFISKII -01 - fra

Brasøy/ Sandnessjøen til Frantzen Fiskeriselskap AS, Måløy/Sandnessjøen,

Gjøsund Fiskebåtrederi AS, Valderøy/Ålesund til AS Roaldnes, Valderøy/

omdøpt til NORDHAV (SF-74-V).

Ålesund (M-220-G).
M/S STRANDBY (LHTF) (214/—/1978) - fra Strandby Havfiske AS, Ska

M/S MEA (LETJ) (B. 1962) - Tor Ivar Hansen, Myre/Sortland (N-154-0)
ommålt fra 34 brt. til 43 brt.

land/Tromsø til Mehamn HavsnuiTevad AS,Mehamn/Tromsø (F-127-G).

M/SNORDSJØTRÅL (LHFQ) (307/—/1966/87/99) exJOHANWIK- 70

M/S SUNDSVÆRINGEN (LNUF) (36/-/1967) - fra Sundsværingen AS,

- fra Nordsjøtrål AS, Vedavågen/Kopervik til Østervoid Fiskeriselskap AS,

Ottersøy til Harry Arthur Pedersen, Rebbenes, omdøpt til SJØTUN og

Torangsvåg/Kopervik (H-300-AV).

hjemsted endret fra Namsos til Tromsø (T-12-K).

M/S OTTERBANK (LKTW) (99/71961) ex KLONDYKE - 87 ex NOKKVE

M/S VINGHOLM (LGQL) (244/—/l978/96/97) ex GANGSTAD JUNIOR

- 85 - fra Utsira Fiskeriselskap AS, Utsira til Lurøyfisk AS c/o Økonor

86 ex TOR-ODD - 82 - fra Knut Ellingvåg og Sønner AS, Averøy/Kristiansund

Bergen Westport AS, Bergen, omdøpt til LURØYFISK og hjemsted endret

til Kristiansens Rederi AS, Melbu/Kristiansund (N-180-H).

fra Kristiansand til Bergen (H-21 -BN).
M/S REHOLM (LLUU) (49/71954) - fra Gunnar Kristoffersen, Myre/

September 2002:

Bodø til Børingen AS, Straumsjøen/Bodø (N-246-BØ).

M/S BJØRN ROALD (LHSS) (120/71995/99) ex BRATTSKJÆRI -01

M/S RETOR (LKC) (52/71979) - fra Retor AS, Gibostad/Sandnessjøen til Ida

ex BRATTSKJÆR - 01 - fra Rune Morten Bakke, Ottersøy/Namsos til

Therese AS, Sommerøy/Sandnessjøen, omdøpt IDA THERESE (T-93-T).

Lofoten Fiskeriselskap AS, Rørvik/Namsos, omdøpt OLE-GUNNAR
(NT-348-V).

M/S ROALDNES (LIPZ) (536/—/l997) - fra Blomvik AS, Valderøy/

M/S CALYPSO (LGYZ) (167/194/1968/80) ex MARSTRAND - 78 ex

M/S SANDSØY (LGBC) (283/141/1977/81/94) ex HAUGE SENIOR - 98

INGER - 69 - fra Sørenes AS, Mosterhamn til Fagervoll Havfiskeselskap

ex LEINEFISK - 88 - fra Veidar Havfiske AS, Godøy/Ålesund til Veidar AS,

Ålesund til AS Roaldnes, Valderøy/Ålesund (M-37-G).

AS, Skodje, hjemsted endret fra Haugesund til Ålesund (M-131-SJ).

Godøy/Ålesund (M-81-G).

M/S FAGERVOLL (LKAJ) (353/—/1975/82/89) ex PATCHBANK - 01

M/S SKÅREN (3YKH) (20/71937) - fra Håvard Amundsen, Ramberg/

ex HELENA BISSAU - 81 ex FENJA TROSCA - 80 sjøs.som KENAN - fra

Svolvær til Brødrene Sæthre AS, Reine/Svolvær (N-199-MS).

Fagervoll Havfiske AS, Skodje/ Ålesund til Sørenes AS, Mosterhamn/

M/S SVEBÅEN (LLWA) (29/71956) - fra Ole Elvan AS, Andenes/Sortland

Ålesund, omdøpt til KLONDYKE (H-132-B).

til Andøy Kyst Invest AS, Andenes/Sortland (N-45-A).

M/S FISKENES (LLH) (902/400/2001) - fra Partr. Fiskenes ANS (Jan

M/S VARGSUNDFISK (LCAB) (95/71955/84) ex VARGSUND - 56 - fra

Kåre Fiskerstrand), Fiskarstrand/Ålesund til Fiskenes AS, Fiskarstrand/

Otto Kvitberg, Kvalsund/Hammerfest til Partrederiet Otto Kvitberg ANS

Ålesund (M-10-SA).

(Otto Kvitberg), Kvalsund/Hammerfest (F-75-KD).

M/S H.KLAUSSEN (LGIF) (B. 1993) - H. Haussen AS, Myre (N-126-0)
ommålt fra 176 brt. til 202 brt.

M/S VEIDAR (LHSQ) (469/—/1982/95) ex JONINA JÖNSDOTTIR - 95
ex STEFAN THOR - 95 ex LJOSFAXI - 90 ex GUNNJÖN - 88 - fra Veidar AS,

M/S HAVDUR (LHHY) (25/71924) - fra Ivar Andreassen, Bodø til Fritz

Godøy/Ålesund til Veidar Havfiske AS, Godøy/Ålesund (M-l-G).

Andreassen, Bodø (N-9-B).

M/SYOTA(LFTH) (23/71956) ex TOYV - 74 - fra Bjøm Dale, Rong/Stavanger

M/S HEIMØYBAS (JWOL) (84/71957) ex LEIF JUNIOR - 99 ex BASTVIK

til Strand Rederi AS (Gunnar Strand), Bømlo/Stavanger (H-79-B).
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Finnmarken på vei til Narvik 21. oktober, fotografert av Liv O Isaksen/OVDS. Til venstre sees lasteanlegget til malmselskapet LKAB.
Foto skaffet til veie av Tore Kristoffersen.

i

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Lofoten ble tatt ut av rute 2.februar og gikk samme kveld videre til
Brattvåg Verft. Tirsdag 23.april ble hun flyttet til Fiskerstrand Verft. Det
er fortsatt uklart når hun er tilbake i rutefart, men slutten av januar
2003 har vært nevnt.
Onsdag 2.oktober i middagstid var Lofoten på prøvetur på
Borgundfjorden og forbi hurtigrutekaien i Ålesund og tilbake til
Fiskerstrand Verft.
Hurtigmteskipet Nordnorge ble tatt ut av rute 25.september i Bergen og
blir satt inn igjen i Hurtigruten 12.april 2003. Hun blir borte i 6 mnd.,
og 30.september forlot hun Bergen på tur sørover mot Spania,Portugal
m.fl. og seilte til Las Palmas hvor hun ankom 15.oktober. Etter et kort
opphold der krysset skipet Atlanterhavet uten passasjerer for og seile
over til Chile og Antarktis som blir rammen rundt seilasen hennes fra
november 2002 - februar 2003.
Fredag 27.september kl. 15.00 gikk Nordnorge fra Bergen og direkte
til Flåm lørdag kl. 01.30. Hun lå til kai lørdag 28.september frem til kl.
17.00. Hurtigruta var tilbake ved Bryggen i Bergen søndag 29.september
i 14.00-tiden og lå der inntil avgang 30.09 til utlandet.
Natt til 3.oktober var det uvær på Finnmarkskysten og Richard With
kom seg ikke til kai i Båtsfjord.
I anledning Narvik by sitt 100-års jubileum anløp ”Finnmarken” Narvik
ved 13.00-tiden 21.oktober. Etter noen timers opphold gikk hurtigruta
til Svolvær og tok opp igjen sørgående rute.
Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har nok et hurtigmteskip i ordre ved Fosen Mek. for levering 15 .mars
2003. Hun får rmn&Midmtsol og skal erstatte mellomgenerasjonskipet
med samme navn.

Trollfjord avslutta ruta si på syd i Trondheim fredag 18.oktober
og vart dokksatt på Fosen Mek. samme dag. Nydama skulle innom
til garantiettersyn m.m. Torsdag 31.oktober var ho tilbake i rute fra
Bergen.
Også i sommer har Nordstjernen gått i sommerrute på Svalbard.
Også sommeren 2003 er det planlagt cruisefart med utseiling fra
Longyearbyen. Etter at årets sesong var slutt ble skipet først seilt til
Tromsø for kort opphold og deretter til Harstad på Kaarbøverkstedet
for div. Massearbeid m.m.
Skipet forlot Tromsø 13.sept. kl. 14.30 og gikk sørover til en mindre
kai uti mot Solbergsfjorden (nord av Brøstadbotn) hvor hun ble observert
den 17.9 om morgenen. Hun kom til Harstad på verksted utpå dagen den
17.september. Tre daer senere ble hun dokksatt på Kaarbøverkstedet
for 5-års klassing, hvor det bl.a. ble skiftet ut en del stålplater samt at
en del lugarer ble oppgradert. lO.oktober forlot skuta Harstad og seilte
sørover til Fiskerstrand Verft for vinteropplag.
Onsdag 2.oktober ankom Trollfjord til Kjøllefjord om kvelden i rute og
ble liggende værfast der pga. svært dårlig vær på Øst-Finnmarka. Torsdag
3.oktober kl. 0900 gikk hurtigruta så i retur fra Kjøllefjord og tilbake til
Honningsvåg ca.kl. 11.30. Skipet låg i Honningsvåg og tok opp ruta på
syd fredag 4.oktober kl. 07.00
Nordlys forlot Trondheim i rute onsdag 23.oktober. Gnmnet dårlig vær
ble både Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen og Nesna sløyfet. Hurtigruta
gikk direkte fra Trondheim til Ørnes. Også sydgående sløyfet anløp
onsdag og torsdag da uværet raste som verst på Helgelandskysten.
Midnatsol ankom Bergen i rute fredag 1 .november. Samme kveld etter
utlossing gikk båten nordover til Fiskerstrand Verft på verksted. Båten
var tilbake i rute 12.11. Årsaken til dette ekstra verkstedsoppholdet er
nødvendig maskinarbeid som må utføres.
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Color Line
Sandefjord ligger fortsatt i opplag i Drammen. Hun ble solgt 01.02.2001
til Los Cipreses SA i Uruguay. Samme selskap har tidligere eid hurtigferja
Silvia Ana L. Den nye eieren har ikke hentet skuta ennå.
Christian IV rente i kaien i Hirtshals søndag 27.oktober om kvelden
like etter forsinket avgang kl. 18.30.
Skipet fikk mindre skade og kunne gjennoppta ruta si mandag 28. fra
Hirtshals.
Fjordline
Bergen var i dokk i Haugesund i perioden 16. -18. september. En rundtur
til Hanstholm ble sløyfet gnmnet nødvendige maskinarbeider.
Bastø-Fosen AS
Leieferja Sogn fortsetter foreløpig frem til l.feb 2003 mellom MossHorten.
Flekkefjord D/S
Hidrasund II som ble avløst av Hidraferja ligger nå i opplag i
Flekkefjord.
L. Rødne & Sønner, Stavanger
Rødne har har bestilt ny 18 meters katamaran hos Brødrene Aa i Hyen.
Båten skal leveres 1 .mai 2003 og benyttes i lokalruta Stavanger - Byøyene
- Hommersåk.
Rogaland Trafikkselskap AS (RT)
RT har bestilt ny hurtigferje hos Fjellstrand AS for levering i april 2003Ferja skal gå i rute mellom Tau og Stavanger.
Fjordveien måtte innstille ruta si 9-september pga. tekniske problem.
Dermed ble det kun rute mellom Mekjarvik og Kvitsøy utført w Kvitsøy.
Hurtigbåt ble satt inn på Skudneshavn-Kvitsøy-Mekjarvik.
Først 12.september var Fjordveien i rute igjen og hele sambandet
tilbake i normal drift.
Pga. liten trafikk ble turistferja Skadenes innstilt forn 23. september.
Fra samme dag ble trafikken hevist til kombibåten ”Fjordlys”.
HSD Sjø
Forn fredag 4,oktober vart Ulvik sett inn som tredje ferje på LeindkRanavik-Sunde. Ferja går måndag-fredag.

RTs Fjordbris er blittprydet med
Marilyn Monroe på brofronten
- til ærefor Haugesund hvor hun
sitter på kaien.
Foto Terje Nilsen

HSD har leigd ut Vikingen til RT frå omlag midten av oktober til
midten av november til fart mellom Stavanger og Tau mens RT-ferjene
er til ettersyn.
HSD har leigd inn Kvitsøy til Fedjeruta nå midt i oktober, medan
arbeidet pågår med å sprenge bort ein bergnabb i innseglinga til Fedje.
Fedjejjord ligg imens i opplag på Steinestø.
Omlag i 19-30-tida gjekk Melderskin på grunn omlag 400 meter
nord av ferjekaien på Hufthamar etter at ferja hadde fått motorstopp. Et
fiskefartøy fikk slept ferja tilbake til Austevollshella og noe senere ble
ferja slept til Storebø for nærmere ettersyn. Ferja kunne etterpå gå for
egen maskin til Rubbestadneset på verkstad.
Stord ble satt inn som avløser fra omlag kl. 21.00 om kvelden. Søndag
27.oktober ble ”Sunnhordland” satt inn på ruta mellom AustevollshellaHufthamar-Krokeide. Fredag 1.november kom Hardingen på plass og
Sunnhordland kunne flyttast tilbake til Halhem-Sandvikvåg.
I starten av november var begge dei vanlege ferjene, Ølen og Vikingen
tilbake i sambandet. Fusa gjekk avløysing i den tida Ølen var inne til
vanleg ettersyn.
HSD / Flaggruten
Etter eit lengre fråvær i Flaggruten siden 16.september kom Vingtor
tilbake til Bergen mandag 7.oktober om kvelden fra Stord, med nymalt
skrog og litt endring i fargane på overbygget akter. Så var båten nordover
til Ålesund for montering av tørrskodd evakuering og hardtværtest.
Etterpå har båten gått i fjorden her nokre dagar og testa. Først fredag
25.oktober kl. 16.20 frå Bergen vart båten sett i rute igjen. I Vingtor sitt
fråvær har Tjelden gått som avløysarbåt.
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF)
Sognekongen er solgt til Chile og FSF er fortsatt med på eiersiden. Før
avreise vart båten påsett værdekksluker på alle ventilane forut i nedre
salong. Begge radarane vart sikra i låst posisjon.
Båten forlot Laksevåg Verft tirsdag 15 .oktober og seilte til Høylandsbygd.
Der ble hun låstet ombord av Eide Marine Service sin løftekran i skipet
Peter Ronna natt til torsdag 17.oktober og dette skipet startet torsdag
morgen ferden til Puerto Montt i Chile. Ferden over ville ta omlag 5
uker.
Planen er at Sognekongen frå omlag 1. desember skal inn i rutefart
sørover frå byen Puerto Montt i den sørlege delen av Chile. Eit nystarta
selskap har kjøpt båten og eit anna selskap skal drive båten. FSF er med
på eigarsida i begge selskapa. Ein skipper og ein maskinsjef frå FSF blir
med under oppstarten i Chile.
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Fylkesbaatanes hurtigbåt
Sognekongen heises om
bord i tyske Peter Ronna
i Høylandsbygd 16.
oktober 2002, påpasselig
fotografert av Lars Helge
Isdahl. Derfrå gårførste
del avferden til Chile,
hvor båten skal settes i
rutefart.

I perioden 24.september-2.oktober gikk Solundir avløsning i Flaggruten
mellom Bergen og Stavanger.
2. oktober gikk båten bare til Leirvik og returnerte til Bergen ved 15.30-tiden
og så var det rett over i Nordljordruta Bergen - Selje for eget selskap.
Frå 6.oktober vart det sundagsavgang kl. 16.30 frå Bergen til Selje.
Sogn har allereie hatt dette siden i fjor i vintermteperioden.

omlag ei veke kvar på Fiskerstrand Verft for ettersyn. Etter at avløysartida
var over omlag 8.oktober seilte ferja nordover til Gullesfjorden i Troms
der ferja skal gå i rute.
Vardehom var på verksted fra 25.september og var tilbake i rute
igjen 3. oktober ved 2100-tida. Da bleMelshorn tatt til verksted. Hun
var tilbake i rute 8.oktober.

FSF har seld ferja Lote til Sverige. Ho har lege i opplag på Solund Verft
fram til salget.
Sommarferjene Gudvangen og Skagastøl vart etter endt sesong lagt
i vinteropplag på Laksevåg Verft i Bergen.
Gamle Tansøy gjekk avløysing i lasterute H i perioden 16. september
- 28. september medan den vanlege båten i ruta, Hvitskjell var på
verkstad.

Kystekspressen Trondheim-Kristiansund
Nybåtene vilikke anløpe Sistrandapga. kaiforholdene. Fra 15 - september
stopper derfor nybåtene på Fillan om kvelden og starter derfrå på
morgenturen til Trondheim. Det blir buss mellom Sistranda og Fillan.
Mandag 30.september i 21.00-tiden gikk Mørejarl på grunn ved
Einvika på Fjellværøy (Hitra). Båten var i rute fra Fjellvær til Fillan da
uhellet skjedde. Fartøyet ble trukket av grunn på høyvann i 07.00-tiden
tirsdag l.okt. og slept inn til Kvernhusvika Skipsverft for midlertidig
reparasjon.
Kongshussen gikk ruta tirsdag 1.oktober Lauparen onsdag og fra
torsdag overtok ”Temen”. Hun kunne ikke overta med en gang pga.
utgåtte sertifikater som måtte fornyes. I fråværet tiIMørejarl har Temen
og delvis Lauparen gått i rutene.
Lørdag 5.oktober låg Mørejarl i måløy om kvelden. Søndag 6.oktober
i 14.50-tiden passerte båten Florvåg på Askøy på sin ferd sørover til
byggeverftet Fjellstrand as på Omastrand.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
MRF har også tinga eit søsterskip til Volda ved Remontova i Gdansk
for levering våren 2003. Ho får namnet Eira. Når denne ferja kjem blir
Glutra flytta til Tømmervåg-Seivika.
Rauma gjekk på grunn tysdag 30.juli kl. 21.30 ved Moldeholmane.
Ho vart sendt på verksted. I august og store deler av september gjekk
HSD-ferja Hordaland på Moldefjorden. Frå slutten av september overtok
Romsdal. Rauma skal få heilt nytt manøversystem som no blir montert
på ferja.
Måndag 23.september om ettermiddagen var det problem med
ferjeleiet på Rjånes. Dette vart ordna til omlag kl. 20.00 på kvelden. I den
tida ferjeleiet var ute av drift gjekk ferja mellom Eiksund og Volda.
Fredag 4.oktober på ettermiddagen fekk Ivar Aasen stopp på
eine propellen. Ferja tok seg inn til Magerholm og fekk tømt bilar og
passasjerar. Så vart ferja forhalt til Møre Trafo sitt kaianlegg. Solskjel tok
over i 20-tida om kvelden og IvarAasen var ute av drift kort tid.
GodsbåtenJotunheim ankom Nor-Cargo terminalen i Breivika, Ålesund
søndag 31.mars kl. 23.45. Båten vart utlossa 1. april og deretter lagt i
opplag ved gamle Holen Mek. i Langevåg. Båten er lagt ut for salg og
ligg for tida i opplag ved container-terminalen i Ålesund.
TFDS Hareid-Sulesund
Nyferja til TFDS, Hålogaland starta opp som avløysar onsdag 25.
september på Hareid-Sulesund medan Vardehom først og Melshom var

Fosen Trafikklag (FTL)
Austråt ligg for salg ved Kvernhusvika Verft på Melandsjø, Hitra.
Fm Inger ligg som reserveferje på Melandsjø når hun ikke blir brukt
som avløser-ferge.
Innherredsferja
Innherredsferja har kjøpt Torghatten 7/fra Torghatten Trafikksselskap
og overtok henne andre uka i september. Hun har skiftet navn til Ytterøy
II. Formell omreg.dato er 12.september. Etter noen uker på verksted hos
Trondheim Verft, ble hun satt i fart mellom Levanger - Ytterøy. Ytterøy
er blitt reserveferge.
Torghatten Trafikkselskap (TTS)
Nyferja ligger fortsatt ved kai i Brønnøysund i påvente av utbedring av
Andalsvåg ferjekai. Ramtind utfører ruta og nyferja er ventet satt i fart
i begynnelsen av november.
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Den nye SKS-fergen
Torghattenfotografert
bjemme i Brønnøysund i oktober
2002 av Frank
Iversen.
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Helgeland Trafikkselskap (HTS)
Helgeland vil være på verksted fra 14. oktober og i om lag 4 uker.
ThorolfKveldulfssøn overtar ruta til Helgeland og Råsa overtar Thorolf
si rute.

FFR har fra slutten av oktober leid Lødingen i 2-3 uker for avløsning
på Øksfjord-Hasvik mens Åfjord er til ettersyn.
Helgelandske har i oktober og dels november leid Røtind fra OVDS
for avløserfart i diverse samband mens egne ferjer er inne til ettersyn.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
7. mai slapp OVDS nyheten om at selskapet har inngått byggekontrakt for
to nye hurtigbåter med Image Marine, som er en del av det australske
konsernet Austral Limitied. Hurtigbåtene bygges i aluminium og blir 41,5
m lang. Rutefart blir 34 knop. Kapasiteten er oppgitt til 216 passasjerer
og 12 tonn kjølelast. Båtene skal leveres i Norge medio mai 2003.

Andøyferge A.S
Andjjordferga ligger for tiden i opplag på Andenes etter endt sesong
(25. august siste rute)
Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har fått ny ferje til sambandet Refsnes-Flesnes.
Fiskerstrand Verft har bygd nyferja som er av typen F2-75 PBE
Pendelferge. Hun fikk navnet Hålogaland og ble døpt ved verftet
21.september. Etter dåpen gikk hun avløsning omlag 14 dager på
Hareid-Sulesund før hun ankom Gullesfjorden 12.oktober for testing
og opplæring. Søndag 20.oktober kl. 17.30 ble Hålogaland satt i rute
mellom Refsnes - Flesnes.

I forbindelse med Narvik bys 100-års jubileum, ble det lørdag den 28.
september 2002 arrangert «havnens dag». Da gikk hurtigbåten til OVDS
- Tjeldøy et par turer, en til Rombakfjorden og en til Skjomenfjorden,
hvor det var mulig for dem som ønsker det å være med.
Nettopp til disse to fjordene brukte lokalbåtene til Ofotens
dampskibsselskap å seile til med turister ombord for mange år tilbake
- i den tiden lokalbåtene ikke var i bruk. Utover 1960-årene tok dette etter
hvert slutt. Turistene kom med toget og gikk ombord i lokalbåtene for å
være med på «minifjordcmise»,- det var populært. Liketil ble det arrangert
turer til Lofoten under sesongfiskeriene for mange år tilbake.

;

I

Innsetting av ny ferge betyr bedre kapasitet på andre samband. Gofjord
flyttes fra Gullesfj orden til sambandet Vikan-Larseng. Vaggasvane som
har trafikkert Gullesfjorden midlertidig flyttes til Stomes-Bjørnrå.
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Nye Hålogaland i av
løserfart 25. september
på Hareid-Sulesund,
fotografert av Arve
Grømingsæter
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Søstrene NordfjeU og Nordskott møtes i leia, søndagformiddag 1. oktober 2002, foto Frode Folkestad

TFDS hurtigbåt
I begynnelsen av september var Fjordkongen på verksted i Svolvær hos
Marhaug Mek.
Skjervøyverftet AS avd. Havservice
Skjervøyveftet AS har nå anskaffet seg to gamle ferjer. Første ferja verftet
gikk til innkjøp av har navnet Havservice I ex. Malangen II til TFDS.
Nå har verftet også kjøpt ”Kifjord” (1974) fra FFR og gitt henne navnet
Havservice II. Formell omreg. fant sted 11.oktober. Begge ferjene
benyttes til oppdrag for oppdrettsnæringen samt oppdrag i tilknytning
til utbyggingen av Snøhvit-anlegget ved Hammerfest. Havservice I har
vært noen turer i høst helt til Karmøy for og frakte utstyr til oppdretts
anlegg nordover. Havservice I hadde et slep av to utrangerte mindre
fiskebåter sørover til Åfjord midt i oktober.
Søndag 20.oktober i 12.30-tiden passerte Havservice I Eggesbønes
på veg nordover. På slep hadde ho gamle Folden. Bestemmelsessted
var Vorterøya i Troms (sør av Skjervøy) hvor Folden skal ligge som
oppdrettsbase. Ho har tidlegere lagt som lager for et oppdrettsanlegg
like nord om ferjekaien i Siggjarvåg.
Kl. 1700 samme dag var slepet kom til Lepsøyrevet på veg nordover.
Onsdag 23.oktober i 14.00-tiden passerte slepet Rødbergodden Fort i
Troms på veg nord.

tiden med kurs for Hellas. Planen er at hun skal seile sammen med søstra
Avantis II ex. Tananger i indre Middelhavet.
Nor-Cargo
Nordvik hgger fortsatt i opplag på Tau.
Nordväg er nå satt inn på ruta mellom Rostock, Stettin og Tananger
/ Bergen. Første anløp av Bergen var tirsdag 17.september kl. 16.15.
Skipet hadde da vært i fart omlag en uke og har nå fått svart skrog og
Nor-Cargo logo på skntesidene og NC-skorsteinsmerke. Ruta er satt opp
med ukentlig seilas Stettin/Tananger. Bergen får fast anløp hver 14. dag,
men alt avhengig av lastemengde blir det gjerne anløp hver uke.
Frysebåten Nordvcer avgikk Tromsø mandag 7.oktober kl. 08.00 etter
og ha lagt nesten 14-dager i ro i byen pga. maskintrøbbel. Bl.a. måtte
alle toppene taes opp for ettersyn og testes. Fra Tromsø gikk båten rett
sørover kysten med noen stopp og tok opp igjen ruta si fra Oslo fredag
11.oktober på nordgående.
Sea-Cargo
SCAberdeen måtte avbryte ruta si i Aberdeen lO.oktober pga. gearhavari.
Hun ble så først seilt til Dundee og deretter videre til Amsterdam for
dokking. Fredag IS.oktober gjennopptok hun ruten fra Amsterdam.
NCL

Finmark Fylkesrederi & Ruteselskap (FFR)
Det blir foreløpig ikke startet opp hurtigbåtrute mellom Hammerfest
- Skjervøy - Tromsø. Planen var at TFDS skulle operere ruta med innleid
FFR-fartøy.
M/S Vargøy har seilt i Hamburg-fart også i 2002. Ruta går daglig i tiden
1. april -31. oktober. Båten går daglig mellom hhv. Hamburg - Helgoland
og Helgoland - Cuxhafen. Nå er båten Gibraltarregistrert.

”Stenfjell” har vansker med maskineriet og avsluttet ruta si i Rotterdam
i siste del av august og seilte deretter til Wartsila på Rubbestadneset for
reparasjon. Skipet ankom verkstedet ca. 26.august og forventes ferdig
i slutten av oktober. Torsdag 31.oktober var ”Stenfjell” på prøvetur ved
Moster og Stord utpå dagen.
Stenfjell skal fra starten av november starte samseiling med Scan
Fjell (ex Trans Fjell) mellom Danmark og Tromsø.
I C E Reefers

m
Stavangerske
Akershus ble overlevert ny eier tirsdag 17.september kl. 16.00.1 løpet
av onsdag 18.9 ble alle gamle navn fjernet og skipet fikk påmalt nytt
navn Avantis III og reg.havn.
AvantisIHex. Akershus forlot Bergen søndag 22.september i 07.00-

ICE Refeers i Florø opererer / eier nå fire frysebåter, lee Bear ex. Måløy,
IceQueen ex. Oskar Floa, lee Lady ex. Tonjo ex. Haukeli og lee Wind
ex. Ice Princess ex. FasteJarl.
Stjørdal Sjøtransport
17.juni ble ”Værnes” solgt til Sjøtransport Rotsund AS i sørkjosen for
ombygging til frakt av fiskefor. Båten er nå i fart under nytt navn ”Safir”.
Båten er nå blitt blå og seiler for Ewos.
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Nordvåg, ex Trans Våg,
underførste anløp i
Bergen 17. september,
fotografert av Frode
Folkestad.
Under til høyre:
Godsruteskipet Akershus
ble i høst solgt til Hellas
og ligger her klar til
avgang i Bergen 21.
september under navnet
Avantis 111, fotografert av
redaktøren. Den slutter
seg der til søsteren Avan
tis 11, ex Tananger.
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Hammerfest Kysttransport
Natt til lørdag l4.september var Porsøy uheldig og gjekk på grunn like utanfor kaien

i
!
FTP

P

I

på Bulandet. Skipet kom seg av ved eiga hjelp samme formiddag og hadde berre fått
mindre skade og kunne seile videre som normalt.
Barøy har vært til ombygging i Polen i ca. 6 uker fra omlag midt i oktober til slutten
av november. Det skulle utføres ulikt arbeid bl.a. skulle luka taes bort og erstattes
med «flush-luke» i flukt med dekket.

Etter et opphold på ti måneder i Polen var Isfell tilbake i fart i begynnelsen av oktober.
På sin andre tur etter verkstedsoppholdet, fra Måløy til Rotterdam fullastet med fisk
sank hun fredag 11 .oktober kl. 11.41 omlag 30 nautiske mil vest av Egersund. I Polen
hadde skipet blitt bygget om fra kjøl til frys og blitt oppgradert mm. En omfattende 30års klassing var også utført. Det var i 02.20-tida natt til fredag 11.oktober at alarmen

(f

gjekk. Båten tok inn vatn. Alle ombord vart redda i land vha. redingshelikopteret
frå Sola.

Flere gamle
godsmteskip har
gjenoppstått som
rasjonelle kjøl/
fryseskipfor IGF
Reefers i Florø.
Ice Lady er
gjenkjennelig som
tidligere Tonjo, ex
Haukeli og Canis
fra 1969.
Foto 18. april2002
av Arne Sognnes
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Mange vil dra kjensel
pä Erik P, tidligere HSDs
“storferge" Hardingen
fra 1966. Fergen ble
solgt til Italia i 1991
til rutefart mellom
Sardinia og Maddalena.
Fotografert i Palau 19september 2002 av Lars
Helge Isdahl
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Gamle ferjer i Italia
Reisebrev fra Lars Helge Isdahl
Sist torsdag 19- september var nok den største opplevelsen. Da var vi
i Porto Cervo som ligger nord på Sardinia. Der tok agenten meg med
til en by som heter Palan. Der seiler det en del ferjer over til Isla La
Maddalena. Agenten kjente omtrent alle som arbeidet i det ene rederiet
og det var det rette. Han tok meg med over. Da fikk jeg reise med gamle
Hardingen. For en herlig tur. Jeg var oppe i styrehuset. Det var skjønt å
høre Wichmann lyden igjen.
På andre siden lå gamle Sandøy. Den var tatt ut av trafikk for sesongen

Lykkeper hgger fortsatt i Oslo. Båten er avtalt solgt til Tunis.
Showboat ex. Osafjord har lagt på Laksevåg Verft i Bergen siden ca.
2. september.
Hun er tenkt benyttet i turfart med base i Bergen. Hjorteseth Shipping
er ny eier og har fartøyet Byfjorden ex. Bjarting fra før.
Salmar Farming AS på Kverva på Frøya overtok Losna 1.desember
1999 og gav henne navnet Namsenjenta og hun fikk Trondheim til
hjemmehavn. Så sent som i høst hgger fartøyet i Åfjord fortsatt påmalt
gamlenavnet Losna. (Se bilde Skipet 3/2002). Eieren har fått pålegg

og var udeiet til amerikanerne. De har nemlig marienebase der. På basen
hgger bl.a 2 store atomubåter.
P?l Hardingen kunne de opplyse at ruten som Kvamsøy hadde trafikkert
sør på Sardinia var nedlagt. Kvamsøy hgger nå i opplag i Genova sammen
med noen andre av selskapets ferjer. De sa også atBalsfjord var på Sardinia,
men den tilhører et annet selskap. Tilbake igjen reiste vi med jembaneferjen
Kronborg, som fremdeles heter det. Det er en nyere utgave av den berømte
Borgshorn. Ex Helsingborg, søsteren [l\ Borgshorn, seilte også der. Så turen
opp der var virkehg historisk.

om og male det nye navnet på skutesidene på ferja. Gamleferja har vært
benyttet som lager på de uhke anleggene til Salmar bl.a. i Nordnamsen.
Hun kom til Åfjord i sommer for oppgradering og senere i høst skulle
hun til Ørlandet.
Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for verdifulle
bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi oppfordrer flere til å sende
oss bilder av rutegående skip, hurtigbåter og ferjer, nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet 03-11.2002

Fergen Vanga sktdle det ikke
være vanskelig å kjenne
igjen som gamle Bastø III,
berfotografert ved Du
brovnok 3 oktober i år av
Lars Helge Isdahl.
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Følgende fotos i sort/hvitt (10 x 15) er til salgs for kr
10,- pr. stk. Til hver bestilling kommer et tillegg på

JCnut JCilutMFl CJ.cÆch.

kr 10,- i forsendelsesutgifter. Betaling ved bestilling
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til bankkonto nr. 9521.11.63365.
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ANELLA b. 1943
ANNA PRESTHUS b. 1958
CORVUSb. 1947
DALFONNb. 1951

MARTHA BAKKE b. 1960
MOLDANGER b. 1950
POLARPRINS b. 1955
RAVNANGER b. 1963

FERNHAVEN b. 1958
GUNDA BRØVIG b 1962
HERMUND b. 1942/45
IRIS b. 1954
LANGFONN b. 1949
LIBREVILLEb. 1956

SIR KARL KNUDSEN b. 1928
TANK DUCHESS b. 1956
TEMPLAR b. 1929
TROLLGAR b. 1961
UTSIRA b. 1955
VERONAb. 1954
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Pris Stolt-Nielsen-bok: kr. 249,- + porto.
Kjøp begge bokene for kr. 500,- + porto.

Bestill bokene hos forfatteren pr. e-post eller telefon.
Kte'I

Tlf.: +47-52 73 77 30

Mob.: +47-95 94 94 96

E-post: vormedal@eunet.no
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Saltens-båter
av Johan-Arnt Stnnn

I gamle dager var lokalbåten selve livsnerven for alle
som bodde langs vår værharde kyst, inne i
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fjordene, og på oyenc rundt omkring. «Lokalen»
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var et begrep, og det fantes vel knapt en familie i
Nordland som ikke hadde er slags forhold, godt
eller dårlig, til de gamle Saltens-båtene.
S.iltvns (SDS) ble grunnlagt i ! S6S. ug llkk sitt lorste skip,
1rs ...Vi In. n ro ir svnvn. Huka bvgvnnvr clvrtor mvJ ilvrrv
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Fax 75 54 44 01
E-post; salg@albodo.no

|T
r A M J>
Ä V J2
\ X

Tlf.
Fax.

75 54 44 00
75 54 44 01

E-post:

salg@a1 bodo.no

fl|

KJk

.

I ]
vjä| _

I

Boka er på 84 sider i format 20x21 cra, rikt illustrert med gode bildet. Den er trykket på
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Som et apropos til artikkelen på side 28 - fra isesild- og trelastfart har nye rederier vokset fram i Haugesund med offshore-skip,
Her ligger Østensjø Rederis nye Edda Fjord ved Indre kai en oktoberdag 2002, fotografert av Alf J Kristiansen
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Norsk trampfart 1945-1985

Norsk trampfart 1945-1985
Norwegian tramp shipping 1945-1985

Norwegutn tramp Shipping u).

Ordene trampfart og trampskip er forlengst dødd
ut av shipping-språket, men eksisterer fremdeles
i erindringsbildet fra skipsfartens glansperiode på
50/70-tallet.
Her er historien om norske trampskip i oversjøisk
fart, med detaljert skipsliste.
208 sider; rikt illustrert, format A4, stivbind
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