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Norelvarcl - et trampskips underlige kistorie
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon

av personer med interesse for norsk maritim historie.

Föreningen arbeider for å stimulere interessen for skip,

skipsfart og sjøfartsmiljø.

Formann: Per Alsaker Nebbeveien 15 5144
Sekretær: Frode Folkestad Saudalskleivane 27 5136

Kasserer: LeifKNordeide Østre Hopsvegen 46 5232
Bibliotek: AlfJ. Kristiansen Mannesvegen 114 4275
Foto-pool: Øivind J Johnsen Klokkarlia 17A 5223

Nortun snart klar For sin fjerde epoke
Av OddMagne Djønne

MS Nordvard -
et trampskips noe underlige historie

Av Knut H. Næss

Observasjoner
vedAlfJ. Kristiansen

Rafen & Loennechen, Tønsberg
Av Dag BakkaJr

Nr 1 utkommer 15. mars - deadline 10. februar

Nr 2 utkommer 15. juni - deadline 1. mai
Nr 3 utkommer 15. oktober - deadline 1. september

Nr 4 utkommer 10. desember - deadline 1. november
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FYLLINGSDALEN Tel 55 16 88 21 peralsak@start.no
MJØLKERÅEN Tel 55 39 06 32 frfolkes@online.no
PARADIS Tel 55 91 01 42 leif.nordeide@c2i.net
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Medlemsskap er åpent for alle og koster kr 300+25 (Skandinavia)

+50 (Europa) for året 2003, inklusiv fire numre av SKIPET.

Postboks 87 Rådal, 5857 BERGEN

Postgiro 7878 06 36482 Bankgiro 5205.20.40930

Organisasjonsnr. 384 337 655

Stiftet 1973

Formann Harald Bjørkli
tlf 69 83 79 79/913 44 739

email: hbjork@online.no
Avdelingen arrangerer to møter hvert halvår.

Motortanker Hurricane under ankomst
til britisk havn. Se ellers historien om rederiet

Rafen & Loennechen, Tønsberg.
Ukjentfotograf

Lokalavdelinger

Avdelingen har regelmessige møter hver
1. tirsdag i måneden kl 1900,
unntatt i tiden juni-august

Sted: Stiftelsen Haugesjøen,
Kortanes i Haugesund.

Norges Fiskerimuseum, Bontelabo

Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund
Formann Svein Blindheim

Møtested Ålesund Skipperforening,
hvor ikke annet er nevnt

Møtested:
Handelshuset Patrick Volckmar

Forsidebildet:

NSS-Østlandet

NSS-Haugarland
Formann Stein Erik Dagsland

Tel 52 73 62 50

NSS-Bergen
Formann Per Albert Lund

Tel 55 95 10 02
Møtested:

Tel 70 14 16 17

NSS-Nordmøre
Formann Einar Sæter



Snødekket landskap og snøtyngedetrær er et bilde som hørter julen

til, slik som AlfJ Kristiansens bilde

fra desember i fjor - av selvlosseren

Sandsund som kommer inn fra Sletta

mot nordre innløp til Karmsundet.

Når året 2003 nå går mot slutten vil

styre og redaksjon få takke alle med

lemmer og lesere for året som har

gått, takke dere alle for at interessen

for SKIPET. En spesiell takk til dere

som bidrar med stoff av ulik karak

ter og dere som bidrar til å utvide
leserkretsen.

Med onsker om en God Jul
og et fredfylt 2004.

I oktober passerte Norsk Skipsfårtshistorisk Selskap sin 30-årsdag.Geburstdagen ble forbigått i all stillhet, eller rettere i en travel

hverdag, og meningen er å komme tilbake til en form for markering

senere. Likevel -30årer en anseelig stund, og merkelig nok er det föreningen og bladet ien digital tidsalder, med andre møtepunkter

fremdeles oss som dengang var med på stiftelsen som fremdeles

er den «indre kjerne». Slik er det i mange foreninger, og kanskje

er denne type foreninger en «greie» for +-50-åringer? En av ut

fordringene er å komme i kontakt med andre miljøer, spesielt å
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kunne møte de yngre som har interesse for båter og sjøfartsmiljø.

En annen er å kunne møte dem med interesse for fartøyvern, for

skipsbygging, for marinefartøyer, for seilskip. Og en tredje er å se

og kanaler. Dessuten har NSS mange steder en sosial side, at folk

kommer sammen. Ivaretar vi denne siden godt nok? Dette er saker

vi skal få bryne oss på i året som kommer.

Dag Bakka Jr

1 —

Den 1 7. november 1 962 stod Jo-hannes Østvold på Tingvalla-

bryggen utenfor gjerdet til Akers | *

***** _ *
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Den gamle Salten-fergen Landego,bygget på Bodø Skipsverft i 1975,
er nå vel fremme i Vestindia under sitt

nye navn Santa Rosalia. Den ble slettet
I I. april til St Vincent, og har nå regis
treringshavn Guyamas, Sqn.

Med plass til 19 biler og 120 passas-

seg, så lenge mannskapet holder liv i
Wichmann-motoren. Foto via Morten
Larsen, Bodø

Tidligere jtografert

Dette må da være tidligere Alftil Flek
kefjord Dampskibsselskap, bygget i 1959
på Flekkefjord Slip & Maskinverksted - en
av de strømlinjeformete båtene i klasse
med Skjærhalden. Den var som ny på
70 brt; solgt 1973 til Flekkerøy-ferga
AS, Kristiansand og omdøpt Flekkerøy
I. Kjøpt av Forsvaret i 1982 og benyttet
som transportfartøy i Kristiansand. Var

private i den senere tid og tydeligvis still
going strong.
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på Bodø Skipsverft i 1975,

passasjerbåt Dykkeren fo
t i Hirtshals 9. juni av Terje

som het Varodden? Solgt til

Norwegian Dream fra1992, ex Dreamward,

seiler for det Singapore-eide
Norwegian Cruise Line; her
fotografert i Nord-Ostsee
Kanal (Kiel-kanalen) 4 juni
2003 av Terje Nilsen. Hun
skal være det største far

tøyet som noensinne har
transittert kanalen. På grunn
av sin store høyde måtte
radarmasten legges ned og
toppen av skorsteinen måt
te vippes over på siden for å
komme under broene langs
kanalen.

ennå ha noen år foran
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Gamle Bastøferger

i varme farvann

De siste Bastøfergene før Bastø gilåpßFosens nye enheter havnet hos
italienske rederier.

.iiM
. * * 1' • • •.. jrn , ,, , „

Øverst ligger tidligere

ombygging til bil/passasjerferge Fjord-
veien. Vi et mellomspill i Finland ble
skipet i desember 1995 kjøpt av Bastø
Fosen AS, nærmest som en nødløsning
for Moss-Horten som Holger Stjern. Fire
år senere gikk den til Italia.

Ostfold er selvfølgelig gamle Østfold fra
1979, fotografert på samme sted og dato
som Holger. Egentlig var jo denne den

siste med navnet Bastø, faktisk Bastø II, 0          lll" "III * r   :-aP« <~d
bygget på Rosenberg i Stavanger. .’Z. J 'u MM[

  ' . " /

Vestfold var den siste i utviklingsrekken
av Bastøfergens pendelferger, levert fra
Trønderverftet i 1991. Den er her foto-
grafert i hjernrnehavnen Villa San Gio-Ö )
vanni i august 2000 av Martin Jensen.
Sammen med Østfold ble den solgt til Italia
i mars 1999, hvor den fortsatt seiler.



Arild Engelsen, 3166 Tolvsrød som har AUKUREN (last / J8B2288 /1133 brt.
sendt en mengde interessante observa- / 1966) Forhalte fra Sarpsborg mV til
sjoner fra hele kysten får første plassen Fred-riksstad mV for 14 dagers verksteds
denne gang. opphold. Tilbake i lokalfart i Oslofjorden
AGIS (polsk taubåt / SQMB / 747 brt. 10. Juni 2003.
/1981) Hentet flytedokk ved Drammen Fikk havari på gravemaskinen i Tønsberg
Slip & Verksted 6. september 2003 for 27. Oktober, gikk til Moss Verft for repar
slep til Liepaja i Latvia. Fikk lekkasjer og asjon dagen etter.
ble landsatt ved Kilesand på Syd-Koster. BALDER KVITSØY (fisk / M-85-AV /
(Dokken skal visstnok være fra 1936 ) 3YVT/24 brt/1961) har sommeren 2002
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Delmar bærer sitt niende navn siden leveringfra Ørens Mek i 1965 som Bleikvassli,
Foto Bent Mikkelsen

Brøvigs Crystal Sea oy Crystal Ocean i opplag ved Vindholmen, Arendal i september.

Foto Yngvar Berthelsen

HI » fk i

og 2003 vært utleiet til fiskere fra Hvasser
ved Tønsberg.
BULKMAR (last/JWVO/433 brt /1958)
Fikk maskinskade på Breiangen 17. juni
2003 på reise Svelvik-Tønsberg med sand.
Kom seg til Florten for egen maskin.
Fortsatte reisen 21. juni. Deretter tilbake i
Oslo-Langøytraden. I august / september lå
den for det meste stille i Tønsberg. Avgikk
Tønsberg til Skien 8. september.

CARNIVAL (pass/LLPP /138 brt./ 1933)
Gikk fra vinteropplag i Tønsberg 6. mai
2003 til Oslo. Fikk maskinproblemer uten
for Tofte og ble assistert av havnetau-båt
fra Tofte til kai.

CLARE (roro/LAUI5/56l7 brt/1972)

(Rapportert fra Edvard Aasebø). Ob
servert 31. oktober 2003 i Frederikshavn.

Mye tydet på at hun lå opplagt.
DEL MAR (last/J8JA9/682 brt./1965)
Ankom Oslofjorden 4. mai 2003 for å
gå i lasterute mellom Oslo og Langøya. I
denne rute til 14. mai. Avgikk Oslo 16. mai
til Kragerø. Ankom Tønsberg 28. mai fra
Danmark med retur samme dag.

FJORDCLIPPER (passasjer /LNNH /
99brt/1974) Ankom Oslo fra Stord 31. mai

2003. Seilte ut fjorden 28. juni. Opererte i
Kragerø-skjærgården i ferien og retunerte
til Oslo 4. august.

FJORDGLYTT (passasjer / LLFD / 111
brt./2000) Grunnstøtte ved Veisund sør for
Florø 3. September 2003.11.07
GULLHOLM (last/H3SN/1954 brt./

1975) Grunnstøtte ved Straumsjøen i
Vesterålen 15. juni 2003. Trukket av grun
nen dagen etter av Nordbever. Lekkasje i
ballasttanken

HASLO (last / C6PR8 / 1895 brt. /1976)

Grunnstøtte ved Eigerøy fyr utenfor Eger
sund 12. oktober 2003. Kom av ved as

sistanse av R/S Det Norske Veritas og gikk
til Egersund.
HAUSTEN (seil /LGGF/23 brt 1918)

Ligget vinter 2003 i Tønsberg til ca. 17.
mai. I Fredrikstad 20. mai. Deretter tilbake

til Tønsberg. Deltok i Risør Trebåtfestival
so utstillingsfartøy.
HAVILA SKAGERRAK (kabelskip/
LCEK/7172 brt./1976) Ut av dokk i

Horten 16. juni 2003. Avgikk Horten 24.
august til Forsmark i Sverige.
HAVSERVICE 1 (ex. bilferge Malangen
/LAEM/290 brt 1971) Ankom Oslo fra

i
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Mehamn 21. oktober 2003 med lekter på
slep. Hadde avgått Mehamn 10. oktober.
HAVSERVICE 2 (ex. bilferge Kifjord!
JWQQ/686 brt/1974). Til Oslo fra Hauge
sund 13. okt 2003, avgikk dagen etter.
HELENE KNUTSEN (tank/LMDA/

14848 tdw/1992) Anløp Drammen 2.
oktober 2003 med partlast. Sjelden med
så store tankbåter opp til Drammen.
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KHAN (slepebåt/LGJD/235 brt/1967)
Ankom Oslo 17. Juni 2003. Avgikk
samme

dag med mudderapparatet Krangubben
(b. 1989 ) og 2 splittlektere som var solgt
fra Oslo Havnevesen til Mandal Havn
evesen.

KYSTEN I (dampskip/LEIG/377 brt/
1909) Dokksatt i Drammen fra 9. til 16.
mai. Fartøyet har seilt på disp. i sesongen
2003. Det er store rustskader i skroget og
det er snakk om flere millioner for å fa den

satt i stand. Spøker for at hun kan gå sine
populære sommerturer neste år.
LADY ELLEN (seil/SKLC/206 brt/1982)
Svensk seilskute. Ankom Oslo 1. juni 2003
for 3 uker med charterturer i Indre Oslo

fjord. Avgikk 19. juni.
LANGØ (passasjer/LM8558/13,5m/
1960) Ex. ferge tilhørende Norcem. Vikar
ierer for Foldinferga i ruten Horten-Bastøya
mens denne var på verksted i Engelsviken
i uke 21-22, også senere i høst.
LINAN ex. Midt-Norge ( LJKM ) og
LÅNAN( JXZT ) Begge 98 brt./1966.
Gikk 24. oktober 2003 fra Oslo til En

gelsviken.
MURIA + «K.G. lektere» (slep / ZQWF8
/130 brt./1960) Lekterne til A/S Svelvik

sand er solgt til England. De 2 første (KG
14 og 1 til vil avgå Svelvik ca. 4. november
2003 under slep av MURIA.
MYKENFJORD (treskute/LDWA/40 brt
/1933) Landsatt v/ Arendal 27. juli 2003.
NARWAL (ex. hvalbåt, ex. Euan, Ami,

Ro, Terje 3/Aberdeen /PGCN, 1936) Har
ligget som husbåt for en hollandsk familie
i Sandefjord i noen år. Ble jaget vekk fra
kaien av kommunen i vår og forhalt til
Melsomvik.

NORDSOL (charterbåt / LGXA / 97 brt.
/1917) Hadde en uheldig dag 16. juni
2003. Om formiddagen grunnstøtte den
ved Ramvikholmene men kom av grunnen
etter kort tid for egen hjelp. Ble observert
for sydgående om ettermiddagen mot
Larkollen. Omkvelden fikk fartøyet skor
steinsbrann ved Halvorshavn. Ble assistert

av R/S Hvaler og R/S Odd Fellow II og
deretter slept inn til Oslo. 15 passasjerer
om bord.

OILTEK (bunkerstanker ex Bunker III/ Lå her utover sommeren. Eier: Arne Mag
46 brt/1961) Fikk motorstopp i Herdla- nusjohnsrød, 2540 Tolga fra 11/2002. Satt
fjorden fullastet med diesel. KNM Karmøy i fart i slutten av juli. Hadde noen turer
holdt fartøyet Idar av land til taubåt kom i Oslofjorden, med mye merkelig seiling
til og slepte Oiltek til Bergen. som medførte et politibesøk i Horten før
OSTEREJORD (bygget som engelsk kut- den gikk til Skien. Deretter grunnstøtnin
ter / LGCG /42 brt./1893) Sett sunket ger og bryggeskader i Skiens-vassdraget i
som vrak ved Buøy i Tromøysundet 19. begynnelsen av august. Ble til slutt holdt
juli 2003. tilbake i Skien. Kapteinen ga i avisinterjuv
RAYMOND (ex. passasjer Rødøy I LERW uttrykk for at han skulle videre til Møre på
/108 brt./1951) Opplagt mellom Årøsund «Raumarock». Han hadde videre planer om
/ Bjerkøsund , Nøtterøy pr. 17. mai 2003. en tur han kalte «The real sex, drugs and

Ojfshore-skipene STM Atria og STM Helder er nå solgt til boggingpå Eldøyane etter langvarig

opplag ved Killingøy i Haugesund. Foto AlfJ Kristiansen 6. nov 2003.

Hedlo under hoggingpå Eldøyane 15. september, foto Sven Thore Sønstabø
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rock’n roll cruise» til Amsterdam, Liverpool Fra Moss 20. sept til Danmark for verk-
og Skottland. Fartøyet solgt 28. august for stedsopphold fremdeles med mange pålegg
kr. 210.000,- til Thomas Groven, Ulstein- fra Skipskontrollen. Tilbake til Moss 28.
vik iflg. Skipsregisteret. oktober.
RØDHOLMEN (N-17-LN/LNZA/ SANDSTRAND (sandsuger/LIDD/310
1224 brt/1968 og CRUSADER (bulk/ brt./1965) Ankom Brustad Camping i
HPHN/22081 brt/1982) Kolliderte 18. Stokke (Smiths Venners store menighets-
oktober 2003 utenfor Solund. Store skader senter) 9. mai 2003 for oppgradering av
på Rødholmen men båten kom seg til kai i
Måløy. K/V Nordkapp assisterte. skjellsand fra Vestlandet samme dag. Lå
SAGA (ex Midnight Saga!yach t/LMG E opplagt i Tønsberg uke 21.1 uke 22 hadde
271 brt/2002) Observert på Lanzarote 7. båten flere oppdrag innover fjorden.
desember 2002 som Midnight Saga (Cay- Fra 16. oktober har den drevet mudrings-
man Islands flagg ) Ankom Oslo 13. april arbeider ved Øra i Fredrikstad.
2003. Registrert i NOR 23. april som SIHLANTI DEYI (ex. svensk frakteskute
Saga. Avgikk 30. april til Kragerø. Kaller
seg fremdeles Midnight Saga. Returnerte tilIrcmueif ivnanigm saga. xverurnerue m mleren Fagerøy; bygggt SQm Stortind • m6> kkrfor hoggmg  Qrenaa 13J_ 03> foto Emar Vik
Oslo 3. mai og kake seg nå for Saga.
SALMO (last /C6PR2/2171 brt/1979)
Fartøyet fikk maskinskade i Skagerrak 12.
juni 2003 på reise Køge-Langøya. Ble slept
inn til Larvik og avgikk derfrå til Langøya
16. juni.
SANDEFJORD senere Sagafjord (ferge/
LMEK/5762 brt/1965) Var dokksatt i

Drammen fra 1. april 2003. Skal settes i
rute fra Moss til Danmark. Prøvetur på
Drammensfjorden 28. mai. Er nå omdøpt
til Sagafjord. Avgikk Drammen til Moss 18.
juni. Ryktene sier at fremdeles var mye ar
beid igjen før den var klar til rutetrafikk.
Ligger stille i Moss pr. 29. juni. Planlagt
rutestart 23. juni måtte kanselleres. Til
Drammen 1. juli for utbedring av pålegg
fra Skipskontrollen. Planlagt oppstart 19.
juli. Avgikk Drammen til Moss 28. juli.

Ringnotsnurper North Ocean I, ex H Østervold, i Hirtshals 11. juli, fotografert av Einar Vik

strandområde. Tornfjord kom låstet med

Ziva /ukjent flagg /87 brt/1905) I Sande
fjord i flere år, i det siste sammen med
Narwal. Har vært noe i bruk i sommer.

SHOWBOAT (passasjer / JXFI / 197 brt.
/1959) Ankom Oslo fra Bergen 8. juni
2003. Retunerte til Bergen 28. juni.
STEFFEN ANDRE (last / LKEV / 238
brt./1964). Grunnstøtte ved Hestøy uten
for Brønnøysund 17. september 2003.
STYRBJÖRN (veteranslepebåt / LHBW
/166 brt. 1910) Slept fra Oslo til Drammen
av Bjønn 29. oktober 2003.
SØRLANDSSKØYTA (ex. R/S / LNVN

/13,2 m/1956) Slepte Stjernen til Oslo 3.
juni 2003. Slepet returnerte til Oslo 12.
juni.

TAIFUN (lystbåt / LEFT / 32 brt. /1917)
Lå i Tenvik 2002. I Tønsberg fra mai
2003.

Står oppført som lastebåt i Flaggboken men
mest sannsynlig en tidligere reisende-båt
/lokalrute. På livbøyene står hjemsted
oppført som Lavangen.
TARHOLMEN (fisk / N-41-MS / 3YTT

/20 brt. /1960) Grunnstøtte ved Eggøya i
Gisundet 23. oktober 2003.

TRANSPORT 052 (mudderfartøy/ Kyst
verket) Mudringsarbeider i Svelvik-strøm
men fra 18. september 2003 og vil holde
på her i lang tid framover.

TRI STAR (last/J8WH7/4184 brt./ 1978)
Grunnstøtte i Finnsnesrenna 17. september
2003.11.09

Ukjent tidligere hydrofoilbåt sett ved Salt
rød ved Arendal 19. juli 2003.
(Båten er DSD's tidligere EKSPRESSEN
/JXPE fra 1961. Spaltered komm)
VENADIS (ex fisk/LNAO/39 brt/1948)

SKIPET NR. 4 - 2003

I *ORTM OCEAN I ' ' ’ T \

r  ;>% _

i »
r ;

 -'i i —|L~J

i Jv 3U

i- vu* il

4; % , i

J   



Ligger i Porsgrunn, er flytende men lite
skjer pr. juli 2003.
VESLEØ 2 (pass/LJCU/189 brt/1980)
Avgikk Skjærhalden 11. Mai 2003, retur
nerte dagen etter til Korshamn (Hvaler).
Fartøyet har i vinter seilt jevnlig et par turer
i uken mellom Fredrikstad og Strømstad
bortsett fra i den verte isperioden.
YIKANTO (ex.fisk /LNQW/28 brt./
1929) Tidligere observert i Rosendal. Har
ligget i Tønsberg fra 2001 og vært benyt
tet som husbåt. Avrigget og uten overbygg.
Solgt til Oslo i april 2003. Avgikk Tøns
berg 17. mai for egen maskin.
VÄSTANÖ (ex. svensk fisk /SILO /147
brt) Ankom Drammen 17. mai 2003.

An-kom Porsgrunn mV 9. juni for ca. 1
måneds verkstedopphold.
VÅGAN (trål/AA-2G /LK3566/23 brt.
1988 ) Ankom Oslo 20. mai 2003 med

slep av huslekter fra Arendal. Skapte en
del forviklinger innover fjorden bl.a. holdt
politibåten i Drøbak å kjøre over sleperen
( dårlig merking av slep )
VÅGEN (ex. svensk fiskebåt/SHVI/33 brt/

1916) Fartøyet hadde ankommet høsten
2002, innkjøpt av Hydra Dykker-senter
og VHF registert som LJ3527. Ankom
Horten fra Oslo ca. 1. juni 2003 hvor den
var kjøpt av Håkon Mathiesen. Etter noen
dager klarte den nye eier å brenne maskin
toppen. Navneskiltet ble senere overført på
samme eiers uregistrerte skøyte Vagabond
som senere har sunket langs siden av Vågan.
Slik ligger de pr. dato.
WILSON RHINE (last/V2GV/1171 brt
/1998) Brann ombord 15 n.mil vest av Bu

landet 21. sept 2003. R/S R.S. Platou og
Vidar Viking assisterte fartøyet til Bergen.
ØYGRIM (ex. fisk / LKPF/39 brt./1908)

Grunnstøtte ved Froungen i Tjømeskjær
gården påsken 2002. Tross flere bergnings
forsøk står hun fremdeles på grunn pr.
dato.

Følgende fartøy opplagt i Skjervøy pr. 7.
oktober 2003.11.09.

VARDØVÆRING ( F-15-B , påmalt F'
21-B/LFZT/201 brt. / 1978)

STIGEN (ex Folden /bilferge/LLZC/ 227
brt/1964)
FLÅVÆRING (tråler/LHYX /596 brt/
1973)

POLARBOY ( ex. Geo Boy, Aurora ex. T
52-T /selfanger / JWEQ/ 687 brt.)
Ukjent taubåt. Sannsynligvis en av de gamle
Tinfos-taubåtene. Navnet var fjernet.
I Tromsø ble det 8. oktober 2003 obser

vert mange russiske trålere i opplag. Nevner
ikke disse her, men det var flere interessante

fartøy å se:
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FESTUS (tanklekter /LM4301/394 brt./ NK/149 brt./1988) Hadde grunnstøtt i
1967 ) Gikk tidligere i flere årtier i Oslo- Finnsnesrenna dagen før og lå ved samme
fjorden. kai for lossing. Ingen synlige skader å se.
PROOF 2 (tankbåt/LJEH/106 brt/ KROSSHOLM (fisk/T-127-T / ex. R-6-
1951) SK / LIKS/ 24 brt./1954) Så ut som den

BUNKER I (tankbåt/LMCK/83 brt/ var under nedrigging til lystbåt og fremde-
1973) les med ”the old look”.

POLSTJERNA (ex selfanger/LGQT/154 BANG (last /JXFN/150 brt./1959) Losset
brt/1949) Står nå tørt og er i ferd med å fiskefor til oppdrettsanlegg i Langsundet.
bli innebygget som fast museum. LA-LINE som tidligere har vært omtalt
EPO ( brønnbåt/ LHDR/143 brt./1914) i denne spalte la ned sin virksomhet 29.
Er fremdeles i daglig drift med fiskeavfall. august 2003. Kort tid etter hadde Samskip
BOGASUND ( snurper / H-21 -S / JXVP Norge A/S satt inn nytt fartøy på de samme
/137 brt./1988) Hadde natten før kollidert havner. Trafikkeres nå av REGINA J
med Finnsnes Bro og hadde store skader i (V2AC3 / 3806 brt. / 1994 )
baugen.
NYMODENA (snurper /LAMB/F-20-

Ringnotbåtene Vestviking øgSlaaterøy bytter identitet, Husøy 3.9.03, foto AlfJ Kristiansen

Den siste aktive logger, Vestfrakt. Foto Sven Thore Sønstabø 17.6.03
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Fra Terje Nilsen, 4007 Stavanger. norsk. Antar hun ble bygget som fiske-
DYKKEREN (JXCA /70 brt./1958) sett fartøy.
i Hirtshals 9. juni 2003. Blir visstnok STRIL PIONER / LLVM 3073 brt. b.
i forbindelse med sportsdykking. Kan 2003 . Simon Møkster Shipping A/S nye
dette være tidligere Flekkerøy /tilhørende gassdrevne supplyskip ble døpt i Stavanger
Flekkefjord Dampskibsselskab? Noen som lørdag 16. august 2003. Gudmor var Statoil
har bilde av henne som dette? Ønsker iså ansatt Liv Røstøen og skipet går da påT/C
fall å bytte / kjøpe kopi. til Statoil. Skipet går på flytende naturgass
EIKEFJORD / LNSI 573 brt. b. 1955 ex og er søsterskip til Viking Energy som ble
Nærøy-84, Dorinda— 84, Helene Clausen levert til Eidesvik på Bømlo 25. april i år.
- 74. Sett langs kai i Grenaa etter salg for Skipet kostet ca. 290 mill. kr. som er ca. 40
opphugging. Senere observert av AlfTerje mill kr. mer enn et tilsvarende dieseldrevet
Sande medio august samme sted. Over- fartøy ville ha kostet. Skroget ble bygget i
bygget var da kuttet av ved dekk og satt Romania ved Santierul Naval Constanta
på land. S.A mens utrustningen ble utført ved
NJORD BRAVO / LK7565 b. 1997. Kleven Verft i Ulsteinvik.
Jeg vet ikke om dette kommer under
kate-gorien skip , men er i alle fall en Fra Olle Renck, 181 60 Lidingö,
noe uvanlig farkost. Eller skal man kalle KONGSBUSSEN, norsk katamaran
det lagertank med skrogform? Fartøyet lå av Trondheim låg i Norra Hammarby
i dokk ved Aker Kværner verftet i Stavanger hamnen her i Stockholm under våren
for diverse arbeider i månedsskiffet juni / och forsommaren 2003 med svensk flagg,
juli i år. Brukes som oljelager i Nordsjøen. Men hon er inte inregistrerad i Sverige,
Farkosten har ikke framdriftsmaskineri og hon er inte ens anmeld til registrering,
er til vanlig ikke bemannet. Jag vet inte var hon tagit vegen och har
OLE WILLASSEN /LNLR 122 brt. b. inte hørt något «båtologskvaller». I våres
1948. Observert på slipp ved Karlsson gick det rykten om att hon var køpt av
Bedding i Hirtshals 9. juni 2003. Kan ikke skeppsredare Myrsten den yngre och skulle
finne denne hvalfangeren i merkeregistert. settas i trafik på Gotska Sandön. Men utan
Er skipet tatt ut av fangst ? registeranmelan kan hon inte ha varit igång
SJØGLIMT/DESWb.1932 i Flekkefjord. under sommaren.
Observert i Nord — Ostsee kanalen 8. juni UNNI MARIE av Skudeneshavn, ex norsk
2003. Er nå rigget som gaffelskonnert og trålare, ligger som jag tidligare rapporterat
seiler under tysk flagg. Er der noen som vid Söder Mälarstrand och ar fortfarande
kjenner Lister-skøytas norske historie? inte ens anmald till registrering i Sverige.
Er også interessert i foto av Sjøglimt som Ex. norsk SAMI ex RainbowA, NortseaAs-
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Lastebåten Nico under hoggingpå Eldøyane 4.9.03, fotografert av Sven Thore Sønstabø

sistent, Stril Surveyor, Terten, Hval III, Star
XI, byggd 1928 Nyland har nå navnet Edi
her i Stockholms-trakten. Hon ligger på
samma plats i Gaddviken der hon nu legat i
åtminstone ett par år. Jag tror inte hon har
rørt på sig under den tiden, och hon ser inte
ut att ha blivit reparerad eller underhållen.
Hon er hållre inte anmåld till registrering.
Gaddviken er ett verkligt skrotupplag.

Fra Einar Vik ,5411 Stord.

RESOLUTE (Tråler/64 m/reg.nr. BF 50)
Sett på dåpsdagen 5. juli 2003 ved Westcon
i Ølensvåg. Båten som er verkstedets bg.nr
23 ble levert til West Family Partnership,
registrert i Gardenstown, Skottland.23.
juli. Skroget er bygget ved Northern Ship
yard i Polen.
RESEARCH (Tråler/70,7 m/reg.nr. LK
62 sett ved Flekkefjord Slipp & Maskin
fabrikk 10. juli 2003,2 dager før den ble
levert til Research Fishing Co. Shetland.
Båten er verkstedets bg.nr. 180. På skute
sidene sto der Research - Whalsay og iakter
enden sto der Research — Lerwick.

NORTH OCEAN I (LEGI/945 brt/1952

/1966/1973/1983 ex Havskjer —00 , Elgo
— 90, H. Østervold — 86, Thorkild — 66 )

Sett i Skagen 11. juli 2003. Båten som nå
er hjemmehørende i Tromsø var tidligere
brukt som ringnotsnurper men er nå for
lengst slett i merkeregisteret.
TRØNDERFISK (Tråler/LCCF/346 brt
19491969/1977/1978/ 997 ex Gåsvær Sen

ior- 88, Polarkyst- 85, Aksla— 82, Lyngvin
—71, Flømann—7 1 /NT-177-V)
FAGERØY (Tråler/JWRT/ 402 brt. 1957
/1976/1978/1986/1987 ex Seiko -00,

Asbjørn Selsbane —98, Stortind—7 1 / M
130-SJ )
NORDSJØTRÅL (Tråler/LHFQ/307 brt
/1966/1987/1999 ex Johan Wik — 70/ H
300-AV ) ble alle sett ved kai hos Fornæs

Aps i Grenaa 13. juli 2003. Trønderfisk og
Fagerøy var under nedrigging mens Nord
sjøtrål og Eikefjord begge var intakt.
(Komm fra spalteredaktøren: Trønderfisk
og Nordsjøtrål lå i første halvår av 2003
opplagt i Kopervik i flere måneder, men i
sommer tok Nordsjøtrål Trønderfisk på slep
til Grenaa på båtenes siste tur.)
SAJANA (Tråler /JXJK 196 brt/1960/R
1-ES) Sett sunket ved kai i Esbjerg I6.juli
2003. Båten var under opphogging da den
dagen før sank og ble liggende med dekket i
vannflaten. Ble hevet igjen ut på dagen 16.
juli og opphoggingen fortsatte.
NALEY (Tråler/LJFQ/154 brt/1962/1976
ex Najaden — 72 /R-408-K) Sett ved kai i
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Esbjerg 16. juli 2003. Ble sett samme sted
sommeren 2002 og det så ikke ut som det
var gjort noe med båten siden den tid.
SVANAVÄG (For flere detaljer se Obser
vasjoner nr. 3/02 s 5) Sett ved det tidligere
Burmeister & Wain i København 19. juli
2003.
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Fra Svein Thore Sønstabø,
5430 Bremnes.

NICO (Lasteskip/LDZV, for flere detaljer
se Observasjoner nr. 2/01 s. 3 ) I april 2001
grunnstøtte båten ved Mosterhamn men
ble straks hevet av Eide Marine Services

og har siden lagt ved eiernes anlegg i Høy
landsbygd på Halsnøy, men er nå kommet
til veis ende. I midten av juli 2003 kom
båten i 2 deler til Scandinavia Metal A/S

anlegg på Eldøyane på Stord med kranski
pet Eidelift.
7. september var forskipet hogget, en
måned senere var også akterskipet klippet
opp og nå er det bare en bunnseksjon og
motoren tilbake.

HEDLO (Lasteskip/C6MV9,se Observa
sjoner nr.l/ 00 s. 6 og nr 4/02 s. 8 er også
opphogget på Eldøyane i løpet av høsten.
9 september ble landsatt i Høylandsbygd
og kuttet i 3 deler. 10. og 11. september
kom delene til Eldøyane på lekter
Fram til 24. oktober var alle delene hogget
og 3. november ble motoren satt sammen
med motoren til Nico på bunnseksjonen
som er tilbake av den. Skrapjernet fra Hedlo
ligger nå i store hauger klar til utskiping til
Nederland hvor det skal smeltes om for å

brukes til nye biler.
NAUTIK STAR (Tidligere fiskebåt og
hvalbåt/JXMB/409 brt/1932 ex. Steinevik,
H-45-AV, Arne Kalve, Finnhval 1, Femern)

Ankom Eldøyane 29. oktober 2003 slept av
en oppdrettsbåt. Etter at en er ferdig med
å hogge 2 store dokkporter som ble brukt
til dokking av plattformer i Høylandsbygd
skal en prøve å la dratt båten opp i stranden
for hogging da den er for tung for kranen
på Eldøyane. Dermed försvinner dessverre
enda en gammel hvalbåt.

Fra AlfJ. Kristiansen,
4275 Sævelandsvik.

VESTVIKING (Ringnotsnurper/LIAB/
H-190-AV 1969 brt./1952 /1967/1970
/1997) ex Astid Bakk -81, Nebb - 67

og SLAATERØY (ringnotsnuper/tråler
JXAM/H-12-AV/1475 brt, 1986/ 1987)

Sett ved kai i Bøvågen på Karmøy i
månedskiftet aug-sept 2003. Under opp-

holdet skiftet de to båtene navn og eiere.
Vestviking ble overtatt av K Halstensen i
Bekkjarvik og omdøpt til Slaatterøy, mens
Slaatterøy ble overtatt av P/R Johrema på
Stolmcn og skifet navn til Vestviking.
HARTO (Ringrotsnurper LGFC M-1-S0
/156 brt, 1988/1996 ex Börgeson-00, Sårö
-93) Sett ved Karmsund Maritime Service

avdeling i Eidsbotn i slutten av september
2003, senere ble den forhalt til verkstedets

avdeling på Kolstøneset der den fortsatt lig
ger, får innsatt ny Caterpillar hoved-motor
etter at den forrige havarerte.
VESTERN (Ringnotsnurper LADE / H
-169-AV 852 brt/1950/1965/1975/1992

ex Vesterveg-03, Thorgard - 65) Sett på vei
sørover Karmsundet 1. okt 2003. Båten

er nå kondemnert og skal trolig hogges,
så den var vel ute på sin siste tur for egen
maskin.

MULENES (Tråler JXJH/M-31-H0,318
brt/1975/1987 ex. Østrem-01) er også kon
demnert og har i de siste månedene ligget
ved Paulsens Mek. Verksted, Ytreland på
Karmøy for nedrigging.
TORBERG (Tråler / LGQK/M-46-K/302
brt/1978 ex Vannafisk IV-00, Torberg- 99.
Båten er i høst kjøpt til Bokn og skal erstat
te Håflu. I sept-okt 2003 ved Paulsens Mek.
Verksted for div. ombygging.
RÖNÖ (tidligere svensk tråler SMAP/GG
SS7/120 bt/1987) Båten er i høst innkjøpt
til Åkra på Karmøy og ankom Sevlandsvik
Slip & Mek Verksted på Mannes på Vest-
Karmøy 25. oktober 2003 for div. ombyg
gingsarbeider. Skal erstatte eierens tidligere
Skärholm som nå er solgt til Bømlo.
SBS STRATUS (Forsyningsskip/
MCNB2/2596 bt/2003) Ble levert fra
Karmsund Maritime Service til SBS

Marine Ltd, Aberdeen 6. november 2003.

Den som er av typen VS 470 PSV mk 11,
er verkstedets bygg. nr. 19, og er søsterskip
til SBS Nimbus som ble levert i mai i år.

Gibbie Fraser:

Shetland’s Whalers Remember

238 sider, format 15x21 cm, ill, heftet
Utgitt av G Fraser, Hebista, West Burrafirth, Walls, Shetland ZE2 9NT, UK

Tel 0044 1595 809203, fax 0044 1595 809 301

Pris GBP 14 + porto

De siste årene er det utgitt flere bøker med I tid strekker disse seg fra før krigen til siste sesong,
personlige minner fra hvalfangsten. En slik bok er 62/63. Gjennom fortellingene får vi et godt inntrykk
også utgitt på Shetland hvor Christian Salvesen & Co både av selve hvalfangstlivet, men også av forholdet
i Leith rekrutterte mannskaper, både til kokeriene, mellom nordmenn og shetlendere; dessuten også et
hvalbåtene og til landstasjonen Leith Harbour på glimt av livet på våre naboøyer i vest.
Syd-Georgia. Kort sagt, en verdifull tilvekst til hvalfangstlittera-

Gibbie Fraser, som selv har noen sesonger bak seg, turen, med et litt annet perspektiv enn det vi vanligvis
har samlet 52 personlige minner mellom to permer. leser. Dag Bakka Jr

k k

Skrog og overbygg er bygget ved Northern
Shipyard i Gdansk.

Fra Sven Tore Sonstabø, 5430 Bremnes:
NORDHAVN (LCTM/155 brt./1965/

HV10) 1. september ankom Halleraker
og Sønner i Mælandsvigen for slipping og
oppussing. Båten er solgt til Australia og
omdøpt til Recife av Sydney. Avgikk Mæ
landsvågen 10. oktober 2003 til Australia
gjennom Panama-kanalen. Iflg folk på
verkstedet var båt og motor i meget god
stand.

VESTFRAKT (Fraktebåt /LLWP /148 bt/

1916) Tilbake i Mælandsvågen i juni 03,
46 år etter at den ble forlenget der. Den
siste «hollender» som er i aktiv drift siden

Ekar ligger i opplag. Reder Birger Bergseth
fant en logbok der det står at båten var på
islandsfiske som H-9-UK siste gang som
meren 1963. Har gått mye i fårt i Sun
nhordland i sommer -høst.

HUGLØY (MSHB/LGJJ - HUGELØY /
41 brt/1917/ T-61-LK, N-12-NA) Ligger
fremdeles i opplag i Folderøyhamn, Bøm
lo, siden 1998. Ble slippsatt i Dåfjorden i
juli 2002. Under en storm høsten 2002 fikk
den en del skade på sb. side, bl a ble endel
rekkestøtter ødelagt. Har fremdeles en 2
syl. 84/110 hk Brunvoll semidiesel fra 1952.
En kutter som har vært hjemmehørende
i Nord-Norge fra 1917 til 1978 og som
burde vært restaurert, da det nå er svært få

tilbake av denne typen.
ARGONAUT (lastebåt/LFYR/398 bt/

1967) Ligger i begynnelsen av november
2003 fortsatt opplagt på Naustbakken ved
Mosterhamn. Ble slept dit sommeren 1999
av Sigfart. Kjøpt av Alf Helge og Gunvald
Stavland, Bremnes, som hadde plan om å
sette den i stand. Dette er det ikke blitt

noe av, og den har nå ligget i over 4 år og
forfalt.
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Tlansberg hører til de norske sjøfartsbyer som har opplevd sterkest tilbakegang de siste tiår. Av byens 11aktive rederier i 1970 er i dag bare noen få tilbake, og et av dem som forsvant solgte sine siste nettopp
dette året. Det var rederiet som var stiftet i 1920 av Birger Rafen; det meste av tiden drevet under navnet
Rafen & Loennechen.

Dette rederiet utmerker seg på flere måter. For det første var det blant de få som maktet å legge om fra
småskip i nordsjøfart til tankfart, og derved bygget seg opp til et betydelig omfang på 30-tallet. Rederiets
kapitalbase gikk langt inn i byens borgerskap, og innehaverne var menn som engasjerte seg sterkt i faglige
organisasjonen Rederiet var veldrevet og seilte med gode resultater til godt inn på 60-tallet. Etter at den
aktive skipsdriften var awiklet, fortsatte rederiet som parthaver inntil det endelig forsvant på midten av
80-tallet.

Birger Rafen hørte til den kjente fami- til Norge hvor han ble kontorsjef iet rederi denne situasjonen var det at Birger Rafen
lien fra Holmestrand, hvor han var født i Skien. Hans bror Niels ble disponent for sommeren 1920 stod opp som disponent
13. januar 1889 som sønn av skipsfører Dampskibsselskabet Juno i Holmestrand, for DS AS Tempo i Tønsberg, ien alder
og senere skipsreder Lorentz B Rafen mens faren solgte ut sine siste skip til gode av 31 år. Selskapet anskaffet dampskipet
(1833-1932). Han gikk ut ved Chris- priser i 1917. Tempo, en gammel svenske på 850 tdw,
tiania Handelsgymnasium i 1907 og tok Verdenskrigen og etterkrigsboomen bygget i 1903 i Thorskog. Slik Skips
den vanlige veien i shipping, praksis ved hadde gitt en veldig aktivitet i det norske registeret er ført, ble skipet omregistrert
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or meglerkontorer og rederier i Tyskland og skipsfartsmiljøet, med omsetning av skip til
F Karen Storbritannia. Rundt 1914 kom han tilbake høye priser og stor nystarting av rederier. I

TønsbergskipetTres klarfor lossing i britisk havn. Foto John Clarkson

Av Dag Bakka Jr
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fra Kristiania til Tønsberg 22. mai 1920,
mens skjøtet først ble registrert i august.
Salgs-summen var hele 715.000 kroner,
delvis finansiert med en pantobligasjon på
300.000 i Tønsberg Privatbank.

Tidspunktet for Rafens rederietablering var
så uheldig som på noen måte mulig. Fra
toppen våren 1920 kulminerte markedet
og fait sterkt utover høsten før 1921 slo til
med økonomisk stagnasjon, nedleggelser,
arbeidsledighet og arbeidskonflikten Skips
prisene sank til 1/4 på et år, mens skip ble
tvunget i opplag på grunn av elendige
frakter og stort tonnasjeoverskudd.

Tempo ble drevet i nordsjøfart, men
måtte også trolig gå i opplag under sjø
manns-streiken i juni 1921. For Birger
Rafen var situasjonen vanskelig med et kost
bart skip på et elendig marked. I februar
1922 ble skipet solgt videre til L Michelsen
& A Selvin Nilson i Bergen for 180.000
kroner, altså et dramatisk fall på knappe to
år. Både banken og rederiet måtte ta store
tap, og kanskje kunne Rafens rederihistorie det at han må ha hatt tillit hos bankene utstyrt med en 4-syl oppfyringsmotor plas
ha stanset der, som for så mange andre job- og ha fått til fornuftige driftsopplegg for sert akter. Allerede i desember samme år
betidsrederier. skipene. ble også forretningsførselen av AS Patrick

Den 5. august 1922 overtok Rafen i Oslo overtatt med dampskipet Patrick
Det forteller mer enn noe annet om Birger disponeringen av Dampskibsselskapet på 875 tdw, bygget i 1918 på Rosenberg
Rafen at han ikke gav opp. De neste årene Østfjeld som eide motorskipet Østfjeld på i Stavanger. Markedet tok seg noe opp
lyktes han å overta disponeringen av flere 620 tdw. Dette var et ganske nytt skip, fra bunnen i 1921, men spesielt sank
selskaper, sikkert med medvirkning fra bygget i 1919 av Fram Skibsbyggeri i Larvik kostnadsnivået under norsk flagg, seiv om
kreditorene. Om dette er slik, avpeiler i kompositt, med stålspant og hud av tre, norske småskip kom til å stå svakt i konkur-

Dampskipet Liberta var bygget som Fenja; her ved utrustning. Foto via TomasJohannesson
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ransen med svenske og danske. Rafen fikk gen og driften av Liberta, og kjøpet av det
i september 1923 også overta driften av svenske dampskipet Gripen i mars 1925
Skibs-AS Aarsten fta Meyer & Sandsdalen synes å henge sammen med hans inntreden
i Larvik. Selskapet eide et motorskip ved i Tønsberg Rederi. Dette nye skipet var
samme navn, bygget av Hølens Yerksted i også et komposittskip, bygget i 1920 og
Larvik i 1918 etter samme tegninger som på 1150 tdw som fikk navnet Røsten.
Østfjeld.

Birger Rafen kunne 29. september 1925 og hvor han trolig hadde liten eller ingen
overta som forretningsfører for Tønsberg eierandel, ihvertfall i begynnelsen.
Rederiaktieselskab som eide det gamle Allerede i november 1925 ble Østfjeld
komposittskipet Liberta på 520 tdw, bygget kondemnert og solgt.
i 1906 i Gävle. Om skipet var beskjedent i
seg seiv, kom denne over-tagelsen til å bety Overtagelsen av disponeringen av Tøns
et vendepunkt i Rafens rederkarriere. berg Rederi AS i 1925 fant sted i forbind-

Tønsberg Rederi var konstituert 7. else med en større omorganisering og til
oktober 1918 med kapital på 200.000 førsel av ny kapital. Det var i 1925 tegnet
kroner. Rederiet eide først 350-tonneren 175.000 kroner iny preferansekapital ved
Fredriksberg, bygget i Göteborg i 1912, Alf Haraldsen. Med denne forsterkning
og skaftet året etter også Liberta fta 1906. kunne Tønsberg Rederi i desember 1925
Ifølge Veritas-registeret var B Voith- gjøre en forretning av større rekkevidde:
Hansen disponent de første årene, mens Kjøp av dampskipet Ada på 4150 tdw.
andre kilder oppgir Waldemar Haraldsen Det fem år gamle skipet ble overtatt fta
fta Stokke og fta 1922 Th Bugge. Hoved- K Salvesen i Kragerø til en pris av GBP
eier var imidlertid Alf Haraldsen (f 1878) 31.125, noe som tilsvarte rundt 775.000

som drev herrekonfeksjonsforretning i kroner. I dette tilfellet var det Kragerø-
Storgaten 39, men som var av sjømanns- rederiet som hadde måttet ta et smertelig
slekt og hadde betydelige shipping-interes- tap da skipet nok må ha kostet mer enn 3
ser. Rederiet måtte ta store tap, og i 1922 millioner kroner. Ada ble satt i fart under
ble aksjekapitalen nedskrevet til 10.000 sitt gamle navn og viste seg snart åha et
kroner, mens det også ble tegnet 10.000 i langt bedre inntektspotensiale enn små
preferansekapital. skipene.

Det er mulig at Rafen allerede i desem- Våren 1926 ble det tegnet ytterligere
ber 1924 hadde overtatt selve befraktnin- 400.000 i B-aksjer, igjen av Haraldsen-kret-
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, flåte på fem skip i nordsjøfart. Samtlige var
I ØlTSDGrg lAØQØrl eiet av selskaper overtatt fta andre redere,

Røsten av Tønsberg. Foto via Per Alsaker

Høsten 1925 disponerte Birger Rafen en

sen, og i 1926/27 ble preferanse-kapitalen
utvidet til 1.180.000 kroner ved tegning
av C-aksjer. C-aksjene ble i stor utstrek
ning tegnet av direktør Johan Gmeiner og
verkseier K Ludv Henriksens familie. Bry
ggerimester Johan Gmeiner (1858-1944)
hadde i mange år vært en tung investor
i hvalfangst, som direktør for Tønsberg
Hvalfangeri og styremedlem i flere andre
selskaper, foruten i Tønsberg Privatbank
ogTønsberg Industri og Sjø-fartsbank som
han var med å opprette i 1917. Henriksen
var innehaver av H Henriksens Mek Verk

sted i Tønsberg som bl a leverte harpuner
og hvalfangstutstyr.

Denne kapitalbase satte Tønsberg Rederi
i stand til å overta et tankskip på 8000 tdw
som stod på beddingen ved Barclay, Curie
& Co Ltd i Glasgow våren 1926. Dette
verftet var eiet av Swan, Hunter & Wigham
Richardson Ltd, en verftsgruppe som blant
annet også omfattet Wallsend Slipway &
Engineering og North ofIreland Shipbuild
ing Co Ltd.

Gruppen hadde for egen regning satt i
gang bygging av tre skip med en ny type
motor, Maclagan-diesel, en 2-takts dob
beltvirkende maskin. Det tredje og siste
var byggenummer 613 som ble kjølstrakt
i 1925 etter samme tegninger som Nausicaa
fta 1922. Det må ha vært et gunstig tilbud
som fikk Tønsberg Rederi til å satse på
skipet med sitt eksperimentelle maskineri,
som ble sjøsatt 12. mai 1926 som Störsten.
Leveringen fant sted 24. juli 1926. Skipet
var da sluttet for flere år fremover.

I løpet av etpar år var selskapet blitt
utviklet fta å eie et lite dampskip i nord
sjøfart til tank. Denne utvidelsen fant
sted samtidig med utviklingen av norsk
tankfart og også med ekspansjonen i pe
lagisk hvalfangst.

Etterhvert ble også småskipene solgt.
Gamle Liberta ble solgt til Kopervik i juni
1927. Stålskipet Patrick ble solgt til Oslo
og Aarsten til Sandefjord året etter Det
dreiet seg her om beskjedne salgssummer,
hvoretter to av selskapene ble awiklet.

Tankskipet gikk ikke så bra. Erfaringene
med Maclagan-maskinen var dårlige;
Barclay Curie skaftet seg i 1926 i stedet
lisens for bygging av Doxford-motorer, og
for verkstedes regning fikk Störsten i 1928
innmontert en 3-sylindret Doxford. Det
utviklet seg imidlertid et godt forhold mel
lom rederiet og verftet, noe som resulterte i
bestilling for et søsterskip, men med Dox
ford-maskin. Dette ble levert i november

1927 og fikk navnet Buesten.
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Birger Rafens flåte høsten 1925

ms Østfjeld 620 tdw i 919 kompositt DS AS Østfjeld
ms Aarsten 620 1918 kompositt Skibs-AS Aarsten

ds Patrick 875 1918 stål AS Patrick

ds Liberta 520 1906 kompositt Tønsberg Rederi AS
ds Røsten 1 150 1920 kompositt Tønsberg Rederi AS
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Storsten var rederiets

første tankskip. Foto John
Clarkson

RsiføO & Loennechen fhe Roaring Forties som rundt Hornet og foreløbig bare hadde med Tønsberg Rederi
. Aizp, mm1 under enn over vannet i uker ad å gjøre.

Med virkning fra 15. oktober 1926 trådte , , ,
, . gangen, men det var sio slikt som hørte med

kaptein Odd Ivar Loennechen mn som , „  ; , r n i -r
r ~ . p o t og bare satte spiss pa tilværelsen. Freden (ex Störsten og Buesten kom i rart nettopp

partner med Birger Raren i Raren & Loen- „ , , , , , ,
r ° Duchalbumy mr imidlertid en ghmrende som det norske tankeventyret begynte a
nechen som overtok som disponenthrma , , . ... % ™, , , , • ,

r seuer ogualmindeLig lett a manøvrere, seiv i utvikle seg. Arene 1927-30 ble en hektisk
ror Tønsberg Rederi AS. . , . „ . , ... r . ... , . ,

° r . rø temmeligJrisk bris greide vi a gjøre baut etablermgsrase, hvor dyktige skipsmeglere
Loennechen var rra Kristiansund, rødt 26. rr > or , . r ~

skib uten a purreJrivakten, til trossJor at det og vakne redenrolk utnyttet muligheten til
mai 1898 og altsa 28 ar gammel mens hans , _ „ , T .. , r „ . „ , . , , ,

°. o ° Azr<? twr 7 mann pa vakten. Vi Logget ojte a mnga byggekontrakter sikret med lang
partner var mar eldre. Han hadde startet , T „, , ~ , , r . . r , ~
r. . hemmot 18 knop og hadde enkelte ettmal med siktig 1/C, finansiert ved verftskreditt og
sm sømannskarnere med et kurs ombord ~ r , ~ . i , . ,

, .... ... _ 10-lo.j knop hele ettmalet igjennem. Det var en rorholdsvis moderat egenkapital,
i skoleskipet Tordenskjold iTwnd-heim tør . , , ~ ... ,   , . , ~ .

r , jo ikke bestandig like stor begeistring blandt Slik ble tre nye selskaper etablert rundt
han mønstret ut med 4-mast bark Freden , „ r 0 T i • rr.-.oz-.r. •

„ . mannskapet over slik driving, Jor det hendte Raren & Loennechen i 1928/29 i sam
avTvedestrand i 1914. Etter tre ar i uten- . , ~ , lo ... , . ~ „

. io at bramsetlene blåste ut av hkene, og det arbeid med meglerhrmaet Conrad Boe
nkslart kom han 1 1917 mn som kadett ved 0 t t- i t- t a o

. var ikke bare moro a Ligge og bende bramseil & 00, Oslo. JDet var 1 ønsberg lank AS
Sjøkrigsskolen i Horten hvor han tok eksa-  , „  i / , , . . 0 /nn „„„ ,

. ? ! hagelbøier og mer eller mindre storm nede med kapital pa 400.000 kroner som i mai
men 1 1920. Som sekond-løytnant (tennk) . . , k-,™ nr i o i „ m-rn j r ,

. . i vestenvinden. 1929 hkk levert Solsten pa 8370 tdw, ftilgt
hadde han ogsa latt sme styrmannspapirer „ , r r , actt c-i-i act  

D J r r rra «Idorges Skibsførere» lyjj av Skibs-AS Havsten og Skibs-AS Leiesten
og reiste deretter ut som styrmann med ds • ni i . • .

D o t i som 1 1 hkk levert to større skip ved
Albatros av Bergen. Snart kom han over „ ~ . . ....

D , samme navn. Uerved hadde rederiet i løpet
pa hvallangsttransport-skipene OrwelL og T io<- -tat r»oi . n „
r ° , i,. r Loennechen trådte mn som partner i Raren av noen ra ar bygget seg om med en nate
Erivan av Tønsberg. 1 1923 ble han rører av OT , , ~ r ~-,i

y 0 &C Loennechen ved siden av den noe eldre av rem store tankskip bundet opp pa gode
Tønsberg-skipet Anton pa 1830 tdw hvor r , . •ti/-- jj-

L ~ . . og mer errarne shippmg-mannen. Raren certepartier. Johan Hmemer var den domi
han stod inntil han gikk i land i 1926. r . ~ r „ ,oj. T t /, . ,

° rortsatte alene som disponent ror sma- nerende aksjonær bade i Havsten (kapital
oennec en 8 1 me 11 v skipene, mens firma Rafen & Loennechen 800.000 kroner) og Leiesten (200.000).

Hennksens datter Bent, og Hennksens
investeringer i Tønsberg Rederi må sees i
denne sammenheng. Kaptein Loennechen
hadde sommeren 1927 vært med å etablere

Skibs-AS Sailor som kjøpte dampskipet
Frisk 11, omdøpt til Sailor. Dette var
et gammelt skip fra 1882, men var blitt
gjennomgripende ombygget i 1919. Hans
selvstendige rederivirksomhet ble da altså
av kort varighet, da han senere på høsten
gikk sammen med Rafen. Sailor ble solgt
kort etter til China.

/ de henimot tre år jeg var i Freden var
der selvfølgelig litt av hvert av oplevelser in
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Ved utgangen av 1930 disponerte rederiet følgende flåte

og var etter Wilh. Wilhelmsen Tønsbergs nest største rederi,

hvalfangstselskapene unntatt:

ds Liberta 520 tdw 1906 Tønsberg Rederi AS

ds Røsten I 150 1920 Tønsberg Rederi AS

ds Ada 4150 1921 Tønsberg Rederi AS

mt Störsten 8000 1926 Tønsberg Rederi AS

mt Buesten 8100 1927 Tønsberg Rederi AS

mt Solsten 8370 1929 Tønsberg Tank AS
mt Havsten 10040 1930 Skibs-AS Havsten

mt Leiesten 9311 1930 Skibs-AS Leiesten
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Storsten var rederiets

første tankskip. Foto John
Clarkson
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Ett av småskipene ble beholdt, Røsten på dets hovedstyre i 1931 og ble formann i
1150 tdw. Det ble i 1930 bygget om til forhandlingsutvalget seks år senere. Han
stålskip ved at trehuden ble erstattet med kom til å bruke mye tid på mannskaps
stål samtidig som nødvendige forsterk- forhold, blant annet som Rederforbundets
ninger ble utført. Dessuten måtte gamle delegerte til ILO-konferansen i Geneve i
Li.bertax.zs tilbake på tvangsauksjon i 1930 1936 og som medlem av komiteen som
og fikk fortsette noen år i flåten. At den utredet forslag til ny lov om arbeidstid og
nå ble registrert i Sarpsborg tyder trolig på bemanningsskala. Allerede i 1929 kom
at skipet ble bare-boat-befraktet til megler- han inn i representantskapet i Det Norske
firmaet Ottar Holter. Veritas. Kaptein Loennechen var sterkt

Fra 1930 gikk skipsfarten inn ien ny både i Tønsberg Seilforening og i Tønsberg
depresjonsperiode, påvirket av den økono- Sjømannsforening.
miske verdenskrisen. De eneste skip som
klarte seg bra var de som var befraktet, og Tørrlastflåten ble også utvidet, seiv om det
spesielt tankskip på lange certepartier. skjedde ved overtagelse av driftsansvar fra

fart og opplagsperioder. Ada lå således I november 1930 overtok rederiet dis
opp-lagt i Holmestrand over vinteren poneringen av dampskipet Tres for M S
1932/33. Pedersens Rederi AS. Trer var på 1250

Rederne kom snart med i organisatorisk Verksted, og var i likhet med Røsten av
arbeid. Begge var jo medlemmer i Vestfold bakladertypen.
Rederiforening og derved i Norges Reder- Et større engasjement ble ordnet i no
forbund. Rafen kom inn i hovedstyret i vember 1931, da Rafen & Loennechen fikk
Rederforbundet i 1930 og ble formann overta disponeringen av tre skip til-hørende
i lokalavdelingen i 1936. Samme år ble rederiet Jens Lund &CoAS på vegne av
han formann i Rederforbundets tank- Tønsberg Industri & Sjøfarts-Bank AS.
skips-gruppe, etter at han siden 1934 Dette var rederiet hvor Odd I Loen
hadde vært rådsmedlem i International nechen hadde vært ansatt som fører, og ett
Tanker Owners’ Association Ltd, London av skipene var nettopp Kriton, nå omdøpt
(Intertanko). Ved siden av eget rederi var til Marly, sammen med St Therese og St
han også medlem av- representantskapet Joseph. Alle tre var vanlige single-deckere i
i Tønsberg Hvalfangeri. Han var ellers størrelsen 1830 til 3720 tdw, bygget mel
interessert i jakt og slektsforskning, skal vi lom 1918 og 1928, altså tidsmessige og
tro Hvem er hvem. moderne skip. Det var nok byggingen av

Loennechen, som hele livet brukte tit- St Therese i 1928 som hadde ført rederiet

telen kaptein, kom inn i Rederfor-bun- opp i økonomiske problemet, ien tid hvor

For tørrlastskipene vekslet det mellom andre rederier i byen.

Buesten var del av det norske tankskipseventyret. Foto John Clarkson

opptatt av sjø og skipsfart, styremedlem

tdw, bygget i 1917 på Porsgrunds mek

slike skip måtte slite for å få endene til å
møtes. Tørrlastskipene i nordsjøfart gav
med sine korte reiser og hyppige havnean
løp mye arbeid, både med befrakt-ning og
operasjon, og var med å holde den daglige
virksomhet på et høyt nivå.

Fra 1935 begynte markedene å ta seg opp
etter noen magre år.
Dampskipet Liberta ble omsider avhendet

i 1935, og året etter gikk Ada til en reder
i Skien for 325.000 kroner; en rimelig bra
pris idet markedet hadde begynt å styrke
seg. Røsten - kalt «Rusten» - og Tres ble
holdt i fart og fikk nå noen gode år.

Under tilstramningen i 1937 ble også
engasjementet for Tønsberg Industri &
Sjøfarts-Bank awiklet. Banken solgte ut
skipene til relativet god epriser i løpet av
året, St Therese og StJoseph i april og Marly
i august.

Derved fremstod Rafen & Loennechen

i det vesentlige som et tankrederi, med
fem store tankskip i verdensomspennende
fart. Tønsberg Rederi var blitt et velstående
selskap, og de andre selskapene hadde også
gitt gode resultater.

På denne bakgrunn kontraherte rederiet
i juni 1938 et stort tankskip fra Barclay,
Curie i Glasgow, en 16000-tonner for
levering høsten 1939. Skips-AS Kongsten
ble opprettet som eierselskap med kapital
på 1.4 millioner, hvor de andre selskapene
trolig hadde vesentlige andeler. Skipet ble
da også sjøsatt som Kongsten, men solgt til
britiske Athel Line i september 1939 for
290.000 pund; altså rundt 5.8 millioner
kroner. Det ble satt i fart som Athelchief
noen uker senere.

Ved det tyske angrepet på Norge 9. april
1940 befant hele rederiets flåte seg utenfor
tysk-kontrollerte farvann, seiv om Störsten
ble liggende innestengt i svensk havn. De
øvrige kom inn i Nortraships tjeneste, hvor
Røsten og Tres kom inn i den hardt utsatte
kystfarten rundt De britiske øyer mens de
fire «frie» tankskipene kom inn i forsyn
ingsfarten over Nord-Atlanteren.

Odd I Loennechen kom seg i 1943 over til
Sverige og derfrå til London. Som vernep
liktig offiser ble han ansatt i Sjø-forsvarets
Overkommando og ble parallelt tilknyttet
Nortraship som rådgiver; fra våren 1944
som medlem av direksjonen i London og
sjef for Maritime Department.
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Røsten fait som offer for torpedoer fra tyske munisjonsrommet hvor 4 mann ble drept
E-båter som på i bakhold i Lyme Bay mel- i eksplosjonen. Skipet holdt seg imidlertid
lom Exeter og Torquay natten til 10. juli flytende, og kaptein Nils Jespersen og be
1941. Skipet lå da i østgående konvoy setningen forsøkte å redde skipet da ubåten
låstet med kull og 14 mann ble tatt opp av dukket opp og senket det ved kanonild.
andre fartøyer: to av dem omkom senere på Fem mann omkom, mens 29 ble tatt opp
natten da det britiske skipet de var plukket av annet skip.
opp av ble senket. Tilsammen omkom 7 Havsten var også i ballast vest for Bar
mann ved torpederingen. bados da den ble torpedert 3. april 1942 av

Tres gikk gjennom adskillige dramatiske U160 i pos 10.25N-56.00W. Torpedoen
episoder, blant annet som transportskip traff akter og skipet ble satt i brann, men
av ammunisjon til invasjonsstyrken i Nor- holdt seg flytende. Mannskapet kom seg
mandie i juni 1944, men slapp helskinnet i båtene, men kaptein Gjert Olsen og den

gjennom krigsårene britiske telegrafisten ble tatt til fange av
ubåten og ført til fransk havn. Kapteinen

Tankskipene kom også til å seile i ildlin- kom derfor hl em dl det okkuperte Norge.
jen Skipet holdt seg flytende lenge, først 6.

Buesten var med ien kystkonvoy opp august ble det senket av den italienske
Kanalen med 7200 tonn bensin og pe- ubåten Tazzoli.
troleum da det ble angrepet av tyske fly 9. Solsten kom til a seile uten nevneverdige
april 1941 utenfor Barry Head. En direkte hendelser, ihvertfall som er tatt med i Heg
treffer i akterdekket utløste en veldig brann lands bok om Nortiaships flåte,
som på et øyeblikk spredte seg til akterski-
pet hvor samtlige 19 omkom. Midtskips Derimot skulle Störsten bli viklet inn i
lyktes det åfåut en livbåt og de syv der en av krigens tragedien Skipet høite til
kom seg ombord i denne. Skipet holdt de mange som 9. april 1940 befant seg i
seg flytende og ble senket av britiske skip svenske havner, og til tross for tyskernes
neste dag press mot rederiet ble det liggende der.

Leiesten var først uheldig ien utgående Etter et vellykket utbiuddsforsøk i 1941
konvoy fra London 30. juni 1941 da den forsøkte en ny gruppe på 10 skip åta seg
fikk maskinskade utenfor North Foreland ut bra Göteborg 31. mars 1942. Uheldige

og gikk på en minesperring da den måtte omstendigheter førte til at tyskerne denne
søke havn på egenhånd. Skaden var ikke gang la °g flere av skipene ble tvunget
større enn at det ble slept tilbake til London dlbake td svensk territorium eller senket.
for reparasjon Störsten kom seg godt ut i Skagerrak, men

Verre gikk det 23. januar 1942 da Leiesten ble torpedert rundt kl 1400 den 1. april,
i vestgående konvoy ON56 ble torpedert ombord kom seg fia borde i tre
av U82 i pos 54.27N-43.19W. To torpe- livbåten Den ene båten med 17 mann
doer traff akter i maskinrommet og am- kom bort, mens den andre med 32 kom
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Havsten kom ifart sommeren 1930. Foto via Per Alsaker

inn til Jøssingfjord 4. april. Her ble de tatt
hånd om av lokalbefolkningen, men fait
ved hjelp av angivere i tyskernes hender og
fikk en meget brutal behandling. Bare seks
av de 49 ombord i Störsten kom levende fra
utbruddsforsøket.

Sommeren 1945 kunne Birger Rafen og
Odd I Loennechen konstatere at bare

dampskipet Tres og tankeren Solsten var
tilbake av førkrigsflåten. Skipene ble
formelt tilbakelevert fra Nortraship 30. sep
tember, men fortsatte ennå et halvår under

Nortraships befraktning i UMA-perioden.
Birger Rafen tok hånd om rederidriften i
Storgaten 24, mens kaptein Loennechen et
års tid fortsatte som leder av Sjøtranspor
tavdelingen ved Sjøforsvarets Overkom
mando i Oslo. Leif Gjesdahl var rederiets
kontorsjef frem til sin død i 1955.

Rederiet fikk i 1946 en tid ansvar for drift

av et av de tyske skip som midlertidig var
tildelt Norge, dampskipet Marie Leonhardt
på 4850 tdw som av Staten var gitt navnet
Skottnes. Det ble bemannet og drevet fra
Tønsberg inntil det i 1947 ble endelig
tildelt Jugoslavia som krigs-erstatning.

Til gjenreisning av flåten mottok rederiet
et betydelig oppgjør fra Nortraship, både
brukserstatning for alle skipene og assuran
seoppgjør for de fem som gikk tapt. Selska
pene hadde ved utgangen av 1947 følgende
finansielle posisjoner (i mill kr):

Tønsberg Rederi 9
Tønsberg Tank 3
Havsten 6

* mt Solsten bokf 1.3 mill

Leiesten 4.6

Tilsammen hadde selskapene aktiva på mer
enn 23 millioner kroner.

Eiersituasjonen varierte imidlertid endel.
1 Tønsberg Rederi hadde de opprinnelige
A-aksjene rett til å foreta utløsning av B- og
C-kapitalen, og Alf Haraldsen sikret seg et
terhvert majoritet av A-aksjene. For Tøns
berg Tank, Havsten og Leiesten stod Johan
Gmeiner som som dominerende aksjonær,
og da han var barnløs ble disse interessene
fordelt på hans og konens nevøer og nieser
like etter krigen.

Rederiet ventet med å skaffe seg erstat
ningstonnasje. Kanskje var det opplevel-

Gjenreisning

bank/
fonds

15 —

1— rfli fe —..
M _«É«gggp?r

4 ’ ~ *—' I i7T~ir"iTBBÉlBi

,

I . '  ;



sene etter Første verdenskrig som satt i, for i april 1951 til Erling Dekke Næss i New
først i juni 1948 ble det rapportert om en York for gode 6 millioner kroner, GBP Ved inngangen til 1952 stod Rafen &
kontrakt for Rafen & Loennechen for et 305.000. På sin siste reise før levering fikk Loennechen med ett skip, tankskipet
tankskip på 15.500 tdw fra Swan, Hunter skipet imidlertid maskinhavari i Østersjøen
& Wigham Richardson Ltd. Dette ble på reise fra Aruba til Finland med bensin,
samtidig sluttet til Anglo-Saxon Petroleum Det måtte derfor slepes det siste stykket
Co for 5år til raten 21 sh 6d. Selskapene til lossehavn i Kokkola i juni 1951, før det
gildt sammen om kontrakten etter følgende ble slept tilbake til Kiel for reparasjon og Tønsberg Rederi AS, Skibs-AS Havsten og
fordeling: Tønsberg Rederi 45%, Tønsberg levering.
Tank og Flavsten 25 % hver og Tres 5 %.

Skipet tok form på beddingen i Newcastle salg som dannet mye av grunnlaget for Swan P Swanstrøm som var tankmegler hos
og ble levert 11. september 1951 som bestillingen av et nytt skip på denne tid,
Buesten, med Simon Irgens som fører.

8370 tdw, fikk etter krigen en innbringende godt certeparti til raten 27 sh for 5år til
periode. Etter at Korea-boomen hadde tatt Anglo-Iranian (BP). Her var eierforholdet
seg opp vinteren 1950/51 ble skipet solgt noe endret:

16

Rederiets eksisterende skip, Solsten på på Barclay Curie. Dette ble sikret med et sten, var etter Gmeiners arveoppgjør kon-

Første nybygning etter krigen var Buesten i 1951. Foto Alex Duncan

For Tønsberg Tank var dette et godt timet Yngve Holmgren, og i Tønsberg Tank også

en søster av Buesten som skulle bygges

Tønsberg Rederi

Tønsberg Tank
Havsten

Tres

Rafen & Loennechen

Midt oppe i det hele ble det siste tørrlast
skipet solgt. Dampskipet 7m var jo kom
met til ved overtagelsen av disponeringen
av M S Pedersens Rederi som endret navn

til Skibs-AS Tres i 1940 etter at Tønsberg
Tank overtok aksjene, og i februar 1949
ble skipet solgt videre til Haugesund. Det
hadde da hatt noen gode år etter krigen,
men markedet for slike skip fortonet seg
i 1949 ytterst vanskelig, ikke minst fordi
nye bemanningsforskrifter ville påføre sterk
økning i utgiftene.

Buesten, som seilte på sitt TC til Anglo-
Saxon, mens et søsterskip var ventet for
levering i 1954. Disponentselskapet var
forretningsfører for Tønsberg Tank AS,

Skibs-AS Tres. Styremedlemmer i sel-skap
ene var Birger Rafen, Odd I Loenne-chen,

Conrad Boe & Co.

Det siste av selskapene, Skibs-AS Leie-

trollert av hans nevø Yngve Holmgren.
Selskapet avslo å ta en 20 prosent andel
i Buesten, men kjøpte i stedet tankskipet
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God timing

Som defleste av rederi-

Barclay, Curie & Co.

35/100
45/100

10/100
5/100
5/100

ets skip kom også

Solsten i 1954fla
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Polartank fra Melsom & Melsom i Larvik set til av spenningen rundt Suez-kanalen disponentselskapet. Det gav seg blant
i oktober 1950. Det var på 10.350 tdw, by- utpå høsten. På dette tidspunkt var Buesten annet utslag ved brudd med den gamle
gget i 1930 på Barclay Curie -et søsterskip ferdig med certepartiet og ble fornyet til navnelinjen på -sten til fordel for engelske
av Havsten som var senket i 1942. Polartank glimrende rate. I november ble skipet solgt navn. Etterhvert kom deres arvinger inn
ble betalt med GBP 200.000, altså 4 mil- til grekere for 18.5 millioner kroner - mer som styremedlemmer i selskapene.
lioner kroner, og overtatt ved Framnæs Mek enn det hadde kostet å bygge. Etter Suez-boomen i 1956/57 hadde
Verksted uten å skifte navn. Dette skulle o markedene fait sammen og gjorde årene
imidlertid ikke vare lenge; i oktober 1951 1952 hadde Rafen & Loennechen også 1938-59 vanskelige for skipsfarten med
ble dispo-neringen overlatt til skipsmegler kontrahert et tankskip på 18.750 tdw ved stagnasjon i verdenshandelen. Det ble
Alf Conrad Olsen i Sandefjord etter ønske Swan Hunter, men da skipet var ubefraktet særlig vanskelig for eldre og arbeidskre
fra Gmeiners arvinger. ble utsatt. Først våren 1956 ble yende skipj men også moderne tankskip

den rapportert bekreftet som 19.000-ton- måtte gå j opplag- Rafen & Loennechen
Nybygningen fra Glasgow kom i fart i juli ner bra ®ar<da7 Curie for levering i 1959. var j utgangspunktet gunstig stillet med
1954 under navnet Solsten, og seiv om Det var oda befraktet «1 Shell for 6-7-8 $kip på certeparti .
markedet da var svakt, ble skipet reddet av eber ar td raten sh. I disse kon- Skipene viste seg imidlertid å bli svært
et godt certeparti. taktene ser vi at alle selskapene kom med kostbare . Nybygningen fra Barclay Curie

Rederiet flyttet på denne tid fra Storgaten på eiersiden, Tønsberg Rederi, Tønsberg kom p o millioner pund (34 mill
24 til 20, hvor også hvalfangst-rederiet N R Tank, Havsten ogTres med henholdsvis 32, kroner), mens AJker-skipet endte opp på
Bugge holdt til. Etter Gjesdahls død i 1955 35 ’ 20 °§ 3 Prosent> foruten 10 Prosent på 28,75 millioner. I februar 1958 meddelte
overtok Johannes Scheie som kontorsjef, disponentselskapet. kaptein Loennechen at disponentselskapet
senere etterfulgt av Steinar Guttulsrød. desember 1955 bestilte rederiet også et viHe makte å reise de nødvendige kon-

Rederne begynte nå å trekke på årene. tankskip på 17.300 fra Akers Mek Verk- tanter til dekning av dets andel, noe som
Birger Rafen fylte 65 og Loennechen var ted ’ s *kret tned slutning for 6-7-8 eller 10 gjorde det nødvendig for selskapene å øke
ni år yngre. Det er imidlertid tydelig hvor ar td bbeb td samme rate - Denne størrelsen s ine . por ° reRe mjdjer yar det nødvendig
dyktige partnerne var med timing av de hadde vært populær nopen år og konti ak- å seige tankskipet Solsten høsten 1959. Et
store forretninger. Kontraheringen og ten ble inn§ått På Slldeskak
befraktningen av Buesten i 1948 hadde
riktignok vært gjort i siste øyeblikk, mens
salg av Solsten og kontrahering og slutning 10 211* fOT Shøll
av nytt skip i 1951 traff blink. Deretter Birger Rafen døde 13. oktober 1958, 69 år
gikk skipene trofast i noen år, inntil gammel, etter lengre tids sykdom. Loen- Skipet fra Barclay Curie ble sjøsatt 25.
markedet igjen tok seg opp i 1956, spis- nechen overtok nå som eneinnehavet av september 1958 og fikk navnet Hurricane

KS ved Sigurd B Sverdrup betalte GBP
487,500 pund for skipet, tilsvarende 9,75
millioner kroner, og levering fant sted i
Oslo 31. oktober.
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"“MONSOON"

~ Vårt nybygg nr. 519, kontrahert av rederiet Rafen

  V® toennechen, Tønsberg, gikk prøvetur 5/11 . 1959.

Skroget er bygget ved A/S Tangen Verft, Kragerø.

XK r— T7C1 M/I «Monsoon” er et enkeliskruet tankmolorskip på

1 nVfrFUR 1 1 17 250 tons d.w., og fremdriftsmaskineriet er en

- I " -—1 AKERS - B. & W. enkeltvirkende 2-takts 5 sylindret



av fru Yvonne Loennechen. Certepartiet viktig fase i Veritas utvikling. Han mottok som disponent for selskapene. Under hans
skulle ikke tiltres før 1. juli 1959, så etter flere utmerkelser, den britiske OBE (Or- ledelse ble det raskt gjennomført radikale
levering 11. februar 1959 ble skipet dirigert der of the British Empire) og utnevnelse grep. Det er rimelig å tro at disponent og
hjem til Tønsberg under kaptein Olaf H til kommandør av St Olavs Orden for sin styrer må ha hatt et pessimistisk syn på
Olafsen. Der det ble liggende i opplag inn- innsats for norsk skipsfart og skipsbygging. fremtiden for mindre rederier, hvor utvik
til midten av juli. Først da kom skipet i I hjembyen ble han æresmedlem i Tønsberg lingen mot supertankere og spesialskip ville
fart og fikk besiktelsesterminene regnet fra Seil förening. kreve store og risikable investeringer.
denne dato. De neste ti år skulle skipet seile Beslutningen om å seige ut skipene ble
trofast for Shell. Hurricane og Monsoon kom til å seile tatt på et tidspunkt da markedet var relativt

Nybygningen fra Aker ble bygget på med raffinerte produkter i mellom Shells bra. Hurricane sluttet av sitt certeparti til
Tangen Verft i Kragerø og sjøsatt 18. april raffinerier og lossehavner. De første årene Shell 9. september 1969. men ble straks
1959, døpt Monsoon av fru Ellen Bugge. seilte skipene mye på Europa, men kom levert på et 3 årsTC til Esso til USD 3.04
Etter utrustning i Oslo fant overleveringen etterhvert også til ågå på Sør-Amerika, In- per tdw. Etter klassing av skipene var også
sted 5. november, hvoretter kaptein W Jo- dia, Australia og Japan. Dette var årene da likviditeten vanskelig, og det ble innført
hansen tok det ut på jomfruturen for regn- norsk skipsfart på mange måter stod på sitt kostnadsreduserende tiltak ombord, hvor
ing av Shell. Skipet målte da 17.300 tdw. største, ihvertfall i andel av verdensflåten og bemanningen ble skåret ned til 33 mann.

På generalforsamling i 1961 ble det beslut- Shell erklærte opsjonene for certepartiene bygde Hurricane ble i desember 1969
tet å utjevne eierandelene slik at selskapene som derved kom til å løpe over ti år. raten solgt til britiske kjøpere for USD 1.3 mill
fikk samme andel i begge skip. Dette ble 25 shilling per tonn per måned var i seg (9.3 mill kroner) og overlevert 23. januar
da som følger: relativt bra, men driftskostnadene viste seg 1970. Monsoon gikk til norske kjøpere,

Tønsberg Rederi 38/100 å stige raskt ut gjennom 60-årene. Havarier Tønnevolds Tankrederi i Grimstad, som
Tønsberg Tank 33/100 og tidstap virket inn, og likeledes kom de- betalte 8.35 millioner kroner og overtok
Havsten 26/100 valueringen av britiske pund høsten 1967 skipet 13. mars 1970.
-pres 3/100 til å slå sterkt negativt ut, nettopp som

tankmarkedet tok seg opp etter en ny krig
Kaptein Loennechen fortsatte å bruke mye i Midt-Østen og stengingen av Suez-kanal- _
av sin tid på organisatoriske oppgåver. Han en. Driftsresultatene for skipene ble derfor CLterSKrlH
fortsatte som medlem av Rederforbundets adskillig svakere enn forventet. Året 1968 Ved salget av skipene vinteren 1970 var
Centralstyre fra 1939 til 1950 og var kom ut med et samlet driftsunder-skudd på punktum satt for selvstendig rederivirk
visepresident i årene .1945-50, likeledes vel 2.1 millioner kroner for skipene. somhet i Storgaten 20, hvor Odd I Bugge
redernes representant i utvalgene som Ved utgangen av 1968 gikk Odd I Loen- satt igjen med selskapene Tønsberg Tank,
utarbeidet nye bemannings- og arbeidstids- nechen i pensjon, ved fylte 70 år. Han Tønsberg Rederi, Havsten ogTres. Salgene
forskrifter. I 1958 overtok han vervet som slo seg ned i England, hvor han døde 21. hadde etterlatt samlete aktiva på rundt 8.5
formann i representantskapet i Det Norske oktober 1978, 80 år gammel. mill kroner, noe som var for lite til ågå inn
Veritas og nedla her en stor innsats ien Fra 1. januar 1969 overtok Odd I Bugge i nye prosjektet på egenhånd.
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i antall norske sjøfolk. Skipene ble lagt ut for salg, og britisk-
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Hurricane i 1959

skulle bli rederiets nest

siste skip. Foto R D
Scott
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De neste årene var selskapene involvert i
flere prosjektet, bl a 40 prosent i tankskipet
Perikum på. 36.478 tdw. I august 1972 gikk
selskapene inn med 25 prosent i et konsor
tium, KS Foursome, som gjennom Hjalmar
Bjørge tok et 88.000 tdw tankskip påTC
fra Sanko for 10 år til USD 3,00. Imidlertid
ønsket Sanko året etter å kansellere, noe

som gav selskapene en betydelig gevinst.
Ved årsskiftet 1972/73 gikk Rafen &

Loennechen med i prosjekt utviklet av
meglerfirmaet Blehr & Tenvig sammen
med tønsbergrederiene Anton von der
Lippe og Thorvald Berg. IS Viken ble kon
stituert 5. juli 1973 og inngikk kort etter
kontrakt med Horten Verft for bygging av
to producttankere på 54.500 tdw. Rafen
& Loennechen tegnet seg for 13 prosent,
von der Lippe for 36.5 og Thv Berg for 8
prosent, mens 15 andre interessenter stod
med 42.5 prosent.

Fra kontraktene ble inngått under boo
men i 1973 inntil levering i 1976 kom
imidlertid markedet til å forandre seg
fullstendig. Da det første skipet, Viken
Vest, var klar til prøvetur i mars 1976 var
det minst tapsbringende alternativ la det
gå i opplag i Drammensfjorden. Der ble
det liggende mens Blehr & Tenvig sirkul
erte søstrene for salg. I juni ble det sluttet
avtale med Petroleos Mexicanos om salg
for USD 20 millioner for det første og 22
millioner fot andre skipet. Salgssummen
tilsvarte nesten byggesummen, slik at Rafen
& Loennechen-selskapene kom ut av for
retningen med et tap som omtrent tilsvarte
fortjenesten på Sanko-skipet.

Rederiet snuste også på offshoreprosjekter
og investerte i andeler i Helikopter Sevice.
I 1980 ble selskapene Havsten ogTres fus
jonert med Tønsberg Tank AS. De neste
år ble det tatt KS-andeler i supplyskipene
Edda Star, Erik Vikingog Olav Viking, samt
i Wilh Wilhelmsen Shippinginvest.

Våren 1984 hadde skipsmegler Rolf
M Hjelset kjøpt seg betydelig opp i sel
skapene, og i juni forpliktet Hjelset seg
til å kjøpe alle aksjer til en omforent pris.
Tønsberg Tank og Tønsberg Rederi ble
deretter innfusjonert i Herness Shipping
Co AS, men navnene gikk videre i to
datterselskaper som Herness oppretter.
Herness Shipping satt da med en rekke
mindre skipsandeler og overtok i 1985
også majoriteten i Den Norske Amerika
linje. Året etter solgte Herness eierdelene
videre til Poseidon, mens Tenvig Offshore
& Shipping overtok aksjekapitalen i Her
ness. Tønsberg Rederi AS og Tønsberg
Tank AS ble begge oppløst i 1987.

Rederiflagget var rektangulært, rødt med
hvit «diamant» og blå kule i midten.
Skorsteinen var svartmalt; før krigen med
et rødt belte med hvit diamant og blå
kule; etter krigen svart med rederiflagget
påmalt.

Basberg, Bjørn:

Bugge, Odd I:

Burrell, David:

«The Maclagan diesel», Ships in
Focus 16, Preston 2001

Hegland, John Rustung:
Nortraships flåte, Oslo 197..

Hvem er hvem, Oslo 1938
Hvem er hvem, Oslo 1951

Norske rederier gjennom 50 år, Oslo 1956

Notat fra Rafen & Loennechen til Tønsberg
Sjømannsforening, datert 1939 og
1987, skaffet til veie av Arne

Egne notater og samlinger
Arne Harsunds notater

Det er betydelig uoverensstemmelse mellom
rederiets eget notat fra 1939 og opplysningene
i Veritas register, både for tidsangivelse og for
skip disponert av rederiet. I fremstillingen er
rederiets egne opplysninger lagt til grunn.
Takk til Arne Gundersen og John Gramstad for
bidrag og tilbakemelding.

Birger Rafen

1 ds TEMPO MLBJ
628 brt 850 tdw, 178.7pp/29.5/12.2 ft
singledecker, maskin akter, tre på jernspant
Compound P Larsson, 8 knop
5.1903 Levert av P Larsson, Thorskog (-167)

Sverige.
4.1915 AS Tempo (Johs Lindvig), Kragerø,

omdøpt Tempo
3.1917 AS Adette (C H Enghelhardt), Oslo
1917 AS Odette (C H Enghelhardt), Oslo
1918 disp B Engelkhardt
5.1920 Innkjøpt av DS AS Tempo (Birger

1. 1922 Nilson & Michelsens Rederi, Bergen
1.1923 Skibs-AS Nilsons Rederi (A Selvin

Flagg og
skorsteinsmerke

Kilder:

Handelsflåten i krig 1939-1945.
Bd II: Nortraship, Alliert og
konkurrent. Oslo 1993

Skrift vedr Rafen & Loennechen,

datert 1996. Privat utgivelse.

Gundersen

som Ingvar til Nya Rederi AB
Victoria (P Larsson), Thorskog,

Rafen), Tønsberg

Nilson), Bergen

5.1924 Dorner, Neugebauer &Co GmbH,

7.1925 Tatt tilbake av Skibs-AS Nilsons

1.1926 Borgvolds Rederi AS (N K Witnes),

6.1932 Skibs-AS Tempo (Ottar Holter),

1.1937 Tempo Rederi AS (Bj Iversen),

2.1938 AS Tempo (Erik Rolfsen), Oslo
9.1939 Skibs-AS Senita (H Rich Aass), Oslo

2.1940 Senket 3. februar 1940 av tyske fly

2 ds ØSTFJELD MSPN

417 brt 658 tdw, l45.6pp/26.6/12.0 ft
singledecker, maskin akter, furu på stålspant
4-syl A Gulowsen AS, Oslo
1.1919 Levert fra AS Fram Skibsbyggeri,

1919 Skibs-AS Østfjeld (LJ Gjerdrum),

1920 Innsatt ny motor: 4-syl Bolinder 320

8.1922 Skibs-AS Østfj eld (H G Hansen),

1922 disp Birger Rafen, reg Tønsberg
11.1925 Kondemnert,

3 ds PATRICK MRSQ LEIY
617 brt 875 tdw, 170.3pp/28.1/12.3 ft
singledecker, maskin akter
Triple expansion, Bergens MV 77 nhk
3.1918 Levert fra Rosenberg mek Verksted,

1921 AS Patrick (Fuhr & Bugge), Oslo
12.1922 disp overratt av Birger Rafen, reg

1925 reg Tønsberg
9.1928 AS Emos (Erling Mortensen), Oslo

5.1929 AS Nordlandslinjen, Harstad,

12.1949 Grunnstøtte 15. desember 1949 i

1.1950 Johannessen & Laksfoss, Oslo,

3.1950 Strømer & Laksfoss, Oslo
1.1952 Olav Laksfoss, Oslo

8.1952 Solgt opphugging i Storbritannia for

4 ds AARSTEN MSKN

439 brt 657 tdw, l45.1pp/26.6/12.0 ft
singledecker, maskin akter, tre på stålspant
4-syl A Gulowsen, Oslo

Stettin

Rederi, Bergen

Sarpsborg, omdøpt Borgvold

Sarpsborg, omdøpt Tempo

Trondheim,

10 mil NNE av Longstone Light
house, på reise Oslofjorden-Hull
med tremasse, 5 omkom.

Larvik som Østfjeld til Skibs-AS
Østfjeld (Børre R Gjertsen), Skien.

Skien

bhk

Skien

nedrigget til lekter 1 Os 1926

Stavanger (-48) som Patrick til
Lødrups Rederi II AS (Carl Lødrup),
Oslo

Oslo

for GBP 7.000

omdøpt Leonhard Nilsen

Skatestraumen på reise Bergen-Nord-
Norge med stykkgods, lekkasjen

omdøpt Norena

GBP 9.800, etter en tids opplag i
Sarpsborg.
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11.1918 Levert fra Hølens Verksted AS,

1919 Ny maskin installert 4-syl Bolinder

9.1923 disp overratt av Birger Rafen, reg

2.1928 Skibs-AS Aarsten (Haakon Rachlew),

7.1931 P Fylling, Skodje/Sandefjord

7.1932 Erling Rolfsen, Oslo, reg Sanderjord

7.1934 reg Oslo
8.1937 Skibs-AS Aarsten (Rich M Peterson),

10.1937 Sank 24. oktober 1937 40 mil NE

5 ds LIBERTA MLKB

385 brt 520 tdw, l45.8pp/27.0/9.6 ft

singledecker, tre på stålspant

Compound W Lindberg, Stockholm bygget
1881, innsatt 1906

1906 Levert av O A Brodin, Gävle som

1911 disp E A Brodin og fra 1914 G

6.1915 Innkjøpt av AS DS Liberta (Johs

12.1915 AS Liberta (Haakon Rachlew),

6.1916 AS Liberta (Andr G Wefring), Oslo

1.1917 AS Liberta (Otto & Viggo Kallevig),

5.1917 Skibs-AS Loddings Rederi 2 (Trygve

1919 Tønsberg Rederi AS (B Voith-

Hansen), Tønsberg

1924 disp Th Bugge

12.1924 disp Birger Rafen

10.1926 disp Rafen & Loennechen
6.1927 DS AS Liberta (A Salomonsen),

20

Larvik (-32) som Aarsten til Skibs-AS

Aarsten (H L Meyer & Leif
Sandsdalen), Larvik

240 bhk

Tønsberg

Sandefjord for NOK 36.000

Sandefjord

av Smiths Knoll på reise Borgøy-
London med makadam.

Fenja til Rederi AB Disda (O A
Brodin), Gävle

Brodin

Larsen), Bergen, omdøpt Liberta

Sandefjord

Arendal

Lodding), Oslo

Kopervik

4.1930 Tatt tilbake av Tønsberg Rederi AS

(Rafen & Loennechen), Tønsberg,

3.1935 AS Bausen (Anders Velde),

8.1935 omdøpt Bausen

4.1937 J Teng m fl, Tallinn, omdøpt Eka

5.1939 Forlist 19. mai 1939 ved Märket fyr i

6 ds RØSTEN LETE

792 brt 1150 tdw, 187.4pp/31.0/13.6 ft

singledecker, maskin akter, tre på jernspant

Triple expansion, Götaverken

3.1920 Levert av AB Östersjövarfvet,

Norrköping som Gripen til AB

Nyman & Schultz, Stockholm.

3.1925 Innkjøpt av Tønsberg Rederi AS

(Birger Rafen), Tønsberg, omdøpt

10.1926 disp Rafen & Loennechen

6.1930 Ombygget ved Langesunds Mek

737 brt 1100 tdw, 187.8/30.1/12.7 ft

4.1940 I Nortraships flåte

7.1941 Torpedert natten til 10. juli 1941 av

tyske E-båter som lå i bakhold i

7 ds ADA LCBK

2456 brt 4150 tdw, 290.2/44.0/20.8 ft

singledecker, 2 rom/41uker

Triple expansion, McKie & Baxter, 264 nhk

3.1921 Levert fra George Brown & Co,
Greenock (-132) som Ada til DS AS

Ada (K Salvesen), Kragerø

12.1925 Innkjøpt avTønsberg Rederi AS

10.1926 disp Rafen & Loennechen

10.1936 Skibs-AS Bratsberg (Christoffer Rit
tun), Skien for GBP 16.250

1.1939 Skibs-AS Bratsberg (F Røgenæs),

reg Sarpsborg

Haugesund

Finskebukta, på reise Loksa-Kemi
med murstein.

Røsten

Verksted til stålskip:

Lyme Bay mellom Exeter ogTorquay,
7 omkom.

Haugesund

(Nils Rafen), Tønsberg

4.1940 I Nortraships flåte

7.1946 Omdøpt Bessa

1953 installert oljefyring (var opr utstyrt

12.1960 Miltiadis Goulandris & Co, Piraeus,

4.1968 Drev på land 17. april 1968 under

8 mt STORSTEN LCZG

5240 brt 8000 tdw, 388.1pp/52.7/29.0 ft

tankskip

4-syl Maclagan/North British Eng Works, 2700
bhk

24.7.1926 Levert fra Barclay, Curie &Co

av Tønsberg Rederi våren 1926

10.1926 disp Rafen & Loennechen

1928 Maskinen erstattet av 3-syl Barclay

4.1940 Liggende i svensk havn

3.1942 Deltok i utbrudd fra Sverige til

1 ds SAILOR MTNV

1233 brt 1600 tdw, 223.8/30.2/22.2 ft
shelterdecker

Compound maskin, Kockums, 650 ihk
9.1882 Levert fra Kockums Mek Verkstad

for oljefyring)

omdøpt Naftilos

opplag i Jeddah. Brakt flott 12. april

1971, trolig hugget.

Ltd, Glasgow (-613) som Storsten til

Tønsberg Rederi AS (Birger Rafen),

Tønsberg.

Kjølstrakt for verftets regning, kjøpt

Curle-Doxford, 2100 bhk.

5343 brt 8000 tdw

britisk havn sammen med 9 andre

skip. Lyktes å komme forbi tyske

krigsskip i Skagerrak, men ble senket

av tyske fly 1. april klokken 1400

lenger vest. Livbåt med 17 mann
kom bort, mens den andre med 32

kom inn til Jøssingfjord, hvor de ved

angiveri fait i tyskernes hender.

Odd I Loennechen

AB, Malmö (-31) som Kong Ring tA

Det Søndenfjelds-Norske Damp-
skibsselskab, Oslo.
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Dampskipet Patrick skulle

få et langt livpå kysten; her
som Leonhard Nilsen. Foto

Normann



3.1913 Omdøpt Kong Trygve

6.1913 Det Bergenske Dampskibsselskab

6.1917 Landsatt brennende 14. juni 1917

1917 Vraket solgt til Chr S Hansen &

11.1919 levert som Frisk II til DS AS Frisk

3.1927 DS AS Frisk (S Halvorsen), Brevik

8.1927 Innkjøpt av Skibs-AS Sailor (Odd I

11.1927 Solgt til F Feld, Canton, China, for

Rafen & Loennechen
5 ds LIBERTA 1926-1927 og 1930-35
6 dsRØSTEN 1926-1942

7 ds ADA 1926-1936

8 mt STÖRSTEN 1926-1942

10 ds SAILOR 1926

11 mt BUESTEN LCFS

5187 bit 8100 tdw, 388.1pp/52.7/29.0 ft

tankskip

3-syl Barclay Curle-Doxford 10 knop

11.1927 Levert fra Barclay, Curie & Co Ltd,

4.1940 I Nortraships flåte

4.1941 Senket 9. april 1941 av tyske fly ved

11 mt SOLSTEN LDHK

5379 brt 8370 tdw, 388.1pp/52.7/29.0 ft

tankskip, trunk

3-syl Barclay Curle-Doxford 10 knop

5.1929 Levert fra Barclay, Curie & Co Ltd,

4.1940 I Nortraships flåte

5.1951 Maskinhavari i Østersjøen på reise

6.1951 Solgt til Norness Shipping Co Ltd,

SKIPETNR. 4 - 2003

Bygget som kombinert last/passasjer-

skip på 1147 brt 1055 tdw

AS, Bergen, omdøpt Ara

ved Herøya, Porsgrunn, på reise
Menstad-Trondheim med ammo-

nium-nitrat og tomtønner.
Omfattende skadet, kondemnert.

Otto Rasmussen, Porsgrunn, ført til

Langesunds Mek Verksted for

reparasjon.

(Harald Boe, Oslo), Brevik.

Nye dimensjoner som ovenfor

Loennechen), Tønsberg, od Sailor

NOK 60.000

Straks videre til Kwantung Govern

ment, Navy Department, Canton,

nytt navn Hoi Shui

Utelatt fra Lloyds Register.

Glasgow (-616) som Buesten til

Tønsberg Rederi AS (Rafen &

Loennechen), Tønsberg

Barry Head i Kanalen for inngående
men bensin.

Glasgow (-624) som Solsten til

Tønsberg Tank AS (Rafen &

Loennechen), Tønsberg

Aruba-Finland med bensin, slept fra
Kiel 21. mai 1951 til Kokkola for

lossing, derfrå tilbake ril Kiel for

reparasjon

Monrovia for GBP 305.000, omdøpt

Jenny Naess

11.1954 Solgt BISCO til opphugging,

12 mt HAVSTEN LDPG

6161 brt 10040 tdw, 420.8/58.5/31.2 6:

tankskip

Glasgow (- ) som Havsten til
Skibs-AS Havsten (Rafen &

Loennechen), Tønsberg

4.1940 I Nortraships flåte

8.1942 Torpedert 6. august 1942

ipos 10.25N-56.00W, 1 omkom

4-syl Barclay-Curle-Doxford, 11 knop

8.1930 Levert fra Barclay, Curie &Co Ltd,

13 mt LEIESTEN LDRL

6118 brt 9311 tdw, 396.2/55.1/32.3 ft

tankskip

6-syl Armstrong Whitworth

11.1930 Levert fra Aremsrrong, Whitworth

& Co (Shipbuilders) Ltd, Newcasde
(-) som Leiesten til Skibs-AS

Leiesten (Rafen & Loennechen),

1.1941 Torpedert 23. januar 1942 i vest

gående konvoy ON56 av U82 i

pos 54.27N-43.19W. 5 omkom

Tønsberg

4.1940 I Nortraships flåte

14 dsTRES LFDH

939 brt 1250 tdw, 211.0/202.0pp/32.0/12.0 ft

singledecker, maskin akter

Triple expansion, Porsgrunds MV 103 nhk

3.1917 Levert fra Porsgrunds Mek Værksted,

Porsgrunn (-79) som Tres til AS Tres

(Johs Salve Kallevig), Arendal

10.1921 Solgt til Frankrike
4.1922 M S Pedersens Rederi AS (Morten S

Pedersen), Tønsberg

11.1930 disponering overtatt av Rafen &
Loennechen

4.1940 I Nortraships flåte

8.1940 selskapet omdøpt Skibs-AS Tres

11.1948 DS AS Ulv (Olaus Kvilhaug),

10. februar 1949 i Tyne.

4.1959 Rederi-AB Kannas (J Soini), Åbo, for

GBP 10.250, omdøpt Kannas

1.1962 Forliste 28. januar 1962 i Kapells

hamn bukten på Godand, underveis

fra Koverhar til Storugns i ballast.

Brakt flott, kondemnert og opphogd.

15 dsMARLY LELG

1115 brt 1830 tdw, 226.5pp/36.5/15.7 ft

singledecker

Triple expansion Akers MV, 157 nhk
6.1918 Levert fra Akers Mek Verksted, Oslo

(-392) som Kriton til DS AS Kriton

(Jens Lund), Bergen

8.1920 Jens Lund & Co AS, Tønsberg

6.1926 DS AS Marly (Jens Lund & Co AS),

ankom Milford Haven 22. nov 1954

for å hugges avThs S Ward Ltd, etter

en tids opplag i River Fal.

Haugesund for NOK 700.000, levert

Tønsberg)

2.1927 omdøpt Marly

11.1931 disponeringen overtatt av Rafen &

Industri & Sjøfarts-Bank

7.1937 Solgt til AS Marly (Paul Blich), Oslo

4.1940 I Nortraships flåte
10.1940 Forsvant 15. oktober 1940 under

16 ds ST JOSEPH LCYW
1749 brt 2500 tdw 258.0/39.7/16.3 ft

singledecker 4 luker 130/120 gb LR
T3 197 nhk G Clark Ltd, Sunderland

7.1920 Levert fra Osbourne, Graham & Co,

1920 reg Tønsberg

2.1928 DS AS St Joseph (do), Tønsberg od

11.1931 disponeringen overtatt av Rafen &

4.1936 overtatt Tønsberg Industri & Sjø-

4.1937 solgt til Skibs-AS Tautra (Karl

Torkildsen), Trondheim od Tautra

4.1940-9.45 I Nortraships flåte

4.1956 Societa Rosamaris di Navigazione

GBP 45.500 od Rosasicula

1961 reg Palermo
7.1962 Grunnstøtte 7.7.1962 nær Ras el-

17 ds ST THERESE LGIA

2289 brt 3720 tdw, 293.1pp/44.2/19.4 ft

singledecker

Triple expansion, G Clark Ltd, Sunderland, 225
nhk

3.1928 Levert fra Swan, Hunter & Wigham

11.1931 disponeringen overtatt av Rafen &

Industri & Sjøfarts-Bank

3.1937 Solgt til DS AS Gudvin (H Gjerpen)

4.1940 I Nortraships flåte

7.1961 Stavros Eletheriades & G Pappas,

1964 Dodecanissiaki Cia Naviera SA,

1.1968 Grunnstøtte 28. januar 1968 2 mil

Loennechen på vegne av Tønsberg

for GBP 17.750

syklon utenfor Bombay, i pos
18.30N-72.20E, 46 omkom, hvorav

5 norske.

Sunderland (-221) som S B Lundlot

DS AS Kriton (Jens Lund & Co AS),

Bergen

StJoseph

Loennechen på vegne av Tønsberg

Industri & Sjøfarts-Bank

farts-Bank AS, disp av Rafen &
Loennechen

(Francesco Longobardo), Messina for

Tin, på reise Ravenna-Alexandria

med gjødning, brakk i to 22.12.62.

Vraket hugget lokalt.

Richardson Ltd, Sunderland (-1327)
som St Therese til DS AS St Therese

(J Lund & Co AS), Tønsberg

Loennechen på vegne av Tønsberg

Oslo, for GBP 40.000, omdøpt
Gudvor

Piraeus, nytt navn Loukia

Panama, od Megisti

N av Lattakia i uvær, på reise Port
Said-Genova i ballast.
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18 mt KONGSTEN - 10.1951 Disponering overratt av A C Olsen, 7.1954 Levert fra Barclay, Curie &Co Ltd,

10004 brt 15150 tdw, 501.7/66.9/35.6 ft Sandefjord, omdøpt Husvik og Glasgow (-728) til AS Tønsberg Tank

tankskip fortsatt reg i Tønsberg. (Rafen & Loennechen), Tønsberg.

4-syl Barclay Curle-Doxford 1.1955 Selskapet omdøpt Skips-AS Spervik, Var kontrahert våren 1951 og sluttet

1939 Sjøsatt ved Barclay, Curie & Co Ltd, Sandefjord. for 5 år til Anglo-Iranian.

9.1939 Solgt til Tankers Ltd (United Meglerfirmaer R S Platou eide 15.9

12.1953 Cia Adantica Pacifica SA, Panama, 5-syl Wallsend Slipway-Doxford, 5500 bhk, 200.000, levert i Bergen og omdøpt

1955 Westriver Ore Transport Ltd, 11.9.1951 Levert ffa Swan, Hunter & Opplagt Piraeus fra februar 1976,

1955 ombygget malmskip: 10012 brt (-1797) som Buesten til AS Tønsberg juli 1978.

1959 Bury Court Shipping Co Ltd, Tank (Rafen & Loennechen),

1960 ombygget bulkskip: 10051 brt Var kontrahert i juni 1948 og sluttet 22 mtHURRICANE JXBE

1962 Padre Cia Naviera SA, Beirut, od på 5 års TC til Anglo-Saxon. 12909 brt 19950 tdw, 560.0/71.9/40.6 ft

8.1969 ankom Kobe 14. august 1969 for (Marcou & Sons, London), 6-syl Wallsend Slipway-Doxford 8000 bhk, 15

19 mt POLARTANK LCTY 9936 brt 15255 tdw Rederi AS, Tønsberg Tank AS, Skibs-

6353 brt 10350 tdw, 421.0/58.5/32.3 ft 1973 YellowTrust Corp SA, Panama, nytt AS Havsten og Skibs-AS Tres (Rafen

tankskip navn Bulk Mariner & Loennechen), Tønsberg.

4-syl Barclay Curle-Doxford, 12 knop 9.1978 Eukta Shipping Corp, Panama, Var kontrahert i 1952 som 18.000

11.1930 Levert fra Barclay, Curie &Co Ltd, omdøpt Stella Star for siste reise til tdw, utsatt og bekreftet i 1956.

11.1950 Kjøpt av Skibs-AS Leiesten (Rafen 21 mt SOLSTEN LAQW 5.1976 Til Shun Fung Shipbreaking Co Ltd

22

Glasgow (-671) som Kongsten for 6.1959 Solgt til Norsk Skipsopphuggings 10.1959 Solgt til KS AS Norborn &Co

Skibs-AS Kongsten (Rafen & Co, Grimstad til opphugging for (Sigurd B Sverdrup), Oslo for GBP

Loennechen), Tønsberg. GBP 40.000, ankom Grimstad 9. 487.500 inkl certeparti, levert i Oslo

Kontrahert i juni 1938. juni fra Liverpool. 31. oktober og omdøpt Norbom.

Molasses Co Ltd), London for GBP 20 mt BUESTEN LAIN prosent i selskapet.
290.000, levert fra verftet i oktober 10092 brt 15620 tdw, 529.0/65.7/36.9 ft 7.1966 El-Pa Maritime Co Ltd (Stavros

1939 som Athelchief tankskip Eleftheriades), Piraeus for GBP

for GBP 285.000, od West River 13.5 knop Evangelos.

Panama, od Westriver Wigham Richardson Ltd, Wallsend rapportert under hugging i la Spezia

London Tønsberg.

Yanxilas 10.1956 Solgt til Ayamonte Cia Naviera SA tankskip

opphugging Monrovia, for GBP 925.000, knop

Glasgow (-645) som Polartank til opphugging i Pakistan, ankom TC 10 år til Shell

Hvalfangerselskapet Polaris AS Karachi 24.11 1978, derfrå til 1.1970 Solgt til Mullion Tankers Ltd,
(Melsom & Melsom), Larvik. Gadani Beach noen uker senere. London, for USD 1.3 mill, levert

I Nortraships flåte i krigsårene.

& Loennechen), Tønsberg for GBP 10251 brt 15427 tdw, 529.3/65.8/36.9 ft til opphugging, ankom Hong Kong

200.000, overratt ved Framnæs i tankskip 17. mai 1976.

Sandefjord 5-syl Barclay Curle-Doxford 5500 bhk, 13.5

1961 Bygget om til bulkskip: Ltd, Glasgow (-740) til Tønsberg

Tank (Rafen & Loennechen),

omdøpt Cassian Mariner 11.2.1959 Levert fra Barclay, Curie & Co

23.1 1970 og omdøpt Prima.

SKIPET NR. 4 - 2003

Polartank oggav
den navnet Husvik.

Foto via Per Alsaker

Skibs-AS Leiesten

kjøpte i 1950
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23 mt MONSOON JXES
11139 brt 17300 tdw, 550.0/66.1/39.1 ft
tankskip 10 senter + 2x5 vingtanker
5-syl Aker-B&W 7300 bhk, 15.58 knop
5.11.1959 Levert fra Akers Verft, Oslo (-

Fiskedampskip
144 sider format A4, rikt illustrert
ISBN 82-993308-4-9

Utgitt av Fortoarkivet, 6065 Ulsteinvik.

Pris kr 295,-

etter 1907. Boken kommer i så måte etter fjorårets «Frå segl
til damp» som omhandlet de første 47. Den er bygget over
samme lest, med et kapittel om hver båt, illustrert med gode
fotografierog med inngående beskrivelse av fartøy, redere og
videre hendelser.

Johan Ottesen skriver godt; han kjenner miljøet og historiens
dynamikk. Om enkelte båter har det vært mulig å grave fram
mer kjøtt på beina, opplevelser og dramatiske hendelser.

Fiskedampskipene fikk jevntover lange liv; de fleste ble mod
ernisert med dieselmotor etter krigen og noen få fortsatte inn
i nylonnot- og kraftblokktiden. Boken er som Johan Ottesens
øvrige bøker: godt dokumentert og vel fortalt, samtidig som
de «harde fakta» er tatt med.

519) med skrog fra Tangen Verft,

Kragerø (-7) til Tønsberg Rederi AS,

Tønsberg Tank AS, Skibs-AS

Havsten og Skibs-AS Tres (Rafen &

Loennechen), Tønsberg.

Var bestilt i desember 1955 og sluttet
10 år til Shell

mindre del, og fiskedsampskip en
numerisk beskjeden - men likevel
viktig - del. Fiskdampskipenes tid
var fra forrige århundreskifte fram

I den veldige norske fiskeflåten
utgjorde havfiskefartøyene en

mot ca 1920, før mellomkrigsti-
dens strukturkrise for fiskeriene

gjorde det av med all nybygging
av større fartøyer.

Johan Ottesen har idenne boken
samlet historien om 41 fiskedamp-
skip som har hørt til på Sunnmøre

LES OM FLERE NYE BØKER PÅ SIDE 38!

3.1970 Solgt til Tønnevolds Tankrederi AS, Rosard-60, Petit Couronne-A7, Wood

5.1973 Alpina Shipping Corp, Panama for ny lasteseksjon (bulk) ved IHI)

Grimstad for USD 1.168.000 inkl 3 Lake-A7 (T2-tanker på 14243 brt
års TC til BP, levert 13.3 og omdøpt bygget 1944 på Alabam DD & SB

USD 1.550.000, omdøpt Akron Levert som bulkskip Akron.

Fatum Co som i 1962 hadde blitt tilbygget

Ankom Santander 23.5 1973 for 14722 brt 24700 tdw, 178.72/22.92/

ombygging av Astilleros de Santander l4.25m 5 rom
SA, hvor akterskip ble skåret av og 3.1982 Til opphugging, avgikk Bombay 11.3

satt sammen med lasteseksjon til ts
Garanda ex Lake Placid-7G,

Aspronisos-GG, Caribbean Sky-G2,

Dag Bakka J r

Knut WEngebrethsen:

Taubåtfart på Glomma
En bok om slepebåtene fra Fredrikstad og Sarpsborg
196 sider, format A4, rikt illustrert
ISBN82-303-0118-2

Utgitt av Knut W Engebretsen, Vennelystveien 7,
1671 Kråkerøy

Pris kr 200,- + porto

den Slepebåteier-forening. Han kjenner således miljøet fra
innsiden. Derfor er det også en inngående og mangsidig bok
han har skrevet, hvor han har benyttet seg av både skriftlige
og muntlige kilder. Vårt medlem Tom Bjørge Jensen har vært
en viktig medspiller i prosjektet.

Boken har kapitler om selve taubåtmiljøet, om tømmerslep
og lekterslep, om taubåtrederier og sagbruk, om livet ombord,
mm.

Slik sett griper den inn både i lokalhistorie, i sjøfartshisto
rien og i historien om den industrielle utvikling langs Nede
Glomma. Illustrasjonsmaterialet er meget omfattende og gir
boken en ekstra styrke.

i

Med sine sagbruk, teglverk, skips-
fart og skipsfart ble Nedre Glomma
landets mest aktive miljø for slepe-
båten De 100 år frem til 1960-
tallet var slepebåtenes store tid,
da de satte preg på farvannet fra
Oslofjorden opp elven til Sarps-
borg.

taubåtfamilie, og som advokat
var han i mange år sekreær i
Fredrikstad, Sarpsborg og Hal-

1982 for Gadani Beach.

Forfatteren kommer seiv fra

Dag Bakka J r
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JOHAN OTTESEN
Fiske-

dampskip
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Det er med beklagelse vi har sett fraktebåt etter fraktebåt bli solgt til utlandet. Det maritime innslaget påkysten er i ferd med å bli totalt dominert av store palle og containerskip som soper med seg alle slags laster
langs hele kysten og Nordsjøbassenget. Dette var normalt passe store laster for de mange fraktebåtene som fantes
langs kysten. Familiene som i generasjoner har drevet med fraktebåter har måttet gi opp på grunn av for dårlig
inntjening. Ettersom fartøyene har vært vanskelig å omsette i Norge, har mange av fartøyene blitt lagt ut for salg
som restaureringsobjekter i utenlandske båtmagasiner. På denne måten har mange av dem havnet i Tyskland og
Holland hvor mange av dem også opprinnelig kom fra. Heldigvis er det noen få båter som har havnet på norske
hender etter at deres tid som fraktebåt var forbi. En av disse er Koperviksbåten Nortun som er blitt kjøpt av en lokal
skipsentusiast som tar omhyggelig vare på henne. Båten vil om kort tid igjen være under seil. Riktignok ikke med
sitt opprinnelige utseende fra 1905, men skroget er uforandret og riggen vil være temmelig lik den opprinnelige.

I perioden 1867 til 1963 ble det i Stor- I april 1903 fikk Grosser Kurfurst Her- 87 (som senere ble Nortun) er det Morian
britannia, Tyskland og Nederland bygget ingsfisherei i Emden levert den første av AE 90 som senere ble Ospøy i 1954 og
i alt 646 sildedrivere, eller loggere som de syv bestilte seilloggere fra Nordseewerke Friøy i 1966.
ble kalt i Holland og Tyskland. De varierte AG i Emden. Det første av disse, som var
i både form og i størrelse mellom 37 og 499 verkstedets byggenummer fire, ble døpt I årene som fialgte begynte sesongen i første
BRT 57 av disse havnet på et eller annet Brandenburg AE 87. Skipet som ble by- halvdel av juni og varte til midten av no
tidspunkt i norsk eie. Med et unntak var gget i stål var på 93,73 BRT, 79,23 NRT vember, og dette ble altså det årlige mønster
alle de 36 loggerne som ble innkjøpt til og målte 24x6,51x2,89 meter. Mannskapet for fartøyet. Mannskapet ble ved sesongens
Norge på femtitallet mellom 99 og 199 talte 14 mann og besto for en stor del av slutt sagt opp, men skipper og styrmann
BRT. Dette var ypperlige båter som passet fiskere fra Meerbeck distriktet. Senere kom sto som regel om bord i flere sesonger. At
godt både som fiske og fraktefartøy. Flere mannskapet i stor grad til å bli rekruttert livet om bord var tøft og disiplinen hard
av de eldste som framdeles er i drift er nå fra Urk, Wierum, Marken og Den Helder illustreres ved at det 5. august 1908 er inn
over 100 år gamle og fortsatt i meget god i Nederland. Som en kuriositet kan nevnes ført i dekksdagboken at «reepschlåger»
stand. at bare to av Grosser Kurfurst syv loggere F. Alsleben deserterte etter to måneders

24

Nortun som fraktebåt, her liggende hjemme i Kopervik. Foto Andreas Ytreland

eksisterer i dag. Forruten Brandenburg AE fartstid om bord. Det var ikke småtterier

Av Odd Magne Djønne

SKIPETNR. 4 - 2003
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mannskapet måtte håndtere av garn og
fangst. Til fisket ble det brukt drivgarn på
30 meters lengde og 10 meters dybde i et
antall av mellom 60 og 100. Det sier seg
seiv at dette må ha vært et slit ettersom

mesteparten var manuelt arbeid.

I november 1911 ble skipet forlatt av
mannskapet nær Blåvand fyr og gikk litt
senere på grunn her. 14. november var
sesongen over og mannskapet mønstret av
etter at skipet var berget og lagt i vinter
opplag. Også i november året etter var ski
pet uheldig. Først mistet skipet alle garnene
før hun grunnstøtte nær Knock ved elven
Ems munning. Skipet ble trukket av grun
nen av to taubåter, og det ble en trist slutt
på også denne sesongen.

I august 1914 ble skipet i likhet med mange
andre fiskebåter konfiskert av den engelske
marinen. 17. Februar 1915 ble skipet solgt
på auksjon i London til Zee-visserij Maat
schappij Nederland! Vlaadingen i Neder
land. Skipet ble lagt opp i Vlaardingen in
ntil slutten på 1. verdenskrig. 28. Januar
1919 fikk fartøyet navnet De Noord med
fiskerinummeret VL 54. 16. juli samme år
ble De Noord solgt til Visserij Maatscappij
ved J. Kornaat i samme by.
De kommende fire år ble skipet brukt til

sildefiske fra juli til september. På dette
fisket var besetningen på 13 mann. Skipet
ble 16. mars 1923 overtatt av P. Meerburg
i Katwijk aan Zee og fikk måneden etter
navnet Willemina med registreringsnum
meret KW1. Eierselskapet skiftet navn ill.
juni 1926 til N.V. Meerburgs Noordzee
visserij. I årene 1926 til 1930 fikk de fleste
hollandske loggerne installert motor. N.V.
Meerburgs Nordzeevisserij installerte
motor i seks av sine syv loggere, men av
en heller grunn ble ikke dette gjort med
Willemina. I stedet ble skipet i 1928 lagt i
opplag de kommende seks år.

I mai 1934 ble skipet igjen solgt, denne
gang til Danmark. Den nye eieren PC. Si
monsen i Middelfart bygget skipet om til
fraktebåt. Skipet fikk nå omsider installert
sin første motor, en dieselmotor på 94 hk.
og fikk navnet Fænø. Simonsen hadde Fænø
i sitt eie fram til 1943, før det ble solgt til
E. Hinrichsen i Haderslev. Skipet fikk på
denne tiden installert en 3 sylindrer Alpha
Diesel på 150 hk. og ble solgt videre til
en ukjent kjøper i Ålborg i 1944. I 1945
ble Fæno kjøpt av Mads Jensen Madsen i
Thurø. Skipet ble nå registret som Turø av
Svendborg.

For åfå en billigere assuransepremie i fra Kolding og Vejle til København hvor
Danmark var skipet framdeles rigget med det ble anvendt som brennstoff i kraftverk
to store master, klyverbom og mesanbom ene. Turø hadde også turer til Våneren etter
i tillegg til storbom med dertil tilhørende trelast og hadde ien periode 50 turer med
seil. For å kunne se forover, under seilene, kalk fra Flamburg og Wismar til Svend
var styrehuset veldig lavt. Turø kom nå til borg. Mannskapet var på fire mann. Mad
å seile med last på Øst Tyskland, Vest Tysk- sen seiv var skipper. Resten av besetningen
land, Sverige, Norge og Danmark. besto av hans to svogere (eventuelt andre
Det var ofte rundturer etter følgende slektninger) samt en jungmann,

mønster; Lasting av kalksalpeter eller
koks i Stralsund for Danmark, lasting av I januar og februar 1949 fikk Turø nytt
kritt i Mariagerfjorden for Sarpsborg med styrehus og brovinger i teak ved Ring
kunstgjødsel fra Herøya til Danmark el- Andersens verft i Svendborg samtidig
ler fiskehermetikk fra Fredrikstad til de som motoren ble overhalt. I 1951 fikk
amerikanske styrkene i Bremerhaven og så skipet forøvrig installert en ny 4 sylindrer
Kielerkanalen videre til Stralsund. Ellers Alpha Diesel motor på 180-220 hk. Under
gikk skipet også mange turer med brunkol prøveturen i Lunkebukten 21.mai 1951,

AE 87 ogsøstre ved Nordseewerke, 1905. Foto via Tom Bratås

Som danskfraktebåtThxixQ. Fotofrafamilien Madsen
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som forøvrig foregikk i praktfullt vær og kende utover stevnen. Han mente dette bak styrehuset. Dette arbeidet ble utført
med mange gjester ombord, kunne Mad- kunne forårsake problemer ved manøv- i Egersund. Tidlig på sekstitallet kjøpte
sen stolt konstantere at skipet kom opp i reringen til og fra kai. Han sagde derfor Haralds sønner Andreas og John Ytreland
en fart i overkant av 12 knop.

I 1954 fikk Madsen tilsagn på et Mar- på dekk inntil de kom hjem til Karmøy. skipper på Nortun de siste tretti årene fami
shall-lån som gjorde det mulig for ham å Danskene hadde forøvrig en uvanlig måte å liene eide skipet.
kontrahere en av de moderne og populære manøvrere til og fra kai ved at de bakket inn
Caroline-båtene på ca. 250 tonn. Seiv om til kai og gikk båten inntil ved hjelp av en Seiv om den gamle Alpha dieselen framde-
Madsen holdt veldig av Turø så han nød- akterspring. Dette for åha bedre kontroll les virket bra fikle Nortun i 1976 ny motor,
vendigheten av mer moderne og litt større med klyverbommen,
tonnasje. Madsen gjorde det forresten
veldig godt i årene som kom og bygget Karmøybuene reagerte også på utnyttelsen skiftet, var at eierne hadde opparbeidet
opp et rederi som på sekstitallet hadde fire av innredningen om bord. Denne viste et et fond som ellers ville ha blitt beskattet.
moderne 500 tonnere. annet hierarki enn de var vant med. Akter- Sammen med motoren fikk eierne installert

På Ytreland utenfor Kopervik planla svo- med skinnmøbler. Forut var det to lugaren som igjen gjorde at de kunne redusere be
gerne Sven A. Ytreland og Harald Olsen å En bra enmanns lugar for bestmannen og manningen. I praksis var det nå bare greas
anskaffe et passende fartøy på ca. 150 tonn en enkel tremannslugar for resten av beset- ing av propellaksling hver annen time som
til føring av sild om vinteren og fraktfart ningen. Det tok det ikke lang tid før de nye var det som krevdes av manuell innsats i
utenom sildesesongene. Sven A. Ytreland eierne fordelte godene noe mer rettferdig. maskinrommet.
eide fra før fiskebåten Veiding Iog hadde Nortun hadde i de første årene fire manns
dessuten en mengde politiske verv og Nortun kom til ågå med alle slags laster. besetning. Etter en gradvis reduksjon til
viktige verv innen fiskeriorganisasjonene. Om vinteren gilde skipet ofte med fersksild tre manns besetning hadde Nortun de siste
Ytreland gikk inn med 1/2 part og Harald til Tyskland. Resten av året var det føring årene en bemanning på bare to mann. Dette
Olsen sto for den resterende parten. Yalget av eksempelvis sildemjøl til Sverige og var mulig etter at skipet i tillegg til automa
falt på det danske fartøyet Turø. Danmark, med gjødning eller sement som tisk overvåket maskinrom ble utstyrt med
Skipet ble overtatt i Svelvik og skipet fikk returlast fra Brevik/ Herøya. Ellers hadde hydraulisk styremaskin, hydraulisk bomløft

ved overtagelsen navnet Nortun. Første Nortun turer med skifer helt opp til Vardø og bomsvingere, autopilot og to radarer.
tur gikk til Skjeberg utenfor Fredrikstad og Vadsø i nord, hunved som returlast
hvor man låstet korn for Stavanger. Harald fra Alta til Bergen, Gotland (låstet stein Besetningen hadde mange tøffe turer til
Olsen kom forøvrig til å være skipper på for Fredrikstad) i øst og Bremerhafen og Danmark med fersk sild. Det spilte ingen
Nortun fram til midten av 60-tallet. Cuxhaven i sør. rolle om det blåste storm over Jæren og

Da Harald Olsen overtok fartøyet i Svelvik ing og sitt flotte styrehus samtidig som de som ferskvare og måtte fram uansett vær.
sommeren 1954, følte han seg ikke helt to massive mastene ble fjernet til fordel Nortun er en god sjøbåt, slingrer riktignok
tilpass med den store klyverbommen stik- for ny smekrere formast og en liten mast godt med sjøen på tvers, men veldig god og
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av klyverbommen rett etter overtagelsen ut sin onkel Sven og kom begge til å seile
til danskenes forferdelse og surret den fast sammen med sin far. Andreas var forresten

ut var det en stor og romslig skipperlugar automatisk overvåking av maskinrommet

På midten av femtitallet fikk skipet cas- Lista, silda hadde en begrenset varighet

en Detroit 260 hk V8. Denne ble installert

i Øklandsvåg. Grunnen til at motoren ble
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Norsk ordinært register (NOR)2003
M/S LADY ASTRID LMGS - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS), Ålesund
04.07. 2993 brt. - SIMEK AS, Flekkefjord (107)

M/S LAHOLM LMDJ - Idar Gustad og Sønner A S,Averøy/Kristiansund (M-l 1-AV

M/S STRIL POSEIDON LMDC - Møkster Safety AS, Stavanger

M/S SELJEVÆR LMGQ- Nordic Ocean AS c/o Ervik Havfiske AS, Stadlandet/Måløy (SF-33-S).

M/S STRIL PIONER LLVM - Simon Møkster Rederi AS, Stavanger
18.07. 3073 brt. - Kleven Verft AS, Ulsteinvik (301) S.(
M/S AASLAND LMHR - West-Trans Bulk AS c/o Storesund Marine Service, Torvastad/Haugesund

24.07. 1246 brt. -ex NIS reg. AASLAND (B.1969)
M/S AMPHITRITE LMJC - Per Ansgar Teigland, Nesttun/Bergen

M/S REINEFANGST LMEC - Reinefangst AS, Reine/Svolvær (N-86-MS)
01.08. 157 brt.
M/S OLYMPIC SUPPLIER LMHN - Olympic Ship AS, Fosnavåg
01.08. 1987 brt.

04.08. 361 brt. - Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (100) - Riga Shipyard, Riga (skrog)

11.07. 235 brt. - Vaagland Båtbyggerie AS, Vågland (134) Riga Shipyard, Riga (049) (skrog)

11.07. 4785 brt. - Aker Langsten AS, Tomrefjord (190) Tangen Verft AS, Kragerø/Romania (skrog)

11.07. 897 brt. - Blålid Slip & mek.Verksted AS, Raudeberg (31)

25-07. 49 brt. - Sunseeker International Ltd., Poole (1590468)

M/S STØTTFJORD LMCE - Brødrene Bakken AS, Støtt/Bodø (N-0001-ME).

Stril Pioner av Stavanger, fotografert i hjembyen 16. august 2003 av Terje Nilsen

SIMEK AS, Flekkefjord (107)

- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (301) S.C.Santierul Naval S.A., Concyanta (skrog)

- Longva Mek.Verksted AS, Gusken (30)

- ex Bahamas reg. OLYMPIC SUPPLIER (B.1984)
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M/S TROMS STEGGEN LMJE - Troms Brevik KS c/o TFDS Offshore, Tromsø
05.08. 1972 brt. -ex NIS-reg. TROMS STEGGEN (N-2000)
M/S DET NORSKE VERITAS LMGR - Redningsselskapet - Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
08.08. 90 brt. - Båtservice Mandal AS, Mandal (39)

M/S FAR SWIFT ' LMDS - Farstad Supply AS, Ålesund
08.08. 2410 brt. - Brevik Constuction AS, Bre

M/S ORDINAT 2 LMGZ -KS Økland Fiskebåtrederi,Blomsterdalen/Bergen(Fl-230-AV
08.08. 2017 brt. - Fitjar mek.Verksted AS, Fitjar (26) - Vyborg Shipyard Inc., Vyborg (927) (skrog)
M/S SENA LFFY - Sjøteknologi AS, Fyllingsdalen/Bergen
12.08. 117 brt. - tidl. norsk BASEN (B. 1954)

M/S FAR SOVEREIGN LMJI - Farstad Supply AS, Ålesund
14.08. 4418 brt.

M/SJOLU LMJR - Jostein Lundal, Tananger/Stavanger
05.09. 568 brt. -ex NIS-reg. JOLU (B. 1936)
M/S TJELDSUND LMKI - Seaworks AS, Harstad
16.09. 907 brt. -ex KNM TJELDSUND (B.1972)
M/S SØRØYSUND LMKJ - Seaworks AS. Harstad
16.09. 907 brt.
M/S MAURSUND LMKE - Seaworks AS, Harstad
16.09. 907 brt. - ex KNM MAURSUND (B. 1972)
M/S PRINCESS

CHRISTINE
24.09. 45 brt. - Princess Yachts International Plc., Plymouth (P61065)

M/S SKANDI MØGSTER LMGK3 - DOF Rederi AS (DOF Managememnt AS), Storebø/Bergen
01.07. 2598 brt. -ex NOR-reg. SKANDI MØGSTER (B.1998)
M/S JACO STOVE LAYA5 - Jaco Stove Shipping Ltd.(Th.Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg
25.07. 6030 brt. -ex Kypros reg. MEKHANIK KURAKO (B. 1988)
M/S SKS MERSEY LAXA5 - Obo Shipowning Limited (repr.: Kriship Chartering AS, drift; Kristian Gerhard Jebsen

28.07. 70933 brt. - Hyundai Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan (1425)
M/T BOW SUN LAWK5 - Odfjell Asia II Pte.Ltd.(Odfjell ASA), Singapore/Bergen
01.08. 29965 brt. - Stocznia Szczecinska Nowa Sp.Zo.O., Stettin (B588-III/I)
M/S FAR SWIFT LMDS3 - Farstad Supply AS, Ålesund
08.08. 2410 brt. -ex NOR-reg. FAR SWIFT (B.2003)
M/S NORDIC LAYC5 - Trinity Bulk Carriers AS (Eidsiva Rederi ASA), Oslo
11.08. 11092 brt. -ex nederlandsk reg. NORDIC LINK (B. 1981)
M/S DREGGEN LAYI5 - Bryggen Shipping & Trading AS, Bergen
11.08. 11153 brt. -ex Malta reg. CAPRAIA (B. 1979)
M/S ORASTAR LAYH5 - Fonnship AS, Fonnes/Bergen
15.08. 2026 brt. -ex Panama-reg. SAVA STAR ex NIS-reg.SAVA STAR (B.1992)
M/S FOREST HILL LAYR3 - Forest Hill KS (Rasmussen Maritime Services AS, Kristiansand), Oslo
18.09. 7140 brt.

M/T TORM VALBORG LAYJ5 - Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm c/o Marina Park (Repr.: Montana Agencies

25.OS). 57093 brt. - Hyundai Sambo Heavy Industries Co.Ltd., Mokpo (S-161)
M/S LADY ASTRID LMGS3 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS), Ålesund

25.09. 2.993 brt. -ex NOR-reg. LADY ASTRID (B.2003)
M/S NORDNORGE LMFY3 - Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik
26.09. 11384 brt. -ex NOR-reg. NORDNORGE (B. 1997)26.09. 11384 brt. -ex NOR-reg. NORDNORGE (B. 1997)
M/S LADY MELINDA LAXW5 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS), Ålesund
26.09. 2078 brt. - Brevik Constructions AS, Brevik (30) S.C.Santierul Naval S.A., Braila (skrog)

LMFIO - Morten Hegge, Kolsås/Oslo

Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)

Båtservice Mandal AS, Mandal (39)

Brevik Constuction AS, Brevik (29) SC Santierul Naval Braila SA, Braila (51) (skrog)
(Overført samme dato til NIS)

ex NIS-reg. FAR SOVEREIGN (B.1999)

ex KNM SØRØYSUND (B.1972)

Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen

ex Bahamas reg. FOREST RANGER ex NIS-reg.s.n. (B.1982)

AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik), København/Oslo

Brevik Constructions AS, Brevik (30) S.C.Santierul Naval S.A., Braila (skrog)



Juli 2002:
M/S ANDRE FORSØK (LFBQ) (24/-/1953) ex MONA - 02 ex ANNIE
- BRITT - 96 ex TORSHOLM - 74 ex SÆTERJENTA - 60 - Fartøy
vernforeningen Sæterjenta (Geir Kåre Snare), Førresfjorden/Haugesund
- endret til Fartøyvernforeningen Sæterjenta (Vidar Løken), Torvastad/
Haugesund.
M/F BILTRAFIKK TRE (LEVT) (75/-/1953) - fra Nordtrafikk AS,

Sortland til Knut Georg Hesten, Ingøy/Sortland.
M/S BONDEN II (JWQC) (70/-/1974) ex LOFOTFJORD II - 92 - fra
Bonden 2 AS v/Svein Vikan, Steinkjer til MS Bonden II AS, Steinkjer.
M/S HAVTIND (LAWY) (375/735/1968) ex GULLTIND - 75 ex
CLIO - 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 - fraTyssefrakt AS, Tyssebotnen/Bergen til Sandtrans
port AS, Dalekvam/Bergen.
M/S INDIANA (JWUT) (29/-/1920) - fra Rong Laks A/S, Rong/Bergen
til Øyvind Sulen, Rong/Bergen.
M/S INGVILL (LNXP) (93/-/1949) - fra Albatross Cruise, Oslo/

Langesund ril Viking Cruise AS, Oslo/Langesund.
M/S KRAGERØ (3YSB) (25/-/1960) 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/-/1949) ex G.M.DANNEVIG - 88 - fra

SHV-132 Støtteforening (HenryArnold Knutsen), Brevik/Langesund til
John Ole Jørgensen og Rita Helen Immerstein, Skien/Langesund.
M/S NIDARHOLM (JWQM) (B.1974) - Indis Pauline Valsøy, Trond
heim, ommålt fra 46 brt. til 39 brt.

M/S NOBLE WHITE (LJZZ) (32/-/1999) - Einar Tore Øvrebø,

Stavanger/Oslo, omdøpt til EL SENADOR.
M/S ORIZABA (LHKZ) (29/-/1992) - Ragnar Haldor Tveit, Nærsnes,
hjemsted endret fra Ålesund til Oslo.
M/S PLENTY (LAUO) (58/-/1940) ex SHANGRIA-LA - 75 ex RO

JATO - 72 ex ? fra Motorskipet Plent AS, Oslo til Plent Fjordcruise DA
(Christin Tjølsen), Fagerstrand/Oslo.
M/S SHV FOSNA (3YBD)(215/-/1969) ex KJØLVA - 95 - fra Forsvarets
Overkommando, Oslo til Skips Viken AS, Holmestrand, omdøpt til
VIKEN og hjemsted endret fra Oslo til Holmestrand.
M/S SKARVHAUSEN (LCJL) (32/-/1976) ex TOSENFJORD - 02
ex ØRTIND - 87 ex KINGEN - 83 - Grøtavær Brygge AS, Grøtavær,
hjemsted endret fra Stokmarknes til Harstad.

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, Flarstad/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/-/1998) - Øistein Hartig, Kråkerøy,
hjemsted endret fra Tønsberg til Fredrikstad.
M/S DELFIN JUNIOR (LFII) (43/-/1977) - fra Partrederiet Kvalsund

Sjøtransport ANS (Magne Pedersen), Kvalsund/Hammerfest til Nils
Roald Agasøster, Rubbestadneset/Hammerfest.
M/S FOLDEN (LJLG) (65/-/1974) ex FOLDEN/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 II - 53 - fra Fosenfrakt

I Drilen, Vallersund/Trondheim til Fosen Gjenvinning AS, Revsnes/
Trondheim.

M/S GODØYSUND EKSPRESSEN (LANH) (50/-/1998) - fra Super
cruise AS, Bergen til Ole Bjarte Strønen, Hagavik/Bergen.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m. M/S GOGGEN (LMIF) (23/-/1908) ex BEJOWITA - 01 ex REIER

-81 - fra Steinar 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 - 90 exTHUNBOX 1 - 85 ex VIKING OLE - 70 - fra PSH

Sjøtransport AS til PSH Shipping AS, Kolvereid/Namsos.
M/S HAVILA CHARISMA (LJQY) (2.599/2.600/1999) - Havila Supply
Ships AS (ny drift: Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund.
M/S HAVILA CHIEFTAIN (LJYY) (2.028/2.209/1983) ex REMBAS
- 98 ex STRILBORG - 93 ex SOLFONN - 93 - Borgstein Skipsinvest
AS (Ny drift; Havila Supply ASA, Fosnavåg), Ulsteinvik/Alesund.
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 Rescue AS (Ny drift: Havila Supply ASA),
Fosnavåg/Ålesund.
M/S HAVILA CROWN (LLKY) (3.154/2.750/2001) - Island Offshore

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

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

M/S HAVILA LISTA (LJKK) (3.073/4.640/1999) - Samme som
HAVILA CHARISMA.

M/S HAVILA RUNDE (LIQN) (2.017/2.607/1997) ex RESCUE
SAGA - 98 - Samme som HAVILA CHARISMA og hjemsted endret
fra Ålesund til Fosnavåg.
M/S HAVILA SKAGERRAK (LCEK) (7.172/7.150/1976/81) ex

SKAGERRAK - 00 - 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 WEST TERN - 85 - North Sea Rescue AS (Ny drift:
Havila Supply ASA), Fosnavåg/ Ålesund.
M/S HUGIN (LGYA) (43/-/1906) - fra Jan Ola Flåhammer, Titran/

Trondheim til Hugin AS, Kverva/Trondheim.
M/S KAARE (LGMU) (46/-/1916) - fra Bjørn Erik Klausen, Manger/
Svolvær til Trond Aslak Tøsse, Røyse/Svolvær.
M/S KALKFJELL (LLOG) (39/-/1948) ex PETER - 52 - fra Rune Svend
sen, Oslo/Holmestrand til Kari Selvig Langbakk, Molde/Holmestrand.
M/S MAARFJELD (LHEU) (44/-/1905) - fra Bergen Fergetransport
AS, Byrknesøy/ Trondheim til Charles Sommerseth Lilleskare, Isdalstø/
Trondheim.

M/S MAARTEN (LNHF) (75/-/1984) - fra Kristiansand kommune ,
Kristiansand til M/S Maarten AS, Kristiansand.

M/S MIKAL 1 (JXAS) (640/-/1973) ex FORTIES MOON - 86 - Nep
tun Rederi AS, Oslo/Haugesund, omdøpt til BULLWORKER.
M/S MÅRSUNDVÆRING (LNCE) (49/-/1947) 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/-/1952) ex LUNDE II - fra P/R Ribo (Ole Jonas

sen), Hundvåg/Stavanger til Fjordtjenester AS, Orre/Stavanger.
M/S RISVÆR (LMXY) (882/914/1974/79/97/98) ex HEGGHOL

MEN - 95 ex TRANS SUND - 93 - fra PSH Sjøtransport AS til PSH
Shipping AS, Kolvereid/Namsos.
M/S SEA STAR (LINI) (142/—/1965/1985) ex SELØYVÆRING
- 97 ex MARTIN 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 - fra 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 - 63 - fra Fosenfrakt I Drilen,
Vallersund/Kristiansund til Fosenfrakt AS, Vikhammer/Kristiansund.



M/S TRO (JXDS) (29/-/1935) - fra Dyrkolbotn Leirskole, Vikänes/
Bergen til Atle Ingebrigtsen, Bergen.
M/S VIKING JUNIOR (LJJJ) (26/-/1963) ex STRILHOLMEN - 79
ex TOSKA - 79 ex KILA - 77 ex SALTSTRAUMEN - 74 - fra Teknisk

Management AS, Fagerstrand/ Sandnessjøen til Nordfjord.Dykkerservice
AS, Måløy/Sandnessjøen
Lekter ØYBRUA (LAXO) (96/-/1956) - fra Jonassen & Østbø AS,
Hundvåg/Stavanger til Fjordtjenester AS, Bru/Stavanger.

September 2002:
M/S BIRGITTE (3YLP) (21/-/1916/51) ex GUNDA - fra Stig Øie,
Hundvåg/Stavanger til Elvegård Camping ANS (Svein Johnsen),
Saltstraumen/Bergen.
M/S BLACK MARTIN (LHAA) (36/-/1983) ex PAMELA - 94 - fra
Gabelsfjord AS c/o Bedriftsforum, Jessheim/Oslo til Kjell Gustav Jensen
(Odd Harald Rosenlund, Jessheim) c/o Bedrifts-Forum Revisjonsselskap
AS, Jessheim, Aurigeno/Oslo.
M/S BRANCH OFFICE II (LIJP) (21/-/1995) - fra Meridian AS, Oslo
til Tord Eide, Lysaker/Oslo.
M/S ENGHOLM (LMPM) (32/-/—) ex HANKØ - 99 ex RAF! - 94
- fra Torgeir Boye, Nedenes/Fredrikstad ril Sigbjørn Boye, Kolbjørnsvik/
Fredrikstad.
M/S FISKARN II (LLCS) (37/-/1944) - fra Kjell Erling Engebrigtsen,
Moss/ Fredrikstad til Finn Plukkerud, Moss/Fredrikstad, omdøpt til
TARZAN 2 og slettet i merkeregisteret.
MS KORNI (LLME) (1.515/2.270/1970) ex BREMER URANUS
- 91 ex ARGUS - 89 ex TOR HUMBER - 73 ex RONAN - 73 - fra
Halvorsen Shipping AS, Vedavågen/Kopervik til Korni Shipping AS,
Vedavågen/Kopervik.
Lekter KRONOS (LK4629) (1.776/—/1975) - fra Elkon Finans AS,
Lysaker/Fredrikstad til Kronos Titan A/S, Fredrikstad.
M/S LOFOTFJORD I (LJRO) (36/-/1981) ex NORSPEED - 95 ex
NORSKYSS - 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/Alesund til Terje Hagen, Lurøy/ÅJesund.
M/S NAVIGATØREN (LHPS) (38/-/1972) ex NAVIGATÖR - 75 ex
FJORD-VIND - 75 - fra Åse Sophie Kristiansen, Oslo til Liv Lunder,
Heggedal/Oslo.
M/S NORPOL AKTIV (LWMV) (49/-/1969) ex SHEEBA - 89 ex AN
NELIE - 86 - fra Knut Strand, Oslo til Rune Nordbø, Hundvåg/Oslo,
omdøpt til CASSANDRA.
M/S NORMANN (LHML) (23/-/1943) - fra Alf Jensen, Norddyrøy/
Trondheim til Kurt Johan Patric Lundevall, Dyrvik/Trondheim.
M/S OLAV KYRRE (LLEZ) (103/-/1987) ex SYUZMA - 00 ex MRTK
- 725 - 91 - fra Stiftelsen Fix, Bergen til Didrik Bentsen, Vedavågen/
Bergen.
M/S OLE WILLASSEN (LNLR) (122/-/1948/77) ex EIDSFJORD
- 72 ex SØRTRÅL - 64 - fra Christian Fredrik Sandø, Hvalstad til Arne
Solheim Nilsen, Grimstad, hjemsted endret fra Oslo til Grimstad.
M/S RADØY (LFCC) (110/60/1965) ex OTTERSØY 4 - 91 - fra
Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen ril Wergeland Halsvik AS,
Dalsøyra/Bergen.
M/S SEUT (JWTP) (133/—/1958) ex KATTLAND - 94 ex FRU
OLSEN - 89 ex MICHAEL I - 85 ex SPIEKEROOG - 74 - fra
A.Nilsen Slepebåter AS, Fredrikstad til Nordenfjeldske Sjøtransport
AS, Kyrksæterøra/Fredrikstad.
M/S SHOWBOAT (JXFI) (197/-/1959/76) ex LAUVSNES - 87 ex
OSAFJORD - 76 - fra Pereus Invest AS, Jar/Oslo til Vidar Gjervik,
Erdal/Oslo.
Lekter SIMEK 1 (LK5871) (383/-/1996) - fra K-Finans AS, Oslo/
Flekkefjord til SIMEK AS, Flekkefjord.
M/S SKATE (LJYI) (88/-/1938) ex ASKET - 98 ex BÆRØYFJORD

- 87 ex BØFJORD - 76 ex SAGVÅG I - 69 ex JEAN - 57 ex SAGVÅG
I - 57 - fra Skate Holding AS, Bergen til Kafebåten Skate AS, Bergen.
M/S SOLGLIMT (LCXU) (24/-/1944) - 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.
Lekter STÅLMANN (LM5881) (610/-/1976) - fra Jonassen & Østbø
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, Hom
borsund/ Flekkefjord
M/F TORGHATTEN II (JXSG) (675/—/l 987/92) ex TORGHATTEN
- 02 - fra Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund til Innherredsferja
AS, Levanger, omdøpt til YTTERØY II og hjemsted endret fra Brøn
nøysund 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.

Juli 2003:
M/T PETROTROLL (LAOF2) (38..406/67.436/1981) ex SKAUS
TREAM - 93 ex JAGUAR - 91 - Ugland Nordic Investment AS, (forr.:
Petroleum Geo-Services ASA, Lysaker), Sandefjord/Trondheim, (ny
drift: IUM Shipmanagement AS, Grimstad), omdøpt til NORDIC
TROLL.
M/S RAMFORM VANGUARD (LAJE5) (10.297/5.200/1999) -
National Australia Finance (Leasing) Limited, repr.: Marinelaw AS),
London/Bergen. (Endret drift fra Polar Ship Management AS, Bergen
til Barber Ship Management AS, Lysaker)
M/T SKS SINNI (LAVT5) (81.270/159.453/2003 - Suezmax Shipown
ing Limited, drift; Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen),
Hamilton/Bergen (Endret repr. fra :Norship AS, Fyllingsdalen til Kriship
Chartering AS, Fyllingsdalen).

August 2003:
M/S BUCCANEER (LDYT3) (2.649/2.058/1982) ex DRIVE OCEAN
II - 91 ex MORAY FiARSTAD - 90 ex SMIT MORAY - 87 ex MO
RAY FLARSTAD - 87 - Buccaneer Navigation Limited, Nassau/Bergen.
(Repr.: endret fra Finn Bjørnstad c/o Wikborg, Rein & Co., Oslo til
John Arne Johnsen c/o Subsea 7, Grimstad, drift uforandret DSND
SubseaAS, Grimstad).
M/S CLARE (LAUI5) (5.617/2.850/1972) ex DANA BALTICA - 96 ex
VFNZIA E - 94 ex NORCREST - 93 ex WESERTAL - 92 ex MEYER
EXPRESS - 73 ex WESERTAL - 72 - fra KJS Clare v/Kretsen Hjelm
Christensen, Asaa/Oslo ril Clare Express ApS, Frederikshavn/Oslo (Drift
uforandret Hav Ship Management AS, Nesttun).
M/S GARDSUN (LHBF3) (3.026/4.281/1977) ex SELFOSS -93 ex
OSTEREMS - 87 - Gards Rederi AS, Oslo/Tønsberg til Wani Shipinvest
AS, Oslo/Tønsberg.
M/S GARDWAY (LAWG4) (2.978/4.145/1978) ex HVASSAFELL - 95
ex LUHE - 88 - samme som GARDSUN.
M/T NAVION DANIA (LANP5) (7.821/8.500/2000) - fra Navion
Shipping AS, Stavanger til Navion Offshore Loading AS (Rasmussen
Maritime Services AS, Kristiansand), Stavanger.
M/T NAVION SCOTIA (LAQF4) (52.348/95.029/1993) ex VINGA
- 98 - Navion Offshore Loading AS, Stavanger (ny drift: Rasmussen
Maritime Services AS, Kristiansand).
M/S NORCLIFF (LAXE4) (8.407/6.266/1995) ex BRAVO - 94 sjøs.
CROWN LINK - fra Partrederiet Norcliff Invest DA, (forr.: Loki ASA,

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.



best.red.: NorcliffAS, drift: V.Ships Norway AS), Oslo til Fotl Shipping
Invest AS, Oslo.
M/T PEBBLE BEACH (LASH5) (41.990/70.637/1981) ex PANOIL
-01 ex EQUATOR EXPRESS -00 ex SANKO CHERRY -91 - endret
fra Pebble Beach Shipping Co.Ltd. c/o Overseas Management Co.Trust
(B.V.I.) Ltd., Road Town/Oslo (Ny repr.: Knut Johan Steneng, Singa
Ship Management AS, Oslo, drift endret fra Kjelman Shipping AS, Oslo
til Singa Ship Management As, Oslo).

September 2003:
M/S BAKRA (LAJZ5) (37.550/70.456/1993) ex BAKAR - 99 ex
BESKYDY - 98 - fra Bakra Inc., Monrovia/Oslo til Bulktransfer Inc.,
Monrovia/Oslo (drift uforandret: Torvald Klaveness & Co. AS, Oslo).
M/S BALSFJORD (LAJY5) (37.550/70.120/1996) ex SUMAVA -98
- fraT. Klaveness Shipping As, Oslo til Bulktransfer Inc. (Torvald Klave
ness & Co. AS), Monrovia/Oslo.
M/S BALTIC (LAXX5) (10.991/7.680/1984) ex BALTIC LINK - 03
- Trinity Bulk Carriers AS, Oslo, omdøpt til SCAN BALTIC.
M/S BUFJORD (LAEQ5) (2.138/2.150/1983/95/99) ex KVATROB
ULK - 02 ex STAALVANG - 99 ex MARPOL OMAN - 96 ex EIDE
RESCUE II - 93 ex MONCHGUT - 91 - Aus Bulk AS (forr.adr.:
Andersen & Co. AS), Grimstad (ny drift: IUM Shipmanagement AS,
Grimstad).
M/S DUOBULK (LAES5) (2.113/2.250/1982/94/98) exFJELLVANG
-98 ex MARPOL GYDAII -94 ex EIDE RESCUE V-93 ex WERDAU
- 91 - fra FB Invest AS (Vang Shipmanagement AS), Greåker/Måløy til
UMI Invest AS, (Andersen & Co.AS, drift IUM Shipmanagement AS),
Grimstad/Måløy.
M/S FREIGHTER SPIRIT (LAX02) (45.067/76.395/1982) ex
TEEKAY FREIGHTER - 03 ex BONA FREIGHTER - 00 ex HØEGH
FREIGHTER - 92 ex SIBOSEVEN - 89 - fra Bona Freighter KS (Teekay
Shipping Norway AS), Oslo til Scotts Gove Shipping LLC (repr.: Eigill
Krogh Grimstved, Oslo, drifSkipsmatrikkelen
M/S JACO STOVE (LAYA5) (6.030/9.590/1988) ex MEKHANIK
KURAKO - 03 ex SOLOMON CHIEF - 00 ex CAPITAINE TAS
MAN - 99 ex MEKHANIK KURAKO - 97 ex TIGER STAR - 95 ex
MEKHANIK KURAKO - 94 ex BACK BAY - 94 ex MEKHANIK
KURAKO - 92 ex PRINTCA - 89 - Jaco Stove Shipping Ltd. (Th.
Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg, omdøpt til ONEGO
VOYAGER.
M/S NORDIC (LAYC5) (11.092/6.704/1981) ex NORDIC LINK
- 03 - Trinity Bulk Carriers AS (Eidsiva Rederi ASA), Oslo, omdøpt til
SCAN NORDIC.
M/T TEAM MERKUR (LAVC2) (24.330/41.985/1981) ex TEAM
FROSTA - 98 ex FROSTA - 82 - Team Tankers Shipping AS, adresse
endret fra Bergen til Oslo (Arne Blystad AS), Oslo/Bergen.
M/S WESTWOOD BREEZE (LAOT4) (29.369/46.908/1992) ex
SAGA BREEZE - 98 - KS Clover Breeze, Oslo/Porsgrunn, omdøpt til
BREEZE ARROW.

Juni 2003:
Rig BORGILA DOLPHIN (LFDU) (13.297/—/1976/91) exHUACA
BIL DELFIN - 91 - ex BORGILA DOLPHIN - 80- Fred Olsen Drilling
AS (Dolphin AS, Tananger), Oslo - solgt til Bahamas

Juli 2003:
Lekter GOLIAT 18 (LK3202) (6.117/—/1985) ex CONGO LIFT
MASTER - 96 ex CONGO - 87 - Bukser og Bjerging AS, Oslo/Stavanger
- solgt til Russland.
Lekter GOLIAT 19 (LK3507) (6.117/—/1988) - Bukser og Bjerging
AS, Oslo/Stavanger - solgt til Russland.
M/S ISVIK (LEVC) (158/249/1955) ex FALKVÄG - 87 ex SALINA
- 85 ex BLUE STAR - 81 ex STJERNEN - 81 ex STELLA RASK - 72

NOR - Slettet (utgått av registeret)

ex STELLARASK - 59 - Skipsaksje-selskapet Frøyland og Svendsbøe,
Skjold/Stavanger - solgt til Nederland
M/S LIA (LJUK) (810/-/1947/72/77) ex LIAFJELL - 99 ex GANG
STAD JR.- 93 ex EIDSFJORD - 90 ex HAAKON HANSEN - 72
ex BJARNI OLAFSSON - 67 - Liafjell AS, Straume/Bergen - slettet
28.07.2003 som opphugget (Opphugget ved Fosen Gjenvinning, Stok
sundet i løpet av juni/juli 2003).
M/S LYDIA (LGRV) (95/-/1896) - John Hausberg, Steinsland/Bergen
- slettet 24.07.2003 som forlist (Ble senket 28.10.2000 i Bjørnefjor
den).
M/S NICO (LDZV) (516/650/1956) ex BULKMANN - 98 ex OSTER
BULK - 89 ex BULK-TRANS - 87 ex RINGVE - 84 ex SUNNMØRE
- 70 ex HANSA - 62 ex BRAKEN - 62 - Osterfrakt AS, Stamnes/Bergen
- slettet 24.07.2003 som forlist (Sank etter grunnstøtning 03.04.2001,
flott 08.04.2001, kondemnert (Total loss).
M/S OPTIMAR (LDHF) (682/800/1971/83) ex EVA MERETHE
- 99 ex WITH JUNIOR - 88 ex SNERTHOLM - 77 - Berge Rederi
AS, Kverva/Trondheim - overført til Panama, omdøpt til DANANOR,
signal H02425.
M/S PIONER (LKIZ) (1.357/1.750/1970) ex MELTON PIONEER
-81 ex WINDLE SURF -79 ex ZEPCONCORDE -76 ex ANNELISE
BOS - 73 - Kommandittselskapet AS Timber Line, Kopervik - overført
til Færøyane, samme navn, signal OZ2043.
M/S SJØPRINS (LNNN) (24/-/1943) ex SJØGUTT - 74 - Partrederiet
Sjøgutt DA (Hans Olav Helgesen), Kråkerøy/Fredrikstad (0-9-F) - slettet
30.07.2003 som kondemnert.
M/S SKANDIMØGSTER (LMGK) (2.598/2.750/1998) - DOF Rederi
AS, Storebø/Bergen - overført til NIS, samme navn, signal LMKG3.
M/S SPITSBERGEN (LHZR) (631/-/1988) ex QILALUGAQ- 96 -
Hansen Fiskebåtrederi SD, Stokmarknes (N-2-H) - solgt til Argentina.
M/S TRÆNVÆRING (LJSX) (49/-/1956/02) - Partsrederiet Træn
væring DA (Hans Knut Sandøy), Træna/Sandnessjøen (N-13-TN)
- slettet 15.07.2003 som forlist.
Lekter US 102(LM5747) (3.981/—/1976) ex VIMITO - 80 - AS Nymo,
Grimstad - solgt til Canada.

August 2003:
M/S AASEMOR (LCLN) (38/-/1941) - Egil L. Larsen, Vadsø (0-20-0)
- slettet 13.08.2003 som kondemnert.
M/T AIMTANK (LNFU) (24/-/1941) ex RANTANK ? ex B.P. 22
- Torstein Trondsen, Gressvik/ Fredrikstad - slettet 13.08.2003 som
kondemnert.
M/S ANN-ASTAD (LFJK) (49/-/1879) - Reidar Bernhard Andreassen,
Bodø og Finn Mikal Eriksen, Værøy reg. Bodø - slettet 13.08.2003 som
kondemnert.

M/S ANNA JOHANNE (LGWG) (44/-/1921) - Ragnar Riksheim,
Valberg/Sandnessjøen - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Kondemn
ert for 35 år siden).
M/S ASTRID ORMØY (LKBS) (24/-/1938) ex OLAV -5 1 - Jan Her
mann Pedersen, Brønnøysund - slettet 13.08.2003 som kondemnert
(Kondemnert på 80-tallet).
M/S AUKEN (LJTT) (69/-/1919) - Kåre Oddleif Haukås, Molde, Johan
Albert Haukås, Tornes i Romsdal og Asbjørn Haukås, Harøysund, reg.
Kristiansund - slettet 13.08.2003 som forlist (Sank 1970/1980).
Lekter BA-FEM(LCVM) (129/—/l 878) ex M/S FLATHOLM ex D/S ex
KNM NOR - 49 - Norsk Metallretur Stavanger AS, Hunvåg/ Stavanger
- slettet 18.08.2003 som opphugget.
M/S BARNAN (LFNY) (31/-/1913) - Nils Andreas Bakke, Mortenhals/
Tromsø - slettet 13.08.2003 som solgt.
M/S BEATEiyWVG) (161/-/1958 ex BLOMVÄG - 87 ex SYVDE - 84
ex ØYFERGA - 72 - Egil Olsen Nord A/S, Finnsnes/Tromsø - slettet
13.08.2003 som overført til Tunisia.
M/S BRØDRENE IIII (LIVL) (35/-/xxxx) - Ole Jørgen Olsen, Trond
heim - slettet 13.08.2003 som forlist (Forliste ca. 1945).
M/S EIKHOLM (LIWQ) (35/-/1916) ex NORDFJORD II - Harry



Oddmund Hansen, Brønnøysund - slettet 13.08.2003 som forlist (For
liste i storm ca. 1974).
M/S ELIN (LFVW) (146/--/1908) - Odd Johan Solnørdal, Ålesund
- slettet 13.08.2003 som kondemnert (Ble senket utenfor Volda på
1970/1980. tallet).
M/S FAGERSUND (JWOK) (364/-/1957) ex KLIPPSTEIN - 02
ex HAVSNURP I - 00 ex HAVSNURP - 99 ex SJØHOLM - 83 ex
HOLMSJØ - 83 ex VALDERHAUG - 71 ex KVITEGGEN - 64
- Fagervoll Havfiskeselskap AS, Skodje/Ålesund - slettet 29.08.2003
som opphugget.
M/S FANNY (LKRO) (47/-/1885) - Thomas Jakobsen, Flekkerøy og
Ånund Jakobsen, Kristiansand, reg. I Kristiansand - slettet 13.08.2003
som kondemnert.
M/S FAR SWIFT (LMDS) (2.401/--72003) - Farstad Sypply AS,
Ålesund - nybygg overført samme dag til NIS, samme navn, signal
LMDS3.
M/S FRAMTID (LGAH) (28/-/1916) - Kathrine Eines, Gravdal og
Johan Marelius Flæsen, Leknes, reg. Svolvær - sletter 13.08.2003 som
kondemnert (Kondemnert ca. 1970).
M/S FREMAD 111 (LKWU) (25/-/1914) - Nils Peder Pedersen,
Finnsnes/Tromsø - slettet 13.08.2003 som kondemnert.
M/S FRØYSTEIN (LGBI) (97/-/1917/46) - Stiftelsen Bruksbåten (Stei
nar Hosøy), Nyborg/Bergen - slettet 13.08.2003 som kondemnert.
M/S FUGLHUK (LNIR) (28/-/1907/51) - Jonas Larsen, Svolvær - slettet
13.08.2003 som kondemnert.
M/S GAMVIK (LDSV) (27/-/1971) - Finnmark Fylkesrederi og Rute
selskap, Hammerfest - slettet 13.08.2003.
M/S GJERTINE (LAWC) (30/-/1917) - Edvard Andreas Morskogen,
Herøy/ Sandnessjøen - slettet 13.08.2003 som forlist (Forliste ved
Herøyholmen for mer enn 20 år siden).
M/S GLANNØYI (LELN) (152/-/1956) ex GLANNØY- 82 ex POL
LAN - 64 - Paul Blikfeldt, Tromsø - slettet 13.08.2003 som kondemnert
(Ble senket på Veggfjorden v/Ringvassøy i 1984).
M/S GRUNNEGGA (LIOY) (46/-/1947) - Leif Hilmar Kristiansen,
Tromsø - sletter 13.08.2003 som kondemnert (Ble senket på slutten av
1980-tallet).
M/S HANS (LGFH) (125/145/1916) - Hans AS, Mosterhamn/
Haugesund - solgt til Storbritannia
M/S HAVILA LISTA (LJKK) (3.073/4.640/1999) - Havila Supply Ships
AS (Havila Supply ASA), Fosnavåg/Ålesund - overført til Brasil
M/S IRMA I (LGLC) (40/-/1907) - Einar Voldset, Stårheim/Bergen
- slettet 13.08.2003 som forlist (Forliste for mer enn 20 år siden).
M/S JANNE MERETHE (3YFX) (20/-/1927) ex REIULF - Jan H.
Jonassen, Sørvågen/Svolvær - slettet 13.08.2003 som kondemnert
(Kondemnert i 1984).
M/S JOTINN (LNQR) (24/-/1943) - Samuel Karl Haugen,
Stokmarknes/Sortland - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Ble kon
demnert i 1985-86).
M/S JULSUND (LKOW) (77/-/1917) ex RAGGEN - 48 ex AVANACE
- 41 ex AVANCE III - 33 - Christie & Opsahl A/S, Molde - slettet
13.08.2003 som kondemnert (Ble kondemnert rundt 1977).
M/S KATINKA (LGUV) (64/-/1930) ex SVEIN - 68 ex MIRJAM
II - 4? - Jan Erik Aasen, Tårnåsen/Stavanger - slettet 13.08.2003 som
kondemnert.
M/S KOS (LIZN) (34/-/1913) ex TOSKA - 77 ex PROGRESS III - 66
- Alf Rydland, Morvik i Åsane/Bergen - sletter 13.08.2003 som forlist
(Sank høsten 1980).
M/S KNUT VIKING (LLXU) (368/-/1945) ex HURUM - Alf
Mortensen, Holmsbru/Oslo - slettet 13.08.2003 som kondemnert
(Kondemnert 1980-85).
M/S KUNNA (LHBC) (47/-/1925) ex LOTRE - 61 ex SKJOM
TIND - 59 ex PREKTIG - 42 ex PRÆGTIG - 38 - Bjørn Storvestre,
Krokelvdalen/Bodø - slettet 13.08.2003 som opphugget (Destruert på
midten av 1970-tallet).
D/S LILLEGUT (LEJD) (28/-/1901) - Svend Jakobsen, Avaldsnes/
Bergen - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Ble senket som fylling-

sobjekt i Haugesund havn for 6-8 år siden. Hadde før det vært ute av
drift i ca. 30 år.)
M/S LOMSVIK (LDUM) (34/-/1937/51) ex LOMSTINN - 52 - Ragnar
Johan Larsen, Valberg/ Svolvær - slettet 13.08.2003 som kondemnert
(Kondemnert 1980-81).
M/S LØNNINGDAL (LGSF) (32/-/1925) - Arvid Milton Emilsen,
Rørvik/Tfondheim - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Kondemnert
tidlig på 1980-tallet).
M/S MADSFJORD (LGSS) (35/-/1915) - Johan Ansgar Gaustad,
Titran/Trondheim - slettet 13.08.2003 som forlist (Sank ved kai for
ca. 27 år siden).
M/S MALMER (LJCN) (68/-/xxxx) - Gjermund Kornelius Antonsen
Øien, Trondheim/ Kristiansund - slettet 13.08.2003 som kondemnert
(Brent opp rundt 1945-50).
M/S MARIGOLD (LECO) (64/-/1953) - fra K/S Marigold Aquaculture,
Greåker/ Sarpsborg - slettet 13.08.2003 som kondemnert.
M/S MATREDAL (LGJN) (62/-/1912) ex HUSVIK I - 47 - Per Frank
Olsen, Vassøy/Bergen - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Senket
ca. 1982).
M/S MISJONSBÅTEN NYTT HÅP (LGBM) (69/-/1910) ex MARAN
ATA - 79 ex FYKAN — 67 exTATjANA - 19 - Olav Haugen, Sørarnøy/
Bodø - slettet 13.08.2003 som opphugget (Hugget i 1989).
M/S MOFJORD (LGUZ) (49/-/1906) - Mikal Siglevik, Fotlandsvåg/
Bergen - slettet 13.08.2003 som kondemnert.
M/S NAMSEN (LGVW) (47/-/1912) - Rolf Btynjulf S. Justad,
Stamsund/Svolvær - slettet 13.08.2003 som forlist (Forlist ca. 1966).
M/S NINA-MARIE (LFPK) (36/-/1953) - FridtjofKay Bibow Hansen,
Blystadlia/ Oslo - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Overtatt av eiers
bror ca. 1970 og tatt til USA).
M/S OKSFJORD (LNJA) (38/-/1948) - Jarle Skogsøy og Leif Skogsøy,
Nesna/Tromsø - slettet 13.08.2003 som forlist (Forlist ca. 1962).
M/S OLE (LHPP) (36/-/1926/48) - Martin Ludvigsen, Follese/Bergen
- slettet 13.08.2003 som kondemnert (Sansynligvis forlist i Ølvefjord).
M/S ORDINAT (LLLK) (1.103/1.200/1998) ex OLI I SANDG
ERDI - 01 ex INNOVATION LIE - 99 - KS Økland Fiskebåtrederi,
Blomsterdalen/Bergen (H-100-AV) - solgt til Danmark
M/S REISENFJORD (LHCE) (24/-/1917) - Reinholt Jakob Dypvik,
Kjeldebotn/Tfomsø - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Kondemnert
i 1983).
M/S REITETIND (LJUY) (39/-/1926) ex ULLA - Jarle Evensen,
Straumsjøen/Svolvær - slettet 13.08.2003 som kondemnert.
M/S REWARD (LHCL) (49/-/1895) - Sigurd Hillestad, Sæbøvik/Bergen
- slettet 13.08.2003 som forlist (Sansynligvis forlist på Trøndelagkysten
1980/1990-tallet)(Sank i Østfjorden julen 1992, ble hever avTaubåtkom
paniet i 1995 og slept ril Agdenes og senket der.)
M/S RINGBRODD (LNUG) (17/-/1913) - Per Frank Olsen, Vassøy/
Svolvær (N-70-VR) - slettet 13.08.2003 som kondemnert.
M/S RUGHOLM (LLCT) (23/-/1924/44) ex KNYGGEN - 47 - Havn
etransport AS, Kristiansund/Bergen - slettet 13.08.2003 som kondemnert
(Ble solgt ca. 1975).
M/S RUTHLAND (LESL) (24/-/1920) - Ragnar Ludvigsen og Jan
Ludvigsen. Sørarnøy/Bodø (N-345-G) - slettet 13.08.2003 som kon
demnert.
M/S SANDSØY (LGBC) (283/-/1977) ex HAUGE SENIOR - 98 ex
LEINEFISK - 88 - Veidar AS, Ålesund - slettet 12.08.2003 som op
phugget.
M/T SANNES (LAVK) (49/-/1965) ex NOROL 10 - 88 ex BP 10 - 77
- Johannes Sannes, Herdla/Bergen - solgt til Irland
M/S SILDHOLM (LDYD) (22/-/1948) - Hå Sju AS, Bekkjarvik/
Haugesund (H-2-AV) - slettet 19.08.2003.
M/S SJØGUTTEN 2 (LHHH) (27/-/1917/32) - Arne Johnny Hansen,
Vesterøy/Svolvær - slettet 13.08.2003’som kondemnert.
M/S SJØLYST (LKXX) (153/-/1952) ex RAV-76-Odd Ingart Haugen,
Fiskåbygd/ Ålesund (ST-8-O) - slettet 13.08.2003 som kondemnert
M/S SOLGULL (LERH) (28/-/1925) - Ole Vemundstad, Stadsbygd/
Bergens - slettet 13.08.2003 som forlist (Forlist ca. 1962 v/Meløyvær).



M/S SOLKVERV (LHJK) (33/-/1915) - Trygve Samuel Dyrvik,
Dyrvik/Trondheim - slettet 13.08.2003 som forlist (Senket ved Hus
tadvika 1944).
M/S STÅLBUEN (LMOY) (198/-/1964) - Odd Jan Godtlibsen,
Kårvikhamn/Tromsø - slett 13.08.2003 som forlist.
M/S SUSANNA I (LHMN) (47/-/1870) - Ove Moksnes, Skjervøy/
Harstad - slettet 13.08.2003 som forlist (Senket i ca. 1968).
M/S SVEA I (LHMU) (36/-/1918) - Torbjørn EJakobsen, Kvalsund/
Kragerø - slettet 13.08.2003 som forlist (Sank ved Kragerø ca. 1977/
1978).
M/S SÆLØ (LJKO) (29/-/1901) - Lars Johan Skjoldvær, Svolvær/Narvik
- slettet 13.08.2003 som forlist (Forlist på 1950-tallet).
M/S TALBORJR. (LMRX) (777/-/1947/64/71/75) exTALBOR- 98
ex GLOBE X - 64 - Br.Birkeland Fiskebåtrederi AS, Storebø/Bergen
(H-87-AV) - slettet 15.08.2003 som opphugget.
M/S TUNHEIM (LCBI) (34/-/1920) ex HOKLAND - Kristian Jo
han Hals og Sverre Dahl Johansen, Tromsø - slettet 13.08.2003 som
kondemnert.

M/S TÆRNENIV (LJED) (40/-/1898) - Adolf P.Vaagø, AdolfHansen,
Paul L.Vaagø, Karl Vaagø, alle adr. Dyrvik og Adolf Petter Wågø, Sis
tranda, hjemsted Trondheim, slettet 13.08.2003 som forlist (Forlist ca.
1952).
M/S ULLSTIND (LNBS) (17/-/1917) ex DEN DEILIGE SEILERINDE
ex ILSØY I - Frank Henriksen, Mandal/Bodø - slettet 21.08.2003.
M/S ULMAN (LLHV) -(28/-/1945) - Otto Magnus Iversen, Brøn
nøysund - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Solgt til Brønnøysund
1970-tallet, sansynligvis sunket).
M/S VAAGEN 3 (LHSF) (49/-/1863) - Alf Kristian Drilen og Erling
Johannes Drilen, Vallersund/Trondheim - slettet 13.08.2003 som kon
demnert.

M/S VARI (LIMT) (44/-/1893) -JosefLippert dødsbov/GunvorLippert
og Knut Brandt Lippert, Klokkarstua/Drammen - slettet 13.08.2003
som kondemnert (Sansynligvis sunket).
M/S VATLØY (LLOC) (37/-/1910/45) - Havnetransport AS,
Kristiansund/Bergen - slettet 13.08.2003 som kondemnert.
M/S VESLE-LUNA (LHFH) (36/-/1909) - Jonas Larsen, Svolvær -slettet
13.08.2003 som forlist.

M/S VIDAR I (LHVI (49/-/1882) - Birger Bragstad, Inderøy/Steinkjer
- slettet 13.08.2003 som kondemnert (Kondemnert ca. 1963).
M/S VIRKA (LHWG) (32/-/1917) - Selmer Rygg, Sæbøvik/Ålesund
- slettet 13.08.2003 som forlist (Sank i Høylandsundet februar 1972).
M/S VOLVOTRÄL (LFPC) (47/-/1930) - Ingvar Kristian Nilsen, Ski/
Hammerfest (F-10-H) - slettet 13.08.2003 som kondemnert (Trolig
kondemnert i 1988).
M/S VÅRLIV (LKVF) (26/-/1942) - Johannes Dahlø Jr., Orkanger/
Trondheim - slettet 13.08.2003 som forlist (Forlist på 1950-tallet,
muligens utenfor Flatanger).
M/S ØYGRIM (LKPF) (39/-/1908) - Per Kristian Andersen, Oslo/Molde
- slettet 13.08.2003 som kondemnert.

September 2003:
M/S AQUA-GUTT (LMAT) (117/-/1964/66) ex JOHN SENIOR
- 87 - Askvoll Båtservice Atle Gjørøy (Atle Gjørøy), Askvoll/Bergen
- solgt til Frankrike
M/S BERGSLEP (LLCI) (112/103/2000) - Bergslep AS, Sylte/Ålesund
- solgt til Irland
M/S CEMSTAR (LESX) (2.970/6.089/1977) - Norcem AS, Oslo/Brevik
- solgt til Sverige
M/S CONBERRIA (JWYT) (4.101/5.935/1981) ex BERRIA - 86
- Norcem AS, Oslo - solgt til Sverige
M/S FESTHELTIND (LFHC) '(30/-/1949) ex KRYSTAD - Bendix
Lund Nilsen og Thjodolf Wulff Nilsen, Hamnøy i Lofoten/Svolyær
- slettet 08.09.2003.
Lekter FJORDKALK (LM6604) (3.234/-/1978) - Norcem AS, Oslo
- solgt til Sverige
M/S GJØSUND (JWOV) (218/-/1964) exTØVIK - 99 ex NORD-

LENDING - 95 ex ODDSTEIN - 77 ex POLAR - 74 - Myre Havfiske
AS, Myre/Ålesund (N-182-0) - slettet 02.09.2003 som opphugget.
M/S HARDHAUS II (JXME) (1.889/2.261 /1987/97) ex HARDHAUS
- 03 - Hardhaus AS, Bekkjarvik/Bergen (H-160-AV) - solgt til Island
M/S KERAK (LJBE) (548/-/1972) - Vardø Havfiskeselskap AS, Vardø/
Ålesund - slettet 01.09.2003 som opphugget.
M/S KYST EXPRESS (JXOS) (116/-/1987) ex HEILHORN - 02
- Trygve Tønnessen, Haus/Bergen - solgt til Tyskland
M/S LADY ASTRID (LMGS) (2.993/2.350/2003) - Partrederiet In
ternational Offshore Services ANS (Farstad International AS), Ålesund
- overført til NIS, samme navn, signal LMGS3.
M/F LYDERHORN (LAGA) (161/-/1963) - Hjaltland Holding AS,
Bekkjarvik/Bergen - solgt til Storbritannia
M/F NORDHORDLAND (LDUU) (1.220/490/1976) - HSD Sjø AS,
Bergen - solgt til Sankt Vincent og Grenadinene. HSD Sjø AS (South
ampton, Isle ofWight and South of England Royal Mail Steam Packet
Public Limited Company (Red Funnel Group), omdøpt til BERGEN
CASTLE, signal J8B2853.
M/S NORDNORGE (LMFY) (11.384/840/1997) - Ofotens og Vester
aalens Dampskibsselskap ASA, Narvik - overført til NIS, samme navn,
signal LMFY3.
M/S NORTH OCEAN I (LEGI) (945/-/1952) ex FiAVSTÅL - 01 ex
FiAVSKJER- 00 exELGO - 90 ex H.ØSTERVOLD - 86 exTHORKILD
- 65 - Sjøstjerna AS, Tromsø/ Ålesund - overført ril Polen
M/S SORTLAND (LAOJ) (563/-/1975) - AS Havfisk, Melbu - slettet
23.09.2003 som opphugget.
M/S TRO (JXDS) (29/-/1935) - Atle Ingebrigtsen, Bergen - slettet
02.09.2003 som kondemnert.
M/S TROMS SUPPORTER (LLZT) (2.085/2.100/2003) - Rig Sup
porter KS, Tromsø - overført til Rig Supporter KS (Seabulk Offshore
SA), Gibraltar, omdøpt til SEABULK SOUTH ATLANTIC, signal
ZDFZ9.
M/S ØYDRONNINGEN (LLKT) (94/-/1982) - Ofotens og Vester
aalens Dampskibsselskap ASA, Narvik - solgt til Sverige

Juli 2003:
M/S AASLAND QXF03) (1.246/2.180/1969) ex MINITRANS - 86 ex
BELL CAVALIER - 78 ex VALDES - 75 ex BELL CAVALIER - 74 ex
VALDES - 73 sjøs. GEERTIEN BOS - West-Trans Bilk AS (Storesund
Marine Services ANS), Torvastad/HaUgesund - overført til NOR, samme
navn, signal LMHR.
M/S GREEN COOLER (LAMH5) (5.084/6.123/1990) ex ERIKSON
COOLER - 95 - Nordic Cooler Ltd. (Green Management AS), Grand
Cayman/Bergen - overført til Storbritannia, samme navn, hjemsted
London og signal MBHD5.
M/T VLATOR (LAZS4) (4.845/6.033/1976) ex ISLAND GAS - 96
ex BOREAL GAS - 82 ex HEBE - 80 - Tatika Navigation SA, repr.:
C.H.Sørensen & Sønner A/S, drift: C.H.Sørensen Management AS),
Monrovia/Arendal - slettet 01.07.2003 for opphugging. Ank. Alang
23.06.2003.

August 2003:
M/T AKLEJA (LAUU5) (7.613/12.723/1975) ex UNITED TIGER
- 95 ex ISABELL - 91 - Linnea Shipping AS c/o AHL Shipping AS),
Lysaker/Oslo - solgt til Athina Shipping Ltd. (Salmar Shipping Ltd.),
Bridgetown, Barbados og omdøpt til ATHINA, signal 8PQN.
M/S FAR SOVEREIGN (LLEG3) (4.418/4.400/1999) - Farstad Supply
AS, Ålesund, overført til NOR, samme navn, signal LMJI.
M/T FRONT SKY (LAQF5) (81.093/159.999/00) - Quadrant Marine
Inc. (repr.: Montana Agencies AS, Oslo, dirft: V Ships Norway AS,
Oslo), Monrovia/Oslo - solgt til Potomac Shipping LLC (OMI Marine
Services LLC), Majuro, Marshalløyane og omdøpt til POTOMAC,
signal V7EV2.

NIS - Slettet (utgått av registeret)



M/S FRONT SUN (LAQB5) (81.093/159.999/00) - Neon Shipping M/S GARDSKY (LAK04) (2.978/4.001/1976) ex ISNES -94 ex

S.A. (repr.: Montana Agencies AS, Oslo, dirft: V Ships Norway AS,
Oslo), Monrovia/Oslo - solgt til Hudson Shipping LLC (OMI Marine
Services LLC), MajurO, Marshalløyane og omdøpt til HUDSON, signal
V7EU9.

M/S GARDWAY (LAWG4) (2.978/4.145/1978) ex HVASSAFELL - 95

ex LUHE - 88 - Wani Shipinvest AS, Oslo/Tønsberg - solgt til Khaled
Fahl (Al Fahel Shipping Co., Butumi, Georgia og omdøpt til EZZAT
ALLAH, signal 4LTQ.
M/S HEIMBULK (LASX4) (1.937/2.524/1970) ex NORDBULK - 02
ex RUNNING BEAR - 94 ex EURO PARTNER - 87 ex HELENE

GRAEBE - 83 ex SELBERG - 78 ex STRÖMBRON - 73 sjøs. SEE
BERG - Tyssheim Shipping AS (Karmøy Skipsconsult Managememnt
AS, Skudeneshavn), Austrheim/Bergen - solgt til Nord-Korea, omdøpt
MARIAM QUEEN, signal HMXH6.
M/S TROMS STEGGEN (LLBV3) (1.972/3.100/2000) - Troms Bre
vik KS (TFDS Offshore AS, Tromsø, overført til NOR, samme navn,

signal LMJE.

September 2003:
M/S CONSENSUS REEFER (LAGW5) (7.239/9. 1 57/ 1 99 1 ) ex SCH
OENER - 97 ex HORNWAVE - 92 ex SCHOENER - 92 - Consensus

Reefer KS (Det Nordenfjeldske Dainpskibsseslakb AS), Trondheim
- overført til Bahamas, samme navn, signal C6TC9.

DOLLART - 87 - Gustav Walter Invest AS, Drammen/Tønsberg solgt
til Anchor Marine Shipping Services Ltd., Nassau, Bahama og omdøpt
til CELTIC SPIRIT, signal C6TDZ.
M/S GARDSUN (LHBF3) (3.026/4.281/1977) ex SELFOSS - 93 ex

OSTEREMS - 87 - Wani Shipinvest AS, Oslo/Tønsberg solgt til Fiob
Ltd. (Ardis Co.Ltd. (000@Ardis@)), Butumi, Georgia og omdøpt til
GLORIA, signal 4LUF.
M/S JOLU (LAYL3) (568/630/1936/57/71) ex KARM ALFA - 01 ex
ESPEVÆR - 99 ex ELISABETH - 98 ex SISSEL ELISABETH - 95 ex

HARGUN - 89 ex d/s TERJE - 56 - Jostein Lundal, Tanager/Stavanger,
overført til NOR, samme navn, signal LMJR.
M/S SKUDEJURA (LAJ05) (402/350/1975/-) ex ONWARD CHAL
LENGER - 98 ex ARCTIC CHALLENGER - 93 - Skude Jura AS,
Haugesund/Skudeneshavn - slettet 01.09.2003 som forlist (Grunnstøtt
07.10.2003 i Rolvsøysundet v/Havøysund, totalvrak).
M/S VISTAFJORD (LAWD5) (1.437/1.630/1966) exSALINA-97 ex
TUNSTEIN - 87 ex KEHDINGEN - 85 - Santor Shipping AS c/o Arne
Sannes, Vistdal/Molde - solgt til USA-selskap for reg. i Korea, omdøpt
til PRINCESS MARIAM, signal HMXK2.
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Nortun tilbake ved Nordsee
werke i Emden hvor den ble

bygget om tilfritidsbåt og rigget
for seil.
Foto Tom Bratås

stabil med sjøen aktenfor tvers. Når sjøen å restaurere styrehuset som pga. mang- Han har derfor revet bort det gamle
kommer forfra, er det bare å slå av noen lende lufting var råttent. Han la ned et dekket, sandblåst skroget, lagt nytt flott
omdreininger så blir bevegelsene med en imponerende snekkerarbeid og fikk mange tredekk, laget et moderne dekkshus, og
gang mer behagelig. aner-kjennende blikk da det var ferdig. I fått to nye master som er henholdsvis 30

Da silda forsvant på 70-tallet ble det min- og det ble spilt mye volleyball og Beach arbeidet med innredning og rigging Nortun
dre med sildeføring. En viktig last de siste Boys-musikk der den første tiden. Nortun som nå også har fått tilbake sitt opprinne
årene var fiskefor i storsekk. Ellers førte ble invitert på båtfestivaler overalt og Tom lige fiskerimerke AE87. Alle andre rundholt
Nortun mye makrell fra Utsira til Haug- og kameratene stilte opp så sant de hadde som bommer, gafler og klyverbom er for
esund og Bergen og seiavkapp fra Utsira til anledning, og de hadde fryktelig mye lengst saget til og ligger til tørk i Florø.
Sirevåg hvor det ble bearbeidet til minkefor. moro. Før 2001 sesongen ble sanden tatt Nortun var forresten hovedattraksjonen
I 1996 fikk Andreas litt helseproblemet og ut og lasterommet ble brukt som lugar da Nordseewerke feitet sitt 100 års jubi
besluttet å avslutte det harde livet i frak- og messe av 18 av Toms venner under leum i august 2003. Verkstedet arrangerte
tfarten. Han besluttet derfor å avertere sommerturen som gikk helt til Andenes. åpent hus med 30.000 mennesket. Nortun
Nortun til salgs. Nortun og Tom ble på denne turen riks- sto inne ien stor hall og interessen for verk-

kjendiser etter utallige oppslag i aviser og stedets byggenummer fire var formidabel.
Tom Bratås var oppvokst iet Colin Archer TV om geita som var med på hele turen.
miljø i Stavanger. Hans far var med på å Nortun går snart inn i sin fjerde epoke,
starte Plimsoll på slutten av 70-tallet som Etter en minnerik 2001 sesong begynte Mange vil nok rynke på nesen over at ski
var forløperen til Rygja Kystlag som ble Tom å tenke på båtens framtid. Dekket pet nå får et utseende som skiller seg ut fra
stiftet i 1986. Tom og broren ble tidlig satt måtte skiftes da det flere lekkasjer i det. de tidligere tre epoker av skipets historie,
til vedlikeholdsarbeid av fårens båt og tok Båten var framdeles en fraktebåt og ikke Det synes jeg ikke at vi skal gråte over. Når
også aktivt del på seilasene. Etter flere år noe annet. Tom hadde imidlertid ingen en tenker på alle fraktebåtene som er fors
i Middelhavet hvor han livnærte seg av å planer om ågå i fraktefart med Nortun. vunnet ut av landet, er det i alle fall godt at
seile og noen år som møbelsnekker i Stor- Slik som situasjonen var hadde ikke båten en enkel person har sørget for at Kopervik
britania flyttet Tom hjem til Norge. Han noe inntektspotensiale og var heller ikke ennå finnes skrevet på akterenden på et av
var fast bestemt på å finne seg et restau- høvelig som fritidsbåt. de nå historiske fartøyene.
reringsobejekt, og i den anledning så han Oppmuntret av suksessen som ekteparet
på mange båter. Under et besøk hos broren Kowalski i Flensburg hadde hatt med
sin i Kopervik kom han over Båtbørsen. ombyggingenav Ryvar (seSkipet nr.2/97), IxllQer
Her fant han annonsen hvor Nortun var vurderte Tom mulighetene for å gjøre noe Tham Körner Hans P. Madsen
avertert. 1. april 1998 overtok han Nortun lignende. Etter en lang periode i tenke- Jan van Beelen Andreas Ytreland
for en pris av kr. 300.000. boksen kom Tom til den konklusjon at han J. Bot Tom Brattås
De første årene konsentrerte Tom seg om ville bygge Nortun om til seilfartøy igjen. Kurt Brændekilde

laste-rommet ble det lagt et lag med sand og 20 meter høye. Nå skal Tom ta fatt på
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£n komplett historikk er dette ikke, men etter i tiår åha lett etter (målen i høystakken» og brukt minstkr. 20.000 på dette, velger vi å fortelle det vi vet idag.

Fra februar og utover i 1924 bestilte man 14 knop. I låstet tilstand ved normal på grunn av vannet som trengte inn og de
Klosters Rederi A/S (Lauritz Kloster) i belastning gjorde den dog 11 knop. Ski- lot ankeret gå. Telegraferte nå Norsk Bjerg-
Oslo fire motorlasteskip hvorav to ved pet dro straks til Hvitehavet (øst og syd av ningskompagni som straks sendte Urædog
Burmeister & Wain på ca. 7030 tons Kolahalvøya} for åta ombord sin første last Achilles til stedet, der tetting og lensing ble
dødvekt, Sørvard og Austvardmed B.&W. i Arkangelsk. Den var innom Kopervik for utført. Også bjergnings-damperen Herkules
motorer på 2000 bhk., ett skip ved A.G. åta ombord en kjentmann før den fortsatte kom til og sammen slepte de skipet søndag
Neptun i Rostock på ca. 7600 ts.dw. og nordover. I regntykke utenfor Sognefjorden 16. august til Bergen for i dokk åfå utført
med en 1930 bhk M.A.N. motor bygget ble det 14. august av garanti-maskinisten en foreløpig reparasjon. Lørdag22. august
hos dem i Augsburg og døpt Vestvard, samt slått full stopp til broen. Grunnen var en ble Nordvard så slept av bjergningsdamp-
Nordvardsom i oktober 1924 ble bestilt ved liten lekkasje iet overflodsrør. I virvaret erne Jason og Salvagemot Malmö. På grunn
Kockums mek. Verkstads AB i Malmö med som fulgte slo hovedbryteren ut (for åsi av uvær tok dette lang tid så de ankom ikke
deres egen bygde M.A. N. motor på 2000 det kort) og strømmen til alle motorer og Malmö før 30. august.
bhk. Alle skipene ble leverte i 1925. også styremaskinen ble brutt.

Nordvard var en åpen shelterdekker med Da de fikk igang hovedmotoren igjen var oktober 1925 til Hernösand, der den dagen
underrom og mellomdekksrom og ble man allerede på grunn ved Sogneuksen etter tok ombord sin første last. Skipet seilte
verkstedets bygg nr. 145. Tirsdag 11. med hull i maskinrommet. Nordvard i trampfart over hele kloden. Vi nevner
august 1925 gikk den i ballastet tilstand kom flott ved egen hjelp og gikk nordover Galvston 31.12.25, Malmö 24.4.26, Ma
en vellykket prøvetur og ved en overbe- mot Ytre Stensund, men da man var på dras 30.12.26, Narvik 30.6.27, New York
lastning på 40% på motoren oppnådde høyde med Nåra stoppet maskinen igjen 23.2.28, Rosario 23.12.30, Yokohama

28

Nordvardpå vei til Malmö etter grunnstøtningen kort etter levering i 1925. Fotografukjent

Ved Knut H. Næss

Etter fullført reparasjon gikk Nordvard 11.
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Die deutsche Kriegsmarine rekvirerte flere A.G.Weser i Bremen for Hansa-rederiet nytt signal «Es ist verboten Funkverkehr».
tyske handelsskip, slik de hadde gjort under samme sted. Den fikk navnet Pinguin, var Klokken 09.58 et nytt flaggsignal «Ich
første verdenskrig, som de lot ombygge til HSK 5og som om dette ikke var nok, også schicke ein Boot» og klokken 10.02 ble
såkalte «hjelpekryssere», utstyrte dem med Schijf33. I september 1940 opererte den i det klart for tyskerne at det var Nord
sets og så videre for å senke handelsskip Det Indiske Hav . vard.

O
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10.4.31, passerte Cape Town 26.4.32 for
Cuba, passerte Panama 24.6.33 for Yoko-
hama og så videre. Den var trolig bare en
gang i hjemstedshavnen Oslo. [

Etter å ha vært i Sundsvall 3.10.1935 gikk
den til Montreal, der de låstet korn fra og
med den 24. samme måned. Herfrå gikk
den så til Bergen, videre til Moss der Nord-
vard leverte korn til Moss Aktiemøller og
Kambo Mølle fra og med 20. november

r
-

- jl ÉifcJ u. L i i i ,,

og kom til Oslo 3. desember 1933. Etter
så å ha vært innom et par steder i Sverige,
ankom den New York 20. januar 1936.

Så den 26. juni 1939 var Nordvard i
Malmö for reparasjon og etter å ha pas-
sert Kristiansand 27. juli ankom den New
York 11. august. Etter dette kan vi ikke
følge skipet videre. Klok av skade fra første
verdenskrig da man lenge oppgav skipe-
nes posisjoner til glede for tyske ubåter og
overflateskip, stoppet all informasjon 3.
september 1939.

Pinguin
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Pinguin iforkledning som Wilhelmsen-skip. Foto via Erling Skjold

som fraktet varer til og fra det britiske 16. september 1940 fikk Pinguin et skip
imperium og kanskje særlig til de britiske i sikte klokken 09.04 i posisjon 30°31.5' S,
øyer. Ifølge Versailles-traktaten var dette 69°09' 0. Klokken 09.50 heiste de signal-
Forbudt, så de kalte skipene «Handels- flagget «Stoppen sie sofort» etterfulgt av et
Schutz-Kreuzer» med forkortelsen HSK. skudd for baugen av skipet. Da man ikke
Senere ble dette til «Handels-StorKreu- var sikre på at skipet hadde stoppet, skjøt
zer». En av disse var Kandelfels bygget av de igjen klokken 09.54, etterfulgt av et
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8 minutter senere gikk prisemannskap mens prisemannskapet var i brooverbygget. etter overførte de resten av provianten, 115
ombord. Disse sendte klokken 10.40 ved Intet er nevnt om mannskapslugarene helt fanger samt to robåter og en «E-boot» (mo
hjelp av signalflagg, beskjed til Pinguin om akterut, men som vi senere skal se, ble disse torbåt). Nå hadde de tilsammen 179 fanger
at Nordvard var på vei til Port Elisabeth selvsagt benyttet. Problemet var drivstof- ombord. Disse kom fra skipene Domingo
med 7187 tons hvete i sekker, at den gjorde fet. Kaptein Kriider på Pinguin mente de Larrinaga av Liverpool, Filejjellav Oslo,
10.5 knop og hadde brennolje nok til 10 han kunne avse 270 tonn dieselolje, seiv British Commander av London, Morviken
dager på full fart. Videre at skipet hadde 29 kunne han få dette tilbake ved kapring av av Bergen, Benavon av Leith og Nordvard
manns besetning med proviant for 2 1/2 nye skip.
uke og at det var egnet til fange-transport.
Skipets totale brennstoffkapasitet var 900 Leutnant zur See d. R. H. Neumeyer ble
tons som tilsvarte 19.800 sjømil ved en fart satt til å føre NordvardnX Bordeaux i Frank
på 11 mil idet forbruket da var 12 kbm i rike og kl. 09.15 den 17. september gikk
døgnet. han ombord sammen med 5 underoffiserer

Nordvard var på vei fra Bunbury, en liten av mannskapet på bergensskipet Morviken te Nordvard reisen natten mellom 18. og
havn i nærheten av Freemantle i Australia, overført til Nordvard og sammen med sis- 19. september fra ca. 29° syd og 71° øst.
til Port Elisabeth i Syd Afrika med denne tnevntes besetning på 29 ble de satt til å Kaptein Henry Hansen og to dekksoffi
hvetelasten. Hjelpekrysseren Pinguin, som arbeide med bl.a. overføringen av proviant. serer fra Nordvard hadde fortalt tyskerne
hadde senket en rekke handelsskip, hadde En halv time senere ble Nordvards motor- at de trodde Pinguin var et skip fra Wilh
nå problemet med alle fangene de hadde livbåt overført til Pinguin og klokken 14.35 Wilhelmsen. Den var da også på dette tids
ombord. Det var ikke plass til flere da ski- var oljeledningen og trosseforbindelsen punkt svartmalt med hvit «sultestripe» og
pet hadde tre rom fulle av miner som de mellom skipene på plass. Overføringen av to blå ringer i skorsteinen. Den 29. august
skulle legge ut rundt Australia. Dessuten dieselolje begynte 40 minutter senere, og var den blitt ommalt med navnet Trafalgar
tærte det på provianten. Ved å stue om igjen 15 minutter etter var ledning for over- mens den en gang før 18. november var
melsekkene på Nordvards mellomdekk føring av 100 tonn ferskvann på plass. Disse omdøpt Tamerlane. Hva den het ved Nor
kunne de stue fangene ned der. Engelske ledningene ble så frakoplet klokken 18.40 dvards kapring vet vi ikke. Skipet brukte
og norske mannskaper «under» luke 1og og 22.33 respektive. Halvparten av pro- også navnene Kassos og Pechora bl a.
fargede bestningsmedlemmer «under» luke vianten som skulle strekke til 200 mann i

5. Offiserene kunne få plass tre og tre i 60 dager, samt bagasjen til fangene ble også Sprengladninger ble den 19. september lagt
lugarene på hver side av maskincasingen overført den dagen via 2 motorbåten Dagen ut på forskjellige steder ombord i Nordvard
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Opprettelse av slepeforbindelse mellom Pinguin og Nordvard. Foto via Svein Aage Knudsen!Erling Skjold

og 15 menige. Klokken 11.00 ble alle 35 Etter åha drevet rundt noen dager begyn-

av Oslo. Tilbake på Pinguin var 10 sterkt
skadete engelske mannskaper.

Til Frankrike
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slik at den skulle kunne senkes i løpet av 5
minuttet. Etter flere peilinger av tankene
viste det seg at de kun hadde mottatt 282.5
tonn dieselolje mot 300 tonn som oppgitt.
At Kriider tidligere nevnte 270 tonn gjør
förvirringen komplett. For å nå Europa
måtte da hastigheten reduseres til 6.5
knop. Livbåtene og flåtene ble nå forsynt
med «Hartbrot und frischen Wasser». To

dager etter ble livbåtene over-halt og dagen
etter forsynt med «Konservenfleisch, Fisch
in Dosen und Milch». Intet blir nevnt om

flåtene, noe vi kanskje forstår når vi leser
videre.

Hver fange ble tildelt et nummer samt plass
i livbåtene og flåtene. Nordvard hadde op
prinnelig to livbåter, hvorav en med motor
samt 2 joller. Motorbåten var tatt fra dem
og erstattet med to robåter og en «E-boot»
som vi så. Disse seks båtene var reservert

de hvite fangene samt prisemann-skapene,
mens de fargede måtte nøye seg med to
flåter som begge lå på styrbord side av luke
5. Ved 4 lange støt i fløyten var det livbåt
manøver. Alle forordninger ble for-øvrig
gitt på tysk, engelsk og norsk.

Ellers var det forskjellige signal for «vek
king», «fangene under dekk til vanlig tid»,
«skip i sikte, alle fanger under dekk straks
og luker skalkes», «alle fanger i livbåtene
uten personlige effekter» eller «alle fangene
i livbåtene med personlige effekter». Et for
fangene ukjent signal til prisemannskap
ene var at disse skulle klargjøre spreng
ladningene som skulle senke skipet. De
følgende dagene ble så reserveroret prøvet
og overhalt, det samme med livbøyer og
lysbøyer.

Rutineplan for fangene ble også gitt, en
for kapteiner og offiserer, en for det hvite
mannskapet og en for det fargede. Vi velger
å gjengi det for det hvite mannskapet:

Klokken 06.00 vekkes alle ved tre korte

støt med batterifløyten. Alle står straks opp
og rer sine køyer. 2 mann henter vann på
dekk; 06.20 vasker alle mann seg; 06.40
henter 2 mann kaffe, brød, marmelade

samt oppskjær til aftensmaten (altså ingen
påleggsutdeling til aftens); sengeklærne
ryddes og vannhenterne opp på dekk for
å lempe skittent vann overbord; 07.00
frokost; 07.40 opprydding og rengjøring
av skaffetøy; 09.00 fangene fra luke 1 på
dekk. Ingen må gå på bakken og det er på
det strengeste forbudt å overskride sper
ringen akterover; 11.00 fangene tilbake
til sine oppholdsrom (ett langt støt med
batterifløyten); 11.55 2 mann henter mat.

Etter måltidet vaskes opp, feies og skitten
vannet kastes overbord; 14.00 alle mann

på dekk for frisk luft; 16.30 under dekk
igjen, 17.00 2 mann henter kaffe, te eller
kakeo. Inntil 17.40 var det anledning til å
benytte toilettene på dekk, kl. 18.00 ble
luken stengt og fra 19.00 til 06.00 dagen
etter var røyking forbudt.

Jeg gjør oppmerksam på at alle forskrifter
må overholdes strengt. Enhver overskridelse
vil bli strengt straffet. Alle skalfa ha detgodt
ombord hvis alle forskrifter føIges. I motsatt
fall tarjeg mineforholdsregler. Det erpå det
strengeste forbudt å kaste nogetsomhelst slikt
som flasker, bokser, trestykker, papir o.s.v.
overbord. Ved to lange støt må alle STRAKS
gå til sine rum.

At det bodde folk helt akter i mannskaps
innredningen får vi her visshet om: «Tross
min befaling har 4. maskinisten fra Mor
viken igår natt latt lys skinne ut gjennem
åpen ventil. Av den grunn forordner jeg
det slik at det heretter er forbudt å åpne så
meget som en ventil akterut fra solnedgang
til soloppgang». Dessuten ble det gitt
forordning om at fanger som bodde ett
sted ikke måtte snakke med de som bodde
et annet sted.

Den 28. september hadde to engelskmenn
beveget seg fra forut til akter der de i 15
minutter underheldt seg med en malayisk
og en vestafrikansk matros. Etter avhør av
de to, ble de gitt den siste advarsel. Dagen
etter lå Nordvardmed stoppet motor fra kl.
08.35 til 12.00 mens de skiftet dyser fordi
de skulle gå over til å bruke dieseloljen som
var overført fra Pinguin.
Kloster-skipet Vestvardhle. 27. september

senket av U31. Den befant seg da helt
alene ca. 350 sjømil vest av Irland. At
mannskapet (minus en) overlevde og an
kom Slane Head fyr den 1. oktober visste
nok ikke tyskerne. Hvor meget Neumeyer
visste kommer ikke fram av Nordvards

krigsdagbok, men den 2. oktober står det:
«Schiff getarnt in Vestvard, og NordvardWt
hetende Vestvard resten av reisen.

6. oktober fikk de vann i oljen og stoppet
for å pumpe dette ut. Etter et par nye av
brudd fikk de 18. oktober se toppen av to
master og de dreide derfor straks hardt ba
bord til mastetoppene var försvunnet og la
seg så på opprinnelig kurs. Natten etter så
de to lyskastere, men da skipet gikk sydover,
fortsatte de på samme kurs. Igjen var det

Signert H. Neumeyer.

stopp kl. 12 den 20. oktober da starteven
tilene hadde hengt seg opp. Da vinden var
gunstig heiste Nordvard seil som ble tatt
ned igjen kl. 04.00 dagen etter og en time
senere var motoren i orden. Straks etter så

de igjen mastetopper som beveget seg med
stor hastighet, kursen ble lagt om og sig
nalet «Alarm. Schiff klar zum Versenken»

ble gitt, men igjen gikk det bra.

Den 23. oktober ble det varslet «Mann

overbord». Skipet gav hardt styrbord og
stoppet. Fangene ble sendt under dekk og
to livbåter satt på vannet. De halte ved
kommende opp men opplivningsforsøk var
forgjeves og dagen etter ble han be-gravet
i havet. Tre ganger i november hadde de
kontakt med andre skip, men med unn
vikende manøvre gikk det bra. Så endelig
den 21. november 1940 fikk de kontakt

med fiskefartøyet, seilbåter og dampskip
vest av Royan som ligger på nordre bredd
helt ytterst i Girondefjorden i Frankrike.
Nordvard stoppet opp da et Heinkel-fly
bad om navn på skipet etc. kl. 07.05 den
22. november. Flyet forsvant og litt senere
dukket et sjøfly opp som også ved hjelp av
morse bad Nordvardgå videre mot Royan.
Vi ser her at tyskerne hele tiden oppret
theldt radiotaushet. Neumeyer, som aldri
hadde vært på disse trakter, bad om los,
men dette ble avvist på grunn av ubåtfaren.
Han la derfor kursen om mot La Coubre

fyrlykt lenger nord der tre minesveipere
ledet han videre til innseilingsbøyene ved
Royan og til ankerplass. Reisen hadde da
vart i 64 dager, 16 timer og 50 minutter og
utseilt distanse var 10.319 sjømil. Dette var
klokken 08.00 den 22. november. Det ser

ut til at Neumeyer og hans prisemannskap
har forlatt Nordvard\\tr og overlatt henne
til andre.

Hva videre skjedde har vi bare norske be
retninger om som det ikke har vært mulig
å sjekke. Det sies at Nordvard ankom
Bordeaux helt sydligst i Girondefjorden
samme dag. Da kan den ikke ha ligget lenge
i Royan. De 85 fangene fra Filefjell, Mor
viken og Nordvard som var norske (resten
var fra Sverige, U.S.A. og Kina) passerte
gjennom mange fangeleire i Frankrike og
Tyskland før de den 3. mai 1941 ankom
Oslo ombord i SIS Donau og ble frigitt.
Hvetelasten havnet nok hos tyskerne i
Frankrike eller i Tyskland. Det våset Tryg-

Z-Schiff
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ve Nordanger skriver i boken «Lang Kyst» kunne betjene ti store übåter, men med de übåter. Det vi tar med er ikke nødvendigvis
samt hva svensken Axel Axvik skriver etter skip man hadde til rådighet ble dette satt det viktigeste.
3. september 1940 gjentar vi ikke her. til 5 übåter, og skipene kalt «provisorisch». Det var med utgangspunkt i store übåter

Det gikk ikke lenge før Die deutsche Z-SchifF ( Zufuhr-schifF) .
Kriegsmarine fant ut at de ville ombygge
Nordvurd til forsyningsskip av en eller I tnai 1941 ble det gitt ordre om at skipet med lalt 90 torpedoer hvorav 60 var G7e
annen sort. I begynnelsen sorterte den snarest skulle ombygges ved Chantiers de som var elektrisk drevet med relativt lav
under «Trossschiffverband West» men H Gironde i Bordeaux, noe som erfarings- hastighet på 30 knop og med rekkevidde

disse fant snart ut at skipet ikke egnet seg messig tok 7-8 måneder. Verftskapasiteten 5000 meter, samt 30 G7a torpedoer drevet
som «Tross-schiff», som var skip som skulle tillot dog ikke dette a begynne før ca. med trykkluft og med stor hastighet, men
forsyne overflatefartøyer med brennstoff, 1 • september det aret. Da skulle innen som avslørte seg selv ved luftboblene den
smøreolje, ferskvann, forbruksstoff, re- 1- oktober blant annet alle brennstoff-, slapp ut- Hastigheten kunne varieres, så
servedeler, ammunisjon og torpedoer, smørolje- og ferskvannstanker være tømt ved 44 knop rakk den 6000 meter, mens
stores og proviant, men også i mindre °g rengjort, diverse innredning fjernet, ved 30 knop 14.000 meter. Begge typene
grad det samme til übåter. Den ble derfor stores og proviant likesa. Maskinen skulle kunne detoneres enten magnetisk eller ved
underlagt Technisches Amt der Kriegsma- også overhales og være klar 25. september. direkte treff. Av disse torpedoene skulle
rine fur Hilfsschiffe i Hamburg for å bygges Skipet stod under tilsyn av «Bauaufsicht 12 respektive 6 være lagret stridsklare.
om til rent übåtforsyningsskip. Den store Siid der Kriegsmarine, Bordeaux» (BA. Hva angar ammunisjon skulle hver übat
tyske übåt-aktiviteten på verdenshavene, Siid, Bx) og arbeidet utføres for tidligere kunne motta 200 skudd 10.5cm, 1000
kanskje særlig Atlanterhavet, gjorde at de nevnte «T.A.Hamburg». skudd 3.7cm og 2000 skudd 2cm.
ville ha forsyningsskip med stor fart som

kunne være ute i minst 3 måneder og som Det vil være ågå for langt dersom vi skulle Hver av de 5 ubåtene skulle også kunne
kunne forsyne ubåtene med det før nevnte, nevne alt "Nordvard" skulle utrustes med etterfylles med 200 cbm (kubikkmeter)
samt reservemannskaper. De skulle helst både for egen del og av forsyninger til brennolje, 7 cbm Z.d.M. 7 samt 3 cbm
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Schiffbauliche Anderungen sind gezeichnet

Ombyggingsplanene for Nordvard, datert 26.4.1941

Skipene ble både kalt «Ubootversorger» og så som «Typ IX» at kravene ble stilt. Disse
hadde en besetning på ca. 50 mann og
hvert Z-Schiff skulle kunne forsyne 5 slike

SKIPETNR. 4 - 2003

/ Zusitsllch  llltärlacbo undElgen-! Elektr. BåckerelLrlach- ( Frlscb-. lichnler-] Nerketelle «lt Fartieug- Sanltäranlage Unterbrlngunq fur n-Bootsbesatsunq, -—
S  I bedar f fur O-Boota- passer • »as ser IJ 51 11 51 j aaschinen. Ram* fur . fur , Messe, Kinovorfuhrraun, Lese- und | IsanTtar*-^
/ besatiungen 1 I .ISchuster- und Sc hoe ider-1 U-Bootabesatxunq, Blbllothekraua, Barblerraua  /C‘ ,ni«n.
/ ! | ' -J i-1 larbeit. I Ge»cbutxbedlenung
/ 1 Mohnrau~ fur p-j p I L \ _ ! J I ..ihfrtimnma

/ " " i laschlner 5 Idxudlchtende I Eiqenprovlant I ’ n.
/ 5 3 UX. \ | UH. I «MclUira.aæht » Lute I | U.X, ( Luke Sl*a-«lti... \

r p UTT | * Si | kr- 5tr f-—su Ti y—* |ö ljö ilö 1 Hö ©“i« —^-araoMira
V r g i Hnsct- rorräte * v| ' i Kuhlrau* ' j !igi«anjnlCion /

I Daepf-Kucho för J * j TI fj r Geräte fur j I  Sanitäranlaqe .
Elgeobesåtxung ca. 120 Mann !D-Boota- friscb- Prlscb- ; [Sctniler-j 'Sctmler-, D-Bootsbeölung I I fur ißootsoannsqerät

 Ibesatiunq Wasser wasser j| 51 .I 51 . Hospital ’ | Gefanqene .

—-u li il ii—lL jI i I I——

z' [m [>«|°C> [l»l. [l°u.[lag.[lu. | Mf.-bll o<ix. ,_j|j

l (**.r- R-g —r 7n_l sJ=.t \

—hH—© 15 J fl as- A ss6—>«»«

\ l"1- i fa. l“" s ““ ; M“ 3 I UU..T **•>', f.-.-,»,.**» /

itann mms. Ofl. )£(. | J!t. I' L|S]^^

teH i —^
/ PrLsctnra»sertanX» Bb. Fr1 *ch»*««ert*nlt* Bb. Junq. —

/ I x Trelböl I Rcgelstelle Nachschub oder Gefanqene 300 Mann
/ Hunitlon»- und Machubgutem Ladekuhlraua [ /I |

y„.,tw..x pq ji.. |l (! i J ! ! \

fy u Ml.gta.p.U 4 Stj— * *J 1+ “3b 5S Sri i* \P j ilfe 1dö i* 4—«UEMIM

\ sw~.„w..5t lZj 1 _ lt jf i i //

m»chea»»ertanka Stb. Ladekuhlraue j Zusitsl. Trelböl j Regelstelle Machschub oder Gefangene 300 Mann
Frlschvaa«ertank» Stb. ‘ ke»sel Diesel- .

| aqgr. j "



Z.d.M. 8 smøreolje i kanner inkludert
200 kanner for formålet, 500 liter destill

ert vann på f.eks. 25 liters glassballonger,
dog ikke over 40 kg., 15 cbm drikkevann,
pro-viantutrustninger for ubåter der 2/3
var av vanlig skipsvarighet på 6 uker mens
1/3 var rask forsyning av en ukes varighet
i pakker på maksimum 30 x 40 x 60 cm
for uten vansker å kunne tas ombord

gjennom übåtens luker. For Nordvard var
pakkene merket "«N Pr 1», «N Pr 2» og
så videre. Denne merkingen samt stør
relsen på pak-kene gjaldt selvsagt for en
rekke ting, for eksempel «N Z 1» osv for
underholdningslektyre. Videre kan nevnes
i fleng trykkolje til periskopene, jernblikk,
skurekluter, 2 sett dyne- og putevar, hånd
klær, bordduker m.m.m. Viktigere er
selvsagt reservedeler til alt mulig, redskap,
verktøy og forbruksstoff av «alle slag». For
de sistnevnte har vi en liste på 12 A4-ark
for ubåt «Typ IX». Som en kuriositet kan
nevnes at mannskapet på Nordvard som
skulle bestå av både militære og sivile, alle
skulle ha sivile og militære klær, trope
hjelmer og tropeklær.

Vi tar nå for oss ombyggingen av Nord
vard. Som nevnt var skipet en åpen shel
terdekker med hoveddekk (av tyskerne
kalt «Zwischendeck») og shelterdekk (kalt
«Hauptdeck»). Mellomdekket var uten
tverrskipsskott fra forpiggen til tonnasje
brønnen akter. I underrommene var det

et tverrskipsskott under forre mast mellom
rom 1 og rom 2. Det siste strakte seg helt
akter til forre maskinromsskott. Aktenfor

maskinrommet var rom 3 og 4 delt med
tverrskipsskott under aktre mast. Det siste
rommet gikk helt til akterpiggen. I bakken
var det meste lasterom uten luke over.

Resten var lampe- og malerrom .
Tyskerne la inn flere tverrskipsskott både

på mellomdekket og i underrommene, bl.a.
under forkant av brohuset spt. 101. Fra
forpiggen til dette skott ble det lagt inn et
nytt dekk halweis opp i underrommene.
Maskinrommet ble forlenget 5 spantfelt
akterover og fra dette skottet og akterover
til akterpiggen ble lagt dekk på hver side
av, og i høyde med akseltunneltoppen der
det ikke fra før av var slikt dekk. Mellom

dette og hoveddekket ble det i rom 3 lagt
inn et nytt dekk.

Går vi forfra og akterover skulle forpiggen
være til ferskvann og rommene over opp
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Ombyggingen

til shelterdekket for skipets egen utrust
ning. I bakken var rom for fanger med
sanitæranlegg. Underrrom 1 skulle både
over og under det nye dekket være for
forsyninger eller fanger med surringer for
hengekøyer for tilsammen 300 mann ink
ludert dem i bakken. Forre del av underrom

2 skulle være for torpedoer og ammunis
jon til ubåter under det nye dekket med
transportanlegg, sprinkler, overflods- og
kjøleanlegg. Over var det torpedoverksted
for klargjøring av torpedoene før overføring
til ubåtene samt 2 torpedoluftpumper.
Fylling av trykkluft til G 7a-torpedoene
forgikk dog på shelterdekk via ledninger
fra pumpene til tappepunkter ved spt. 35
og 75. Resten av underrom 2 var tanker
for brennolje til ubåter i hele rommets
høyde. Rommet ble delt i mange tanker
både av hensyn til skipets stabilitet, trim,
mulige skader ved beskytning samt for å
kunne frakte flere typer dieselolje. Luken
på hoveddekket ble sveiset igjen. Pumper
ommet lå i forkant av maskinromsskottet

med tilgang derfrå og med avlufting langs
kranstammene midtskips. Det var plass til
2000 tonn olje og pumpekapasiteten var
200 m3 pr. time. For driften av pumpene
samt oppvarming av mannskapsinnrednin
gene ble bl.a. 2 kjeler plasserte i det for
lengede maskin-rommet. Alternativt kunne
pumpene drives elektrisk og for dette pluss
andre nye elektromotorer, ble det installert
et diesel-aggregat i maskinrommet.

I underrom 3 og 4 var det fra indre bunn
(tanktoppen) til toppen av akseltunnelen
ferskvann på begge sider. På begge dekkene
over i rom 3 ble det proviantkjølerom. Kjøle
maskinen var i forlengelsen av maskinrom
met. bier var også reservedeler for skipets
maskinanlegg. Underrom 4 ble på babord
side til ammunisjons- og forsyningsgods
og på styrbord til reserve slanger og utstyr
for overføring av olje og vann til havs. I
akterpiggen var det ferskvann.

I mellomdekksrommene fra forskarpskottet
til akterkant av luke 1 ble på babord side
innkvartering for skipets kanonmann
skaper med sanitæranlegg. I senter foran
luke 1 ammunisjon for skipets skyts og
til styrbord sanitæranlegg for fanger samt
båtsmannsstores. Videre akterover til for

kant av brohuset ble innkvartering for
avløsningsmannskaper til ubåter, samt
messe, kinosal, bibliotek, lesesal og rom
for frisør i hele skipets bredde. Så sanitær
anlegg for disse på babord side, kjølerom

for skipets egen proviant i senter og hospital
på styrbord side.

Videre akterover til maskinromscasingen
var til babord et verksted med en rekke

verktøymaskiner, skredder- og skomaker
verksted. Til styrbord lager for utstyr og
slanger til oljeoverføring som var fra punk
ter ved spt. 136, 117, 90, 52, 34 og 14. På
hver side av casingen smøreoljetanker og
ferskvannstanker. Overføring av ferskvann
var ved en elektrisk drevet pumpe på 60 m3
pr. time i maskinrommet med sugelednin
ger fra tankene nettopp nevnt samt rank
ene på begge sider av akseltunnelen. De 4
smøreoljetankene var hver på 35 kbm med
2 pumper på hver 60 kbm/time med ut
tak på shelterdekk ved spt. 56. 75 og 101.
Mellom de to akterste ferskvannstankene
var maskinstores i senter.

Så kom over rom 3 på babord side først
elektrisk bakeri for ubåtbesetningene, så
skipets eget tørrproviantrom. På styrbord
side dampkjøkken for ubåtbesetningene,
så vaskeri med utluftning langs aktermas
ten. Over rom 4 til tonnasje-brønnen var
innkvartering for mannskapet til Nordvard.
lalt med kanonmann-skapene forut var det
plass til 120 mann. I tonnasjebrønnen var
ytterligere slanger mens innredningen akter
ble beholdt med plass til 19 mann. Pro
viantrommet helt akter ble også beholdt.

Husene på shelterdekk ble stort sett som
før. I brohuset offiserslugarer, messe, pantry
osv. Rundt kapteinens bekvemligheter ble
det flere offiserslugarer og styrehuset med
kartrom og radiorom ble utvidet. Rundt
maskincasingen ble offisersinnredningen
som før mens byssa i akterkant av casingen
ble forlenget 5 spantfelt akterover i samsvar
med maskinrommet. I dekkshuset på hek
ken ble alt beholdt som før.

Akter på bakken ble montert en 10.5 cm
kanon og til bakkskottet festet slepe-kroker
på hver side med ledemekanismer akterover
til hekken for slepetrosser i forbindelse med
nevnte overføring til u-båter. En ti-meters
transportbåt for torpe-doer ble plassert sty
rbord av luke 2 mens det til babord skulle

være 4 slangebåter. På begge sider av styre
huset 7-meters livbåter og på styrehustaket
to 3.7 cm flak og en 2 cm Mg C30. Babord
på luke 3 var en 10 m «V-boot», hva nå enn
det var. På hustaket over maskincasingen
var to 8-meters livbåter til styrbord og to
like lange arbeidsbåter til babord. Av skyts
var helt akter to 2 cm Mg C30. På taket
av dekkshuset på hekken ble en 10.5 cm
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kanon montert samt to 3.7 cm flak. Nord

vardhadde ikke hytte (poop). Det er mot
stridene opplysninger om hva slags- og hvor
meget skyts Nordvard hadde. Vi har holdt
oss til skisse vist. Alle Mg C30 ble utskiftet
og utvidet til seks MG C38.

Ellers skulle skipet utrustes med alarm
anlegg, tåkeleggingsanlegg, ekkolodd, be
skyttelse mot magnetiske miner med meget
mere. I dokk skulle den bunnskrapes, rust
bankes, mønjes og males, roranlegg sjekkes,
dypgangsmerker forandres fra fot til meter
o. s. v. Slik kunne vi fortsette side opp og
side ned.

Som nevnt begynte ombyggingen ca. 1.
oktober 1941. Det var flere skip som var
under liknende ombygging både før, sam
tidig og etter dette. Så skjedde noe som
endret det hele ganske drastisk. Det første
skipet som var ombygd til «Ubootver
sorger» var det nederlandske Kota Pinang.
Den 29. september 1941 gikk den ut fra Le
Verdon med bl.a. 180 torpedoer ombord,
derav 120 G 7e. Sammen med ubåten U

129 ble den oppdaget av et britisk «Sun
derland»-fly. Skipet ble straks ommalt, men
3. oktober fikk de morsesignaler fra den
britiske krysseren Kenya som dukket opp
og straks etter åpnet ild og med torpedoer
senket Kota Pinang. Besetningen ble tatt
opp av U 129.

Den neste «Ubootversorger» som gilde ut
i Atlanterhavet var den tyske Python som
forlot Frankrike 6. november og medførte
5 «ubåtforsyninger». Den etterfylte diverse
til U 124 og U 129 den 20. november, fire
dager senere også U 126, der den også tok
ombord overlevende fra KSK Atlantis. 30.

november overførte den proviant og torpe
doer til U 68 og 1. desember proviant og
drivstoff til U A. Da dukket plutselig den
britiske krysseren Dorsetshire opp og senket
Python. Mannskapet og de overlevende fra
Atlantis ble reddet.

7. desember 1941 utgikk derfor følgende
skriv: «Da både Kota Pinang og Python på
deres første oppdrag i Atlanteren er blitt
senket, gir vi avkall på videre innsats på
denne måten fra «Z-Schifife». Skipene Nord
vard, Ballaren, Altair og Kertosono som for
øyeblikket er under ombygging, skal der
for brukes som forsyn-ingsskip til ubåter
langs kysten». Hvilket betød i Østérsjøen,
Nordsjøen og Nordishavet. Her skulle de

Endrede planer

ligge oppankret og forsyne ubåter med det
foran nevnte. Etter-forsyning til havs fra
store ubåter så som «Typ XIV» fikk nå den
største betydning.

Hva dette gjorde av eventuelle forandringer
ombord i Nordvard under ombyggings
perioden, vet vi ikke, men trolig svært lite.
Ombyggingen var kommet godt igang og
skulle forseres. 19. januar ble det nevnt at
kvalkokeriet C.A. Larsen ikke egnet seg som
«Ubootversorger» i Kirkenes. Skipene Erna
og Anna Rehder skulle foreløpig levere G
7a torpedoer. For G-7e, vedlike-hold av
disse, verktøy, stores, reservedeler, surst
off, alkalipatroner, destillat o.s.v. mente
man Huaskaran eller Kamerun var best

egnet. Den 28. januar hadde man skiftet
mening og mente at Nordvardvar det rette
skipet. Den kunne levere alt alle de andre
skipene tilsammen kunne. Skipet ble frigitt
til formålet 4. februar og de håpet at det
ble ferdig allerede i februar så det kunne
være i Kirkenes i mårs måned. Allerede

19. februar ble leveringen utsatt til 5.
april og den 21. april ble det gitt ordre om
at ombordbringelse av proviant, drivstoff,
ammunisjon o.s.v. skulle utsettes inntil
videre.

Først 16. mai 1942 ble Nordvard overle

vert til Technisches Amt, Hamburg som
igien overlot kommandoen til «die Tross
schiffverband». Samtidig meddelte Bau
aufsicht Stid at skipet ville være krigsklar
for sin tjeneste 21. mai. Den 17. mai ble
et ekkolodd fra Wilhelmshaven i Tyskland
levert ombord. For å installere dette måtte

skipet i dokk og det var ikke mulig. Et
fransk ekkolodd ble stilt til disposisjon og
installert 22. mai. Det andre ble beholdt

ombord for eventuell senere installasjon.
Dagen etter smakte det olje av ferskvannet.
Ved tømming av tanken viste det seg å være
sprekk i en sveis og dette ble utbedret. Så
ble tanken rengjort med soda og spylt. 25.
mai var så alt klart og de ble beordret til
Lorient. Klokken 15.14 dagen etter forlot
de Bordeaux, men allerede 4.5 time senere

fait hovedmotoren ut på grunn av vann i
drivstoffet. De ankret opp, men kom igang
igjen kl. 20.40, nå eskortert av 2 Vorposten
boote. 15 minutter senere stoppet motoren
igjen og de ankret opp. Uten at det nevnes
hvordan, så returnerte de til Bordeaux.

Besiktelse viste at at det var lekkasje i
bunntank nr. 1. Dette hadde spredd seg til
5 andre tanker hvor brennstoffet var blitt

pumpet igjennom før det kom til dag
tanken. Oljen i alle disse tankene ble tømt

over i en lekter. Reparasjon og rengjøring av
tankene kom ikke på tale da det ble forlangt
at skipet straks skulle gå nordover igjen.
Oljen fra to intakte tanker skulle derfor
brukes og klokken 16.30 den 28. mai forlot
de igjen Bordeaux. To timer senere fikk de
ordre om å vente på ny eskorte som ankom
en time senere og var «Sperrbrecher 14»
og to nye Vorpostenboote. Førstnevnte
forlot dem kl. 00.15 dagen etter og kl.
18.30 overtok en ny «Sperrbrecher». Tyve
minutter senere ankret de opp, men måtte
forflytte seg på grunn av sterk strøm og ny
oppankring skjedde kl. 19.55, men også her
måtte de ha hjelp av maskinen for å holde
posi-sjonen. Etter å ha fått los ombord
ankom de Lorient kl. 20.40 og en time
senere la de til ved fiskekaien. Prøver med
det franske ekkoloddet under reisen viste at

dette var ubrukbart. I løpet av natten brakk
betongfestet til en puller på kaien på grunn
av overbelastning.

Så skjedde det intet en ukes tid. Vi leser
dog at innbyggingen av et for oss ukjent
aggregat samt utskiftingen av generator 4
ikke bød på problemer. Den 6. juni ble
dykkerutstyret prøvet på 13 meters dyp i
25 minutter og funnet iorden. Igjen skjed
de det intet før 13. juni da man begynte
förberedelser til overføring av 100 cbm
olje samt 2 G 7a og 4 G 7e torpedoer til
en u-båt. Dette ble utført og avsluttet kl.
11.30. Dagen etter ble de forhalt til en bøye
for liknende forsøk. Dette blir beskrevet i

mer detalj med at torpedoene blir tilført
luft under trykk, at de blir overført via
en slangebåt m.m. 15. juni ble de forhalt
til fiskekaien igjen der de lå resten av
måneden.

I juli hendte det intet spesielt. De ble
forhalt fra sted til sted, men verftsarbeidet

kunne ikke begynne da det ikke var plass til
dem, ei heller var et nødvendig underlag for
innbyggingen av aggregatet som forøvrig
måtte kjøpes i Tyskland. Igjen ble en puller
revet løs den 10. juli og kun rask dropping
av ankerne förhindret at en Vorpostboot
havarerte. En annen fikk skadet hekken og
skytset der. 17. juli fait en av mannskapet
overbord og ble ikke funnet før den 25.,
samme dag Nordvard ble forflyttet til øya
Ile de Groix. Den 31. juli ble Arno Doer
ing gravlagt.

Den 7. august fikk de beskjed om å gå i
dokk. Ekkoloddet skulle bygges inn og en
krengeprøve utføres for å fastslå skipets
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stabilitet. 2 dager senete
ble de av 5 taubåter tau
et inn i Dokk III ved

Kriegsmarinewerft Lori
ent. Krengeprøven ble
først utført før man

tømte dokken for vann,

så begynte innbyggingen
av ekkoloddet, rengjøring
av oljetankene og opp-set
ting av en fresemaskin i
ubåtverkstedet ombord

o.s.v., men den 27. august
måtte de ut av dokken

igjen for å gi plass til en
«Sperrbrecher».

Nordvard ble forhalt

til bøye nr. 2 for å vente.
Først 9. september kom
den tilbake til dokken

og arbeidet kunne gjen
opptas. En propellving
måtte rettes opp, rorets
sinkbeskyttelse fornyes,
Generator 4 utskiftet, ek

koloddet ferdiggjort, pan
eling og linoleumslegging
i hospitalet utført m.m.m.
Så 30. september måtte
de igjen ut av dokken
og forhales til bøye 2
hvor de lå til 2. oktober

1942, da de ble forhalt til

Kergrois-verftet for videre
arbeide ombord. 11. oktober igjen til bøye måneden lå de derfor og ventet på dette. Kirkenes var nå helt tydlig oppgitt. De an
2 for dagen etter ågå inn i Dokk III ved Første dag i desember ble de igjen forh- kret opp dagen etter kl. 10.00 for så å fort
marineverftet. Nå ble dieselaggregatet tatt alt til bøye 1 for å kompensere peile- og sette mot Cherbourg kl. 19.00 eskortert av
ombord før de igjen forlot dokken 18. nødkompassene. Det viste seg at dette 3 ubåtjagere og 2 forpostbåter. De ankom
Oktober og ble forhalt til under verftets var umulig for sistnevnte da den befant kl. 07.50 den 10. desember 1942 og seilte
store kran. Her ble arbeidene delvis slut- seg for nær skipets beskyttelsesutstyr mot videre nå eskortert av 3 ubåtjagere kun,
tført. Dieselaggregatet var ferdig montert magnetiske miner. Så var det tilbake til mot Le Havre. Der ankom de dagen etter
6. november. Kergrois-kaien. Den 6. desember fikk de kl. 03.10. Igjen videre kl. 18.00 eskortert

Fundamentet til to MGC/38 skulle kl. 17.00 muntlig beskjed fra «14 U-Jagd» av 3 ubåtjagere og en forpostbåt på vei til
bygges på akterdekket og alt annet 2cm om å forlate kaien 3 kvarter senere. Pro- Boulogne men ble 5 timer senere gjort opp
skyts byttes ut med MGC/38. Da man blemet var at motoren måtte klargjøres, merksom på fiendtlige strids-krefter nord
ikke hadde dette skriftlig, ble det nektet endel av mannskapet befant seg på land av Dieppe. Noe senere fikk de beskjed om
utført, derfor ble Nordvard forhalt til Ker- og slepebåt og los måtte bestilles. De be- å snu og de kom tilbake til Le Havre 12.
grois-verftet der forberedelsene begynte. stemte seg derfor for ågå til bøye 1 uten desember kl. 04.20.
22. november ble de forhalt til bøye 1 slepebåt og los for åta opp mannskapet
for radiotest som etterfulgtes av at skipet via en Vorpostenboot der. Kl. 18.00 la de Ineste nummer:
gikk i avmagnetiseringssløyfer på havnen. så fra kai med det resultat at de skadet en
Disse ble avbrutt da måleinstrurrentene rekke peler i tussmørket. Dagen etter forlot
var istykker og en ubåt skulle gjøre dykke- de bøyen med kurs for Port Trudy på øya til bunnen av Mossesundet!
forsøk i havnen. Skipet gikk derfor til kai Ile de Groix. Derfrå dro de 8. desember
ved Kergrois-verftet. Den 23. november kl. 05.00 under eskorte av 3 ubåtjagere.
ble de fra Kiel ankomne 6 stk. MGC/38 Meningen var at de skulle ha gått gjennom
montert ombord. To dager senere gikk de Le Fourkanalen for å spare tid på sin vei til
6 avmagnetiseringssløyfer for den 26. åfå Tyskland [die Heimat), men på grunn av
muntlig ordre om å forlate Lorient, men minefare ble veien lagt forbi Brest med St.
igjen forlangte de dette skriftlig. Resten av Malo som første stopp. Det å bli brukt i
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For seks år siden leste jeg en etterlysning i
dette bladet etter en båt som var oppservert
innforbi moloen i Rissa i Sør Trøndelag,
denne båten hadde navnet Vier. Kort tid

etter dette ble nevnte båt solgt til Hundvåg
utenfor Stavanger.

Båten har også en forhistorie i dette fylket
da den ble brukt som bygdebåt i bygderute
bl.a. i Strand og Riska på 1950 og -60 tal
let. Senere ble båten solgt til Sunnhordland
hvor den gikk i arbeidsrute, for senere å
returnere til Riska som lystbåt. Senere ble
båten solgt videre til Egersund, og videre til
Oslo for deretter å havne i Trøndelag.

Båten, som senere fikk navnet Vier, ble

forøvrig bygget i England på oppdrag fra
Den Norske Marine i 1912. Den ble den

første tiden brukt som følgebåt til et større
krigsskip, dette skipet var muligens panser
skipet Tordenskjold, men undertegnede er
ikke helt sikker på om dette stemmer. Har
noen av leserne opplysn inger om båten før
før 1950 vil jeg sette pris på å bli kontaktet,
ev. å kunne lese om dette i Skipet.
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MS Vier Nå i høst fikk Vier en sørgelig skjebne. Dette var en forglemmelse fra min side, og
Den ligger i dag delvis nedsunket utenfor jeg er meget imponert over Olav K Westbys
Jørpeland i Strand kommune. Årsaken til «avsløring».
havariet var feil med fortøyning. Krupp som eide skipet har vært den rederi/

Mer om malmskip Naess Pioneer, Naess Liberty, Naess Comet,
Ser i SKIPET nr 3.2003 at Olav K Westby Overseas Courier, Dageid, Daghild, Neckar
gjør oppmerksom på at Tilo von Wilmow- Ore (det har vært to skip ved dette navn.
sky, også kalt «Tilo von Whisky», er identisk Jan Elund Mathisen
med Theodore AS, noe som er helt korrekt. Klavestadhaugen

VbrpOSt-båt innsiden. Dette emblemet er også u-kjent
Jeg har et bilde som jeg har slitt lenge med for me& men ville gjort identifiseringsjob
å finne identiteten på. Det ser ut til å være ben m7e enklere- Manglende pansring og
en ex britisk tråler, men med veldig typisk riggens plassering skulle tilsi at bildet se
hvalbåt overbygg. Dette vil jeg tro må være nest er tatt sommeren 1943 (sannsynligvis
utført i forbindelse med konvertering til 1942).
militær bruk, da den ellers ser ut til å være Fotoet stammei fra et privat fotoalbum

ganske uegnet til det meste. fra en soldat ( ukJ ent navn) 1 min
Bildet er garantert tatt i Norge, med samling,

en stor mulighet for Nord-Norge. Det er Erling Skjold
flotiljeemblem foran på brua og under bru- Nannestad
vingen på den mer moderne hvalbåten på

Tyskforpostbåt, tidligere tråler, trolig av engelsk opphav, men med ny overbygning. Hvilken båt kan

Rolf Idsø, 4102 Idse stålverk som har chartret flest skip til malm-
tlidsoe@online.no transporten fra Narvik til sine stålverk. Det

dette varei

er ikke få skip som har hatt navn på Ore,
som Mosel Ore, Elbe ore, Saar Ore, Loire
Ore, Neckar Ore, foruten Belinda, Barbro,

Naess Pioneer, Naess Liberty, Naess Comet,
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Korreksjon og oppklaring

Det hadde sneket seg inn endel
feil med hensyn til kreditering av
bildene i forrige nummer, til tross
for at vi forsøker å vise all mulig
etterrettelighet.

Forsidebildet, skoleskipet Gann
under Karmsundbroen, var tatt av
Alf Johan Kristiansen.

Til artikkelen om Kvitsøy og Karmøy
av Odd Magne Djønne blir kredi-
teringen slik:
s 19 øverst: Per Alsaker

s 19 nede: Johannes Østvold
s 20 øverst: Johannes Østvold.

Vi beklager feilkoblingene.
Red
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Vi har valgt å legge årsmøtet
til denne byen som neste år

kan feire sitt 150-års jubileum;
midt i et av landets mest aktive

maritime distrikten

Austevoll 2004

24 bilder av fiskebåter

og fiskerimiljø med historisk

Norsk Skipsfartshistorisk
Seiskaps årsmøte 2004 vil bli

avholdt i Haugesund
lørdag 8. mai.

Program og opplegg er ennå
ikke klar, men sett av dagen

Fiskerisogekalender

Kr 60,- + porto

Utgitt av
Selbjørn Fiskerisogelag

Bestilles på
tel 56 18 41 55
tel 56 18 40 48

*

8. mai 2004!

tekst
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Pstter Fosse oversen t et

En bok om slepebåtane fra Fredrikstad

og Sarpsborg

Boken skildrer historien om taubåtene på Nedre Glomma

fra den første begynnelse i 1843 fram til i dag.

200 sider, format 22x28 cm, meget rikt illustrert

Pris kr 200,- + porto kr 80,-

Bestilles fra forfatteren:

Knut W Engebretsen
Vennelystveien 7, 1671 Kråkerøy

Tel 6934 0665
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Harald Thorseth:

«God teft - krönet med hell»
142 sider, format A4, rikt illustrert
ISBN 82-92055-11-8

Utgiftt av Teigenes AS, 6092 Eggesbønes

Pris kr 250,- + porto

Rederiet Teigenes vil i dag være
«God teft ' kjent for sine ringnotsnurpere
rf kronct med hell» Teigenes og Sjøbris, men strekker

barndom. Fra garn og line gikk ut-

kraftblokk, via forsøk i shipping på 70-tallet.
Det er en godt skrevet, levende fortalt og godt dokumentert

historie. Boken er særdeles pent produsert i 4-farger trykk.
Selve historien er et aldri så lite eventyr, og i den ligger store
deler av vår nyere fiskerihistorie.

Erik Bakkevig:

Skipsforlis gjennom tidene
Fra Skudefjorden til Bømlahuk
176 sider, format A4, rikt ilustrert
ISBN 82-303-0098-4

Utgitt av Erik Bakkevig, Strandlinjen 32, 5527 Haugesund,
tel 5272 8255, eriba@online.no

Pris kr 398,- + porto

Området fra Skudefjorden til Bømmelhuk, altså kystlin
jen fra ytterst i Ry-fylkefjorden forbi Karmøy og Sletta til

sin histrorie nesten hundre år

tilbake til brødrene Knut og Isak
Teige fra Teigane på Nerlandsøya i
Herøy. Lokalhistorik-eren Harald
Thorseth har satt Teige-brødrne
inn i både den nasjonale og den
lokale fiskerihistorien fra motorens

viklingen framover til ringnot og

innseilingen til Bømlafjorden, har
gjennom alle år vært et av de mest
beferdete områder på kysten. Dertil
en strekning med særdeles urent og
krevende farvann.

Bakkevig tatt for seg dette områ-
det del for del og gjennomgått 160
forlis, hvert eneste dokumentert

gjennom forlis-rapport, forhistorie,
lokalisering og - i mange tilfeller

Gjennom denne boken har Erik

Dag Bakka Jr

- beskrivelse av vrakets tilstand i dag. Med sin motorkutter
Gotur har forfatteren, venner og barn hvert eneste år siden 70-
tallet undersøkt vrak på Vestlandet, Orknøyene og Shetland.
Letingen og synfaring av vraktene er fulgt opp med et omfat
tende søk i skiftlige kilder, aviser, sjøforklaringer, mm.

Boken er pent produsert i 4-fargetrykk, med utsnitt av
sjøkart med posisjoner, illustrasjoner av skip, forlissituasjoner
og vrak. Fordi boken er bygget opp geografisk er den også av
stor lokalhistorisk verdi. For denne anmelderen er den mest
av alt en undervanns kulturhistorisk veibok.

Tor Inge Vormedal:

H M Wrangell
Fremst blant likemenn.

Om Wrangell-rederiet gjennom storm og stille
216 sider, format 21x23 cm, rikt illustrert
ISBN 82-996130-2-7

Utgitt av Tor Inge Vormedal, vormedal@eunet.no

Pris kr 349,- + porto

H.M. WRANGEtlb<*

- Fremst blant likemenn

Et eventyr fra norsk skipsfartshistorie

H.M. Wrangell: kr. 349.-
Knut Knutsen OAS: kr. 349.- W"'
B. Stolt-Nielsen: kr. 99,- fe*..’

jBøkene om kjente \
rederskikkelser 2-,...
bestilles hos: ****** I
Vormedal Forlag **
Tlf. 52 73 77 30, JR

mob. 95 94 94 96, £vormedai@eunet.no WM i urin i ÉSSnSSP

til han i 1880 fikk sitt handelsborgerbrev i Haugesund. Fra
kolonialhandel gikk veien videre til sildeeksport og rederivirk
somhet, hvalfangst og politikk.
Tor Inge Vormedal har ført dette eventyret i pennen, basert

på en lang rekke kilder, inkludert Wrangell egne erindringer.
Han fokuserer i første rekke på personen H M Wrangell og
hans levnetsløp, familie og forretninger. Etter rederens død i
1942 har rederiet fått en noe mer summarisk behandling inntil
en fatal feildisposisjon i juli 1975 som førte til at det i løpet
av noen år ble awiklet.

Boken er produsert i et nesten kvadratisk format, med il
lustrasjoner i farger eller i sepia-tone; samme form som hans
tidligere bøker om B Stolt-Nielsen og Knut Knutsen OAS.
Tor Inge Vormedal har en egen evne til å trekke ut de viktige
hendelser og saker, han er flink til å kombinere en kildekritisk
tilnærming med en drivende journalistisk fremstillingsform.
Dette gjør boken spennende og lettlest, som et eventyr
fortjener.

B

Historien om Hakon Magne
Waldemar Wrangell (1859-
1942) er eventyret om gutten
født utenfor ekteskap i Hauge
sund, som vokste opp hos
besteforeldrene i Stavanger
og som etter konfirmasjonen
begynte som ærendsgutt hos
skreddermester Ljungmann i
Stavanger. Derfrå gikk veien
via telegrafbud og butikkgutt
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Dag Bakka Jr

Dag Bakka Jr

349.-
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 16. september 2003 - 11. november 2003

286 B Kurt Nagell Nielsen Åsligrenda 51 5115 ULSET

2181 B Atle-Olav Nilsen Postboks 146 Nesttun 5852 BERGEN
2182 0 Knut Tore Thoresen Postboks 61 2334 ROMEDAL

2183 B Nor-Control ANS Knarvik 5914 ISDALSTØ
2184 NM Eivind Rodlie Garnveien 14 B 6515 KRISTIANSUND

2185 H Olav Skjold - 5574 SKJOLD
2186 B Terje Nordnæs St.Olavs vei 127 5063 BERGEN

2187 Per Ivar Ugland Furulia 4 4790 LILLESAND
2188 Bjørn Tønnevold Bergshaven 28 4790 LILLESAND

2189 Per Ove Mork Pedersen Hagneset 6390 VESTNES

2190 Bjørn Hansen Berggyltvei 34 4085 HUNDVÅG

2191 H John Torkelsen - 5440 MOSTERHAMN

2192 Svein Nordbø Nordbøvågen 4160 FINNØY

2193 B Jan Davidsen Stølsvegen 51 C 5260 INDRE ARNA

2194 B Anker Gravdal Storasletto 8 5400 STORD

2195 B Arne Lyngtun Erleveien 9 A 5096 BERGEN

2196 0 Steinar Grønlen - 2843 EINA

2197 Tor Halvor Torkelsen Eidsvollsgate 28 7030 TRONDHEIM

2198 B Arno Larsen c/o WesternGeco A/S Kvassnesvn. 27 5914 ISDALSTØ
2199 Bjørn Hinne Granveien 36 B 7650 VERDAL
2200 Christian Jensen Nygårdsveien 4 4844 ARENDAL

2201 0 Sverre Johnsen Bulls gate 11 3110 TØNSBERG

Adresse- endringer:
2104 Terje Bergheim Grevlingveien 15 A 4329 SANDNES

975 0 Det Norske Veritas AS Leif Weldings vei 12 3208 SANDEFJORD
1510 Kjell Fjermestad Torvmyrveien 26 4070 RANDABERG

735 B Egil Førdedal Sollia 46 5420 RUBBESTADNESET

1676 B Einar Hafsås Formanns vei 29 5037 BERGEN

1950 Stig Arve Heggheim ukjent adresse
1641 Egil Helland Storden 3 L.701 4029 STAVANGER

1083 B Jim Roger Hjelmeland Våkleivåsen 232 5155 BØNES

692 0 Bjørn D. Karlsen Buerskogen 11 3234 SANDEFJORD
342 B Agnar Larsen Christinegården 12 5037 BERGEN

1996 B Ketil Natvik Eikeviken 55 5043 BERGEN

1911 B Trond Nordvik ukjent adresse
1459 H Leif Rønnevik ukjent adresse
1741 Edward Salvesen Kristins vei 18 4633 KRISTIANSAND

1965 0 Robert Sandsbakk ukjent adresse
1798 0 Knut Solberg ukjent adresse
1627 Trygve Syvertsen Sommerfrydveien 7 4842 ARENDAL

2131 H Tore Jonny Wollertsen c/o Amroch JV AS, Espevik 5560 NEDSTRAND

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



Juli 2002:
M/S ARCTIC SWAN (JXOK) (999/525/1987) ex REMØYTRÅL - 99
ex RINGVASSØY - 93 - Arctic Swan KS (Økonor Alta AS), Alta/Tromsø
(F-221-A), omdøpt til ARCTIC SWAN I.
M/S EIDEFISK (LHTK) (334/190/1979/88/89) exTROSSAVIK - 87
ex KARMØYFISK - 81 - Fra Partr. Eide ANS (Lars Eide), Bømlo til

Østanger AS, Torangsvåg, omdøpt til ØSTANGER, hjemsted endret fra
Haugesund til Bergen (H-211-AV).
M/S FLUD (JWOM) (308/-/1957/64/83/88/89) ex ZEALAND - 70 ex
TEIGENES - 66 - fra Flud AS c/o Skipsregnskap ANS, Fosnavåg/Ålesund
til Sølvskjær AS, Fosnavåg/Ålesund (M-16-HØ).
M/S GJØSUND (JWOV) (218/147/1974) exTØVIK- 99 ex NORD
LENDING - 95 ex ODDSTEIN - 77 ex POLAR - 74 - fra Børingen AS,
Straumsjøen/Ålesund til Myre Havfiske AS, Myre/Ålesund (N-182-0).
M/S KORSNESFISK (LJLF) (B.1999) - KorsnesfiskAS, Båtsfjord/Vardø
(F-90-BD), ommålt fra 187 brt. til 230 brt.
M/S KVITHOLMEN (LLMG) (B. 1956/92) ex HÅFLU - 99 ex
HÅFJELL - 75 ex HÅFLU - 75 ex HANS KLAUSEN - 70 - Kvithol
men AS (Torgeir Fagertun), Værøy/Haugesund (N-129-VR), ommålt
fra 48 brt. til 100 brt.

M/S LUNA (LDKI) (12/-/1946) - fra Olav Bjørnseth, Brumundal/Svolvær
til Lunapart DA (Olav Bjørnseth, Brumundal), Båtsfjord (F-150-BD).
M/S LYNGSVO (LLMK) (24/-/1964) - fra Edvin Rong, RongHaugesund
til MK Hermann Partrederi DA (Martin Fiksen), Klokkarvik/Haugesund,
omdøpt til HERMANN
(H-41-S).

M/S NYTAMPEN (LJHW) (B. 1953) ex FREDHEIM - 77 - MK Nytam
pen AS, Bodø (N-45-B), ommålt fra 24 brt. til 32 brt.

M/S OCEAN (LLHL) (162/250/2000) - fra Gaugstad Fiskeriselskap AS,
Ellingsøy til Ole Holm Fiskebåtrederi, Smøla, omdøpt til HOLMFISK
og hjemsted endret fra Ålesund til Kristiansund (M-130-SM).

40

Omsetning av fiskefartøyer M/S REMØY TIND (LNQA) (761/-/1948/67/74) ex REMØY VI
KING - 00 ex OLE NORDGÅRD - 98 ex PERO - 83 ex STAR V - 67

- Remøy Sea Tind II AS, Fosnavåg (M-17-HØ). Hjemsted endret fra
Tromsø til Fosnavåg. I august endret til Remøy Sea Tind AS, Fosnavåg. I
september 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/-/1986/98) ex ELDBORG - 97 ex SKO

TTA - 95 ex IMAQFISK - 91 - Robofisk AS (Økonomipartner Måløy
AS), Måløy, konkurs, overtatt av Nordea Bank Norge AS, Oslo/Måløy
(SF-2-V).

M/S SKAREGG (LAPQ) (499/160/1989) - fra Parrrederiet SkareggANS
(Johan Karsten Skjong), Valderøy/Ålesund til Skjong Havfiske AS v/Kurt
Skjong, Valderøy/Ålesund (M-89-G).
M/S SNØFJELL (LFDT) (18/-/1948) - fra Amulaks AS, Nordfold til

Galteskjær AS v/Havdrift AS, Hammerfest, hjemsted endret fra Brøn
nøysund til Hammerfest (F-0064-H).
M/S STOKKE JUNIOR (LDWI) (49/-/1956) ex BROFJELL - 01 ex
BORGUNDFJORD - 98 ex NARGTIND II - 94 ex NARGTIND - 94
- fra Stokke Senior AS c/o Sande Rekneskapskontor AS, Larsnes/Ålesund
til Stokke Båt AS, Larsnes/Ålesund (M-13-U).
M/S STØAGUTTEN (LMVW) (44/-/1947) - fra Tom Kjøniksen,
Larkollen/Moss til Halsnøybas AS, Halsnøy Kloster/Moss, omdøpt til
HALSNØYBAS (H-41-K). I august ble hjemsted endret fra Moss til
Haugesund.
M/S VÆRØYBUEN (LATQ) (49/-/1968) - fra Hlege Pedersen, Sørvågen/
Svolvær til Sjåviknes AS, Jektyik/Svolvær, omdøpt til 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).
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M/S ARNØYTIND (LJZH) (328/370/2000) - fra AS Alfredson c/o
Nor-Regnskap AS, Skjervøy/Tromsø ril Arnøytind AS, Skjervøy/Tromsø
(T-8-S).
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M/S COMET (LILQ) (840/—/1 996) - fra Mefjordbas AS, Senjahopen/
Tromsø til Arricus AS, Senjahopen/Tromsø (T-150-BG).
M/S GJERDSVIK (LILH) (58/-/1979) ex MONTY - 83 - fra Nesagutt
AS, Brattvåg til Julsund Partsrederi DA, Aureosen, omdøpt til JULSUND
SENIOR og hjemsted endret fra Ålesund til Molde (M-50-F).
M/S HAVBLIKK (3YRS) (24/-/1960) - fra Samuel K. Sellevold,

Dverberg/Sortland til Ole Elvan AS, Andenes/Sortland (N-109-A).
M/S HAVFRUEN II (LHPA) (121/-/1995) - fra Arendal Fiskeriselskap
AS, Arendal til Havfruen Arendal AS, Arendal (AA-43-A).
M/S KVANNØY (LLXH) (983/-/1967/71/83/90/94) ex VESTBAS
- 96 ex ANNA LOVISE - 79 ex UKSNØY - 78 - Nyholmen AS, Bodø,
omdøpt til KVANNØY II (N-500-B).
M/S NALEY (LJFQ) (154/-/1962) ex NAJADEN - 72 - fra Naley AS,
Åkrehamn/Skudeneshavn til Q-Marine Anne Marie Vea, Vedavågen/
Skudeneshavn (R-408-K).
M/S NORDØYBAS (LDVP) (616/-/1969/78/84/85/89 - ex POLAR
PRAWNS - 98 ex LONGLINER - 89 ex DAGNY KRISTIN - 88 -

fra Nordøytrål AS c/o Vidar Klokk, Brattvåg/ÅJesund til Nordnes AS,
Valderøy/Ålesund (M-402-G).
M/S PERO (LJQU) (21/-/1951) - fra Torget Arnt Torgersen, Risør/
Fredrikstad til Alex Caspersen, Larvik/Fredrikstad (V-5-L).
M/S PONNY (LLYY) (47/-/1964) - fra Ponny AS, Utsira/Haugesund
til Ørjan Figenschau, Tomasjord/Haugesund (R-96-HA).! sept. adresse
endret til Sirevåg/Haugesund.
M/S SIREVÅGSBUEN (LGHH) (313/181/1972/81) ex HORDAFISK
- 91 ex MARIANNE KLEVEN - 88 ex SONJA PEDERSEN - 78 - fra

Rederiet Sirevågsbuen ANS (Hans H. Kleven), Sirevåg/Egersund til
Østanger AS, Torangsvåg/Egersund (H-305-AV).
M/S SJØTUN (LNCK) (45/-/1974) ex NYSTART - 01 ex SKARSJØ
- 98 ex ROY-HALVARD - 90 ex SOLHAUG JUNIOR ex 76 - Harald
Hansen, Andenes/Vardø, omdøpt til BJERKA (N-217-A).
M/S SKARODD (JXBW) (415/198/1985) ex BARENTSTRÅL - 00
ex MIKAL BERNTSEN - 90 - fra Skjong Havfiske AS (Kurt Skjong),
Ålesund til MS Stålfinn AS, Brønnøysund/Ålesund (N-37-BR).
M/S SKJONGHOLM JUNIOR (JWZZ) (176/-/1968/87) ex SK
JONGHOLM - 99 ex SKJONGHOLM JUNIOR - 95 ex NESBAKK
- 95 ex GEIR - 78 - fra Partrederiet Skjongholm AS (Rune Nilsen),
Barekstad/Florø til Skjongholm AS, Barekstad/ Florø, omdøpt til SK
JONGHOLM (SF-13-F).
M/S STORNES (LGBZ) (843/589/1977/95) ex MYREFISK II - 01

- fra Gjøsund Fiskebåtrederi AS, Valderøy/Ålesund til AS Roaldnes,
Valderøy/ÅJesund (M-220-G).
M/S STRANDBY (LHTF) (214/-/1978) - fra Strandby Havfiske AS,
Skaiand/Tromsø til Mehamn Havsnurrevad AS,Mehamn/Tromsø (F
127-G).

M/S SUNDSVÆRINGEN (LNUF) (36/-/1967) - fra Sundsværingen
AS, Ottersøy til Harry Arthur Pedersen, Rebbenes, omdøpt til SJØTUN
og hjemsted endret fra Namsos til Tromsø (T-12-K).
M/S VINGHOLM (LGQL) (244/-/1978/96/97) ex GANGSTAD

JUNIOR - 86 ex TOR-ODD - 82 - fra Knut Ellingvåg og Sønner AS,
Averøy/Kristiansund til Kristiansens Rederi AS, Melbu/Kristiansund
(N-180-H).

September 2002:
M/S BJØRN ROALD (LHSS) (120/-/1995/99) ex BRATTSKJÆR I -01
ex BRATTSKJÆR - 01 - fra Rune Morten Bakke, Ottersøy/Namsos til
Lofoten Fiskeriselskap AS, Rørvik/Namsos, omdøpt til OLE-GUNNAR
(NT-348-V).
M/S CALYPSO (LGYZ) (167/194/1968/80) ex MARSTRAND - 78 ex

INGER - 69 - fra Sørenes AS, Mosterhamn til Fagervoll Havfiskeselskap
AS, Skodje, hjemsted endret fra Haugesund til Ålesund (M-131-SJ).
M/S FAGERVOLL (LKAJ) (353/-/1975/82/89) ex PATCHBANK - 01
ex HELENA BISSAU - 81 ex FENJA TROSCA - 80 sjøs.som KENAN

- fra Fagervoll Havfiske AS, Skodje/ Ålesund til Sørenes AS, Mosterhamn/
Ålesund, omdøpt til KLONDYKE (H-132-B).
M/S FISKENES (LLKI) (902/400/2001) - fra Partr. Fiskenes ANS (Jan
Kåre Fiskerstrand), Fiskarstrand/Ålesund til Fiskenes AS, Fiskarstrand/
Ålesund (M-10-SA).

M/S H.KLAUSSEN (LGIF) (B. 1993) - H. Klaussen AS, Myre (N-126-
0) ommålt fra 176 brt. til 202 brt.
M/S HAVDUR (LHHY) (25/-/1924) - fra Ivar Andreassen, Bodø til Fritz
Andreassen, Bodø (N-9-B).

M/S HEIMØYBAS (JWOL) (84/-/1957) ex LEIF JUNIOR - 99 ex
BASTVIK - 76 ex V1GA - 73 - fra Heimøyværing AS, Henningsvær/
Svolvær til Andøy Kyst Invest AS, Andenes/Svolvær (N-101-A).
M/S HJELMSØYVÆRING (LHBR) (-/-/1948) ex JILL-ANETT

- 80 - fra Olav Roar Magnussen, Havøysund/ Hammerfest til Magnus
sen og Strand ANS (Olav Roar Magnussen), Havøysund/ Hammerfest
(F-121-M).
M/S KARL WILHELM (LEKZ) (68/-/1977) ex OLE OSKAR - 81 - fra

Thor Wold, Andenes/ Svolvær til Andøy Kyst Invest AS, Andenes/Svolvær
(N-210-A).
M/S KNUT ALEKS (LNXD) (202/-/1974/89/92) - fra Knut Aleks AS,

Brasøy/ Sandnessjøen til Frantzen Fiskeriselskap AS, Måløy/Sandnessjøen,
omdøpt til NORDHAV (SF-74-V).
M/S MEA (LETJ) (B. 1962) -Tor Ivar Hansen, Myre/Sortland (N-l 54-0)
ommålt fra 34 brt. til 43 brt.

M/S NORDSJØTRÅL (LHFQ) (307/-/1966/87/99) ex JOHAN WIK
- 70 - fra Nordsjøtrål AS, Vedavågen/Kopervik til Østervold Fiskeriselskap
AS, Torangsvåg/Kopervik (H-300-AV).
M/S OTTERBANK (LKTW) (99/-/1961) ex KLONDYKE - 87 ex

NOKKVE - 85 - fra Utsira Fiskeriselskap AS, Utsira til Lurøyfisk AS
c/o Økonor Bergen Westport AS, Bergen, omdøpt til LURØYFISK og
hjemsted endret fra Kristiansand til Bergen (H-21-BN).
M/S REHOLM (LLUU) (49/-/1954) - fra Gunnar Kristoffersen, Myre/
Bodø til Børingen AS, Straumsjøen/Bodø (N-246-BØ).
M/S RETOR (LIXC) (52/-/1979) - fra RetorAS, Gibostad/Sandnessjøen
til Ida Therese AS, Sommerøy/Sandnessjøen, omdøpt til IDATHERESE
(T-93-T).

M/S ROALDNES (LIPZ) (536/-/1997) - fra Blomvik AS, Valderøy/
Ålesund til AS Roaldnes, Valderøy/Ålesund (M-37-G).
M/S SANDSØY (LGBC) (283/141 /1977/81 /94) ex HAUGE SENIOR

- 98 ex LEINEFISK - 88 - fra Veidar Havfiske AS, Godøy/Ålesund til
Veidar AS, Godøy/Ålesund (M-81-G).
M/S SKÅREN (3YKH) (20/-/1937) - fra Håvard Amundsen, Ramberg/
Svolvær til Brødrene Sæthre AS, Reine/Svolvær (N-199-MS).
M/S SVEBÄEN (LLWA) (29/-/1956) - fra Ole Elvan AS, Andenes/

Sortland til Andøy Kyst Invest AS, Andenes/Sortland (N-45-A).
M/S VARGSUNDFISK (LCAB) (95/-/1955/84) ex VARGSUND - 56

- fra Otto Kvitberg, Kvalsund/Hammerfest til Partrederiet Otto Kvitberg
ANS (Otto Kvitberg), Kvalsund/Hammerfest (F-75-KD).
M/S VEIDAR (LHSQ) (469/-/1982/95) ex JONINA JÖNSDOTTIR
- 95 ex STEFAN THOR - 95 ex LJOSFAXI - 90 ex GUNNJÖN - 88
- fra Veidar AS, Godøy/Ålesund til Veidar Havfiske AS, Godøy/Ålesund
(M-l-G).

M/S YOTA (LFTH) (23/-/1956) exTOYA - 74 - fra Bjørn Dale, Rong/
Stavanger til Strand Rederi AS (Gunnar Strand), Bømlo/Stavanger (
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Offshore har blitt en viktig del av norsk Flere norske rederier har etablert seg ute,
skipsfart gjennom godt og vel 30 år, den i første rekke Brasil som er et interessant
de første supplyskip kom i 1971 og den market for norsk kompetanse. Farstad har
første borerigg to år senere. I dag står off- sammen med sin lokale partner FJetroserv
shore-flåten som det mest «norske» element SA etablert Brazilian Offshore Service

i handelsflåten, både med hensyn til syssel- (BOS) som har bestilt tre ankerhånd-ter
setting av norske sjøfolk og som kunde for ingsskip fra brasiliansk verft for kontrakt til
norsk skipsbygging og maritim teknologi. Petrobras. Solstad har sammen med DOF
I Norge er offshore-rederiene sterkt knyt- etablert Nor-Skan Offshore Ltda som har
tet til den øvrige skipsfartsnæring, mens fått bygget flere skip fra lokale verft for
de internasjonalt nærmest står som en en- brasiliansk flagg.
treprenørtjeneste i oljeindustrien. Dette

skyldes selvsagt at det var rederiene som Iet år med motgang for norsk skipsfart har
la i vei med supplyskip, borerigger og det vært gledelig åse at Farstad Shipping
spesialskip for undervannsarbeid og kon- kjøpte ut partneren P&O i International
struksjon, og at den videre utvikling Offshore Services, et tidligere 50/30-eiet
skjedde innenfor det maritime regelverk selskap med hovedkontor i Melbourne som
og næringsmiljø. drev i Australia og Sørøst-Asia. Derved ble

De senere år har den offshore-relaterte Farstad eneier av IOS-flåten på 16 skip;
del av norsk skipsfart hatt relativt sett størst de fleste registrert i NIS med fornavnet
foretaksomhet når det gjelder nye prosjek- Lady.
ter og dessuten med størst risikovillighet.
Uten offshore-fartøyene hadde det ikke
vært mye igjen av norske arbeidsplasser Utenlcindskø GiGI*G
til sjøs. I forhold til sine internasjonale konkur-

Den norske flåten av offshore-fartøyer renter skiller de norske supply-rederiene
omfatter rundt 380 enheter, fordelt på seg ved å være mindre og jevntover fami
200 supply-skip, rundt 75 spesialskip for lie-kontrollerte, men med større vilje til å
konstruksjon/undervannsarbeid og seis- satse på kostbare og avanserte skip. Men
mikk, endel standby-fartøyer, foruten ca de er altså små i forhold til de store ameri
40 bore- og arbeidsplattformer. I tillegg kanske selskapene, som Tidewater med
kommer vel 50 bøyelastere og nær 20 600 fartøyer, Seacor med 300 og Trico
FPSO’er - produksjons/lagerskip. rundt 100.

De stor amerikanske selskapene har også
slukt mange europeiske. Fra sine baser i Ab
erdeen styrer disse flere tidligere europeiske
flåter. Seacor overtok supply-flåten til ned
erlandske Smit-Lloyd og senere britiske
Stirling Shipping, mens Tidewater slukte
tyske VTG og britiske OIL Ltd og Offshore
Marine. GulfMark har vokset ved kjøp av
de britiske selskapene Offshore Logistics,
BP Shipping, Highland og Clear Seas.

I Storbritannia er det bare Nomis Offshore

Ltd i Aberdeen (i sin tid stiftet av Misje)
som er lokalt eiet, mens Sealion Shipping
med 7o£M-båtene er eiet av den greske Cal
limanopoulos-familien.

Utenlandske selskaper har også sikret seg en
betydelig del av norske supply-rederier ved
at flere selskaper er kjøpt opp med sin or
ganisasjon i Norge, fartøyer og personell.

Det begynte med at Trico Marine Inc i
New Orleans i 1997 kjøpte Sævik Supply
i Fosnavåg. Selskapet drives fortsatt som
norsk fra Fosnavåg, men under navnet
Trico Supply AS med amerikanske eiere
og sin flåte med navn på Northern.

Da Brøvig Offshore i 1997 solgte ut sup
ply-skipene for å satse på Crystal-båtene,
gikk de fem skip til GulfMark, en britisk
datter av oljeselskapet Gulf. I april 2001
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Farstads Lady Caroline i Stavanger 22. mars 2003, foto Terje Nilsen hendelser og trender.
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kjøpte dette selskapet også Sea-Truck i
Sandnes, og i fjor ble driften av de 11 skip
samlet i GulfMark Norge AS, Sandnes, alle
nå med fornavnet North.

Per Sæviks neste rederi, Havila Supply AS,
ble stiftet med penger fra salget til Trico
og gjennom samling og kjøp av eldre skip
i 1998. Da Sævik ikke hadde kontroll i

selskapet lå det åpent for oppkjøp, noe
som Morten Ulstein og den franske Bour
bon-gruppen gjorde i fjor og sikret seg
kontroll i selskapet. Sævik innså at slaget
var tapt, men lyktes i sommer å få kjøpe
ut en del av flåten og også beholde navnet
Havila Rescue.

Den 30. oktober ble Havila Supply om
døpt til Bourbon Offshore NorwayAS, Fo
snavåg, og de 18 skipene skiftet fornavn fra
Havila til Bourbon. Groupe Bourbon eier
fra før supply-rederiet SURF SA i Marseille
som samarbeider med Eidesvik og O H
Meling i EidSurf med båtene Viking Surf
og SurfViking.
Derved er tre av de syv største norske off

shore-rederiene på utenlandske hender.

Verdensførste gassdrevne supplyskip, Eidesviks
Viking Energy, foto Oddgeir Refvik

To hovedtyper
Siden det klassiske supply-skip så dagens
lys på 50-tallet, med styrehus forut og
lastedekk akter, har det nedfelt seg to
hovedtyper:

Platform supply skip (PSV); skip for
å frakte forsyninger til plattformene, med
stort lastedekk og tanker for boreslam,
se-ment, olje, vann, osv under dekk.
Maskin-kraften er moderat. Større PSV’er

er også dimensjonert for å transportere
rør, og flere er forberedt for utrustning til
spesial-oppdrag. Den største av typen er
Østensjøs Edda Fjord på 98 meters lengde
og 7000 tdw.

De siste årene er det bygget mange av
typene UT745 (4500 dw) og UT755
(3100 tdw) fra Rolls-Royce Marine, mens
Vik-Sandvik har oppnådd betydelig suksess
med sin VS-471 og Marintekniks med sin
MT-6000-serie.

Ankerhåndteringsskip (AHTS=Anchor
handlingltuglsupply) er i utgangspunktet
vanlige supply-skip som også er utstyrt for
slep og ankerhåndtering, noe som stiller
krav til større maskinkraft og ankerhånd
teringswincher. Mens de første AHTS’er
hadde maskinerier på 4-7000 BHK, ligger
gjennomsnittet i dag på 12-15000 BHK,
mens Solstads Normand Pioneer og Progress
er blant verdens største med 25000 BHK

og statisk trekkraft på 304 tonn. Slike skip
med stor maskinkraft er bygget for opp
drag på dypt vann, for ankerhåndtering og
ploging av renner for rørledninger, mm.
De siste årene er det bygget særlig mange

av typene UT722, UT742, VS498, KMar
404 m fl.
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Disse norske rederier er inne i supply-markedet:

selskap hjemsted ahts psv supplyi annet
standby

Ugelstad Rederi AS Oslo 4
Loki ASA Oslo 1

B&N Viking Icebr & Offsh AS KrsS 3

Gulfrnark Norge AS Sandnes 1 10

Simon Møkster Shipping AS Stavanger 2 3 1 + 17 standby

O H Meling Stavanger 2

Solstad Offshore ASA Skudeneshavn 13 6 4 + 2 cable

Østensjø Rederi AS Haugesund 5 + 1 diving
Eidesvik AS Bømlo 2 4 2 + 8 seismikk mm

District Offshore ASA Austevoll 6 8 + 6 diving, mm

Sartor Shipping AS Steinsland 4

Trico Supply AS Fosnavåg 6 13

Olympic Shipping AS Fosnavåg 4 3

Remøy Shipping AS Fosnavåg 1 1 + seismic supp
Bourbon Offshore Serv AS Fosnavåg 9 7 1 + cable

Havila Rescue AS Fosnavåg 7
Rovde Offshore AS Rovde 2 4

Farstad Shipping ASA Ålesund 22 22 2

J Hagenæs Shipping AS Ålesund 2
Boa Offshore Trondheim 4 + taubåter, lektere
TFDS Offshore AS Tromsø 4 3 + 1 diving

BUE-VikingLtd Montrose 13 + 38 standby
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Sea-Cargo Tau. Foreløpig er siste avgang i år satt opp til 4.
Tirsdag 14.oktober låstet SCAberdeen om- Tungenes ble lagt i opplag på Tau fredag desember fra Tromsø til Longyearbyen og
bord den gamle lugarseksjonen til gamle 20.desember 2002. Ny Ålesund.
D/S Finmarken (1912) i Amsterdam. Der-

fra ble seksjonen transportert til Bergen Noreco AS> Bergen
og losset på BMV/Laksevåg torsdag 16. Noreco AS opererer/driver nå fire fryse
oktober. Seksjonen har tjent som losji båter> ke Queen ex 0skar p jcg Lady
og spisesal på et ridesenter i småbyen ex Tonjo ex _ HaMi og Ice WtndesLm Ice
Beekbergen i Nederland før det nå lykkes Princess ex Faste Jarl. Bastø-Fosen AS
Hurtigrutemuseet på Stokmarknes og få Dessuten har de driften av Bjørgvin ex. Leieferj a Sogn fortsetter foreløpig mellom
kjøpt den hjem. dan p[agerup Moss-Horten. BF har leieavtale ut 2003.

Søndag 19.oktober ble seksjonen låstet Torsdag 16.10 måtte Sogn sløyfe turen
ombord i Nor-Cargos Nordfjell på mor- 1100 fra Moss og 1143 fra Horten pga.
genkvisten ved kaien til BMV. Derfrå gikk ce ee^ers . „ „ tekniske problem.
ferden nordover til Stokmarknes hvor sek- ce ee^ers ' Florø driver på egen hånd Tirsdag 21.10 ble Sogn tatt ut av rute kl.
sjonen ble losset natt til onsdag 22.10. båten lee Louise ex. Nordic Ice. 15.30 i Moss for utbedring av styrings-

Askøy. Hun ankom Florvåg omlag midt i Stjørdal Sjøtransport Onsdag 22.10 var det også tekniske pro
juli måned. Gode gamle Torello ble observert under kort blemer med Sogn. Samtlige avganger ble

Nor-Cargo Sotra mandag 27.oktober i 13.30-tiden på Mandag 27.10 sløyfet Sogn turen 1145
I ruten til Tromsø hadde Røyksund tk- veg sørover. Båten seiler nå for Baltic-Line. fra Horten og 1230 fra Moss. Årsaken
straanløp i Ramsund 14.september på Det har hun gjort en liten stund og skal var testing av evakuerings- og brannsluk
kvelden for lossing av utstyr. Etter anløp supplere Norge-Danmark sammen med ningsutstyr.
av Narvik 15.9 gikk båten ekstra til Bogen linjens to andre skip, Baltic Sea og Baltic Bastø-Fosen har nå fått forlenget kon
i Ofoten på ettermiddagen og lästet utstyr Trader. sesjonen på Moss-Horten for ti år. BF har
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SC Nordic er lagt i opplag på Florvåg/ systemet.

Trondheim 20.9. Lastebåten Nordbjørn går i fart mellom

Sunnmøre bakker utfra Dokken, oktober 2003. Foto Frode Folkestad

m
som ble losset på skipets ekstraanløp i Arktisk Marin / Nor-Cargo Tromsø AS

Nordvik ligger fortsatt i opplag på Tromsø og Svalbard.

stopp hos Norsk Gjennvinning, Knarrevik, innstilt.

Torsdag 16.10 måtte Sogn sløyfe turen
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inngått avtale med verkstedet Remontowa
i Gdansk om bygging av ny ferje med plass
til 215 biler og 530 passasjeren Lengde blir
117m og bredde 20m. Levering er avtalt
til 1.desember 2004.
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Kragerø Fjordbåtselskap
KFBS har bestilt ny ferje hos Aas Mek.
Verksted på Vestnes. Ferja blir 44 meter
og skal være klar i april 2005.

Flekkefjord D/S
Hidrasund II som ble avløst av Hidraferja
ligger nå i opplag i Flekkefjord.

Rødne Trafikk AS / L. Rødne & Sønner,
Stavanger
Rødne Trafikk AS har inngått kontrakt om
bygging av en ny katamaran hos Brødrene
Aa AS. Kontraktsverdien er på 20 millioner
kroner, og båten blir nr 11 i rekken fra
båtbyggeriet i Hyen. Det er en videreføring
av Rygerkatt som ble levert i mai, 1.5 m
lenger, og med noe høyere motorvolum
for å oppnå bedre fart. Passasjerkapasitet
på 96, med marsjfart på 30 knop. 20,5 m
lang, 7,5 m bred og 95 bruttotonn.

Den nye katamaranen skal leveres aller
ede i mai neste år, og vil bli satt inn i rute
for Clipperskyss og som sightseeingbåt i
Lysefjorden og Ryfylke forøvrig.

Siden Rygerkatt ble levert nå i mai, har
den gått i rute 22 timer i døgnet, med til
hørende 200 anløp.

Stavangerske AS
Lørdag 20.9 kl. 20.25 rente Sand inn i
en støtte i sjøen på veg inn i ferjeleiet i
Sand. Sammenstøtet var såpass hard at
ferjen måtte avbryte ruta. Ferja ble sendt
til verksted i Stavanger, og søndag morgen
overtok reserveferja Frafjord.

Søndag 21.9 var sambandet Sand-Rop
eid stengt i to timer på morgenen etter at
Frajjordrente i kaien på Sand. Ferja hengte
seg fast i ferjeleiet, men hun var tilbake i
rute etter noen timer.

Tau og Kvitsøy ble overført til HSD i
september.

Utsira Kommune
Utsira kommune (Rederiet Rutebåten Ut

sira as) har nå bestilt ny ferje til sambandet
Utsira-Haugesund hos Blaalid Mek. på
Raudeberg/Måløy for levering ved årskifcet
2004/2005. Skroget vil bli bygd i Polen
eller Latvia og komme til Blaalid som
meren 2004 for utrustning. Båten skal ta
22 personbiler og 150 passasjeren

HSD Sjø AS skal vera reserveferje for Fedje-sambandet
HSD har nå overtatt Tau og Kvitsøy fra og ruta Langevåg-Buavåg. Ho skal også vere
Stavangerske og gitt dei namna Odda og reserve for Kvitsøy-sambandet.
Austrheim. Formelt eierskifte er foretatt

26. sept. HSD har solgt Ulvik til Namsos Trafikk-
HSD har i september sett inn Odda ex. selskap. Hun forlot Bergen 3.oktober.

Tau på ruta Skjersholmane-Ranavik-Sunde Søndag 7.sept. om kvelden forlot Bergen
etter eit lengre verkstadopphold hos Wart- Castleex. Nordhordland\sAtn på Steinestø
sila på Rubbestadneset. og startet ferden til Southampton i Eng-

HSD sette inn Austrheim ex. Kvitsøy land hvor hun ankom 11.9. Hun ble satt
på Fedjeruta frå 30.september og fram til i dokk 12.9 og var ferdig der 22.9 Hun
9.oktober medan Fedjefjord var på verk- ble satt i rute fredag 3. oktober kl. 14.00
stadopphald hos BMV/Laksevåg 30/9- mellom Southampton og East Cowes, Isle
9/10. ogWight.

Austrheim låg til kai på Steinestø mandag Admiral Bay II av Kingstown ex. Elisa
29.sept. på morgenkvisten og i løpet av da- beth Hav Belize ex. Fedje av Bergen har
genvardetferjebytteiFedje-ruta. Tilbake i forlatt Holbergskaien i Bergen etter et
opplag på Steinestø frå 9.oktohtv Austrheim langt opphold. Det sveitiske eierselskapet

Tau i HSDsfarger som Odda på Skjersholmane - merk pilen i skorsteinsmerket. Foto Harald Sætre

Den nye Utsira-båten bestiltfra Blaalid er konstruert av Vik-Sandvik, Fitjar
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Eco Travel & Cargo Company LTD som og Stavanger. Det er 09.15-avgangen fra
kjøpte henne fra HSD har solgt ferja videre Stavanger med retur fra Leirvik 11.45 som
til Bos Marine Services Ltd., Sant Vincent kuttes. Også søndags-avgangen kl. 18.15
og Grenadinene. Ferja skal seile med pas- fra Haugesund med retur fra Stavanger
sasjerer, gods og biler i kystfart mellom 20.00 kuttes i vinter. Denne endringen vil
øyene i St.Vincent og Grenadinene. Ferja vare frem til l.mai neste år.
skiftet/fikk påmalt nytt navn Admiral Bay
//søndag 28.9

Bergen havn og la ut på sin lange ferd til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
Karibien. Omlag kl. 11.15 seilte hun ut Fra og med søndag 19.oktober er Sogne-
Vågen for Esbjerg for bunkring. Dermed fjord utleid til FTL på sambandet Flakk
har nok en gammel traver i ferjefarten - Rørvik mens Trondheim er på verksted.
forlatt oss. Ca. 14 dager var ferja avløser.

HSD / Flaggruten und. Den vanlige ferja Nårasund var på
Fra 1 .november reduserte Flaggruten rute- verksted på Solund Verft.
tilbudet med Fjordbris mellom Haugesund Gulen var ute av drift fra 23.10-29.10
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Lørdag 25.oktober forlot Amiral Bay II Fjordl FSF

Nesøy har bl a vikarert i Solund. Fotografert 29. august av OleJakob Dingen

I tiden 6.-17.oktober seilte Nesøy av-løser
på ruta Daløy-Nåra I Ytre Steinsund, Sol-

grunnet motortrøbbel. Ferja låg til kai i
Dragsvik. I denne tiden gikk Sunnford
alene mellom Hella-Vangsnes-Dragsvik.

Sommarferjene Gudvangen og Skagastøl
vart etter endt sesong lagt i vinteropplag på
BMV/Laksevåg. Skagastølforlot Bergen 11.
april og seilte til Sogn for sommarfart. 5.
juni gikk Gudvangen fra Bergen for opp
start i Indre Sogn.

Gudvangen kom tilbake 20.september om
kvelden til BMV/Laksevåg for opplag; Sk
agstøltAhdkt 25.oktober på etter-middagen
til BMV/Laksevåg for opplag.

Fjordl MRF
Møre og Romsdal Fylkesbåtar
Veien mellom Haddal og Eiksund var
stengt i perioden søndag 5.10 kveld
— tirsdag 7.10 kl. 17.00. MRF satte opp
kriserute Eiksund-Rjånes-Hareid tirsdag
inntil veien åpnet.
Godsbåten Jotunheim ligger ved kai i
Molde for salg.

Fosenlinjen AS
Fosenlinjen AS har overtatt ”Herlaug” fra
Namsos Trafikkselskap og gitt henne navnet
Nidaros II. Hun skal seile på sambandet
Garten-Storfosna-Værnes sammen med

Nidaros. Hun kom til Fosen i begynnelsen
av oktober og startet i rute 7.oktober.
Hurtigbåten Gridos er tatt ut av trafikk
i forbindelse med broåpning mellom
Kråkvåg og Storfosna. Rederiet vil veksle
på bruken av Nidaros og Nidaros II på
sambandet.

Broen mellom Kråkvåg og Storfosna
ble åpnet for ferdsel lørdag 11. oktober.
Samme dag ble ferjeavgangene til Kråkvåg
innstilt.
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Admiral Bay II, alias

Elizabeth H og Fedje,

forlater Bergen for siste

gang 25. oktober kl 1115,

påpasseligfotografert av
Bernt Enes
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Kystekspressen Trondheim-Kristiansund
I perioden 22.-27.09 var verk
sted og Agdenes ble satt inn som avløser.
29.09-01.10 hadde Ladejarl teknisk ved
likehold. Agdenes overtok ruta i Trondheim
søndag 28.9 om kvelden.

Fosen Trafikklag (FTL)
FTL leide Ytterøyi perioden 6-10.10 mens
Stoksundferja var på verksted.

Fra 19.10 og i ca. 14 dager leide FTL
Sognefjord fra FSF til ruta Flakk-Rørvik
mens Trondheim var på verksted.

Fra 4.10 innførte FTL bestillingstur lørd
agskveldene for Frøyfart. Da er det mulig
å bestille tur til stoppene i nordværene
(Froan) og sørværene (Sula og Mausund).
Båten går kun dit det er passasjerer og turen
vil starte fra Sistranda kl. 18.43 med
retur.

FTL har inngått avtale med Lekaferja AS
om overtakelse av Leka II. FTL skal benytte
ferja i øyrekka mellom Sula, Mau-sund og
Dyrøya. Det er ennå usikkert når ferjeruta
starter opp. Frøyfart skal fortsette som før
mellom Sistranda og øyrekka. Ferja Leka II
skal gjennomgå en betydlig opprustning.

Innherredsferj a
Ferja Ytterøy var utleid til FTL i perioden
6.-10.10 til sambandet Kirkholmen-

Linesøy.

Namsos Trafikkselskap
NTS har solgt Namdalingen II til Tøn
nessen Shipping. Hun forlot Rørvik ons
dag 29. oktober om morgenen og ankom
Ålesund samme kveld i 20.00-tiden. Tors

dag 30.10 var det seilas fra Ålesund om
morgenen til Bergen samme kveld. Fredag
31.oktober lå båten til kai ved Munke

bryggen i Vågen. Utpå ettermiddagen i
13.30-tiden avgikk båten for hjemmebasen
på Haus. Etter hva vi erfarer er planen å gi
båten navnet Hardanger-prinsen.

NTS har kjøpt Ulvik fra HSD og gitt henne
navnet Herlaug. Hun skal nå i første om
gang avløse Olav Duun som er på verksted.
Deretter skal hun være avløserferge, med
oppstart 6. oktober. Omreg. i skipsreg.
skjedde 21.10. da som Ulvik av Namsos.

Søndag 26.oktober om ettermiddagen
gikk Ulvik på grunn ved innseilingen til
Hofles. Ferja fikk skadet ene propellen og
roret og måtte på verksted hos Moen Slip
på Kolvereid. Ferja var tilbake i rute igjen

onsdag 29.10 fra kl. 10.00 på formiddagen. Ofotens og Vesteraalens Dampskibs-
Hele den tiden Ulvik var på verksted ble selskab
sambandet innstilt. Dette fordi den vanlige Først 22.9 ble Steigtindszxt i rute igjen etter
ferja Olav Duun også var på verksted på rep. av skrog.
Kolvereid. Hun gjen-nomgår omfattende I vinter er det kun rute i helgene mellom
reparasjon er vil ikke være ferdig før uti Narvik og Svolvær med Tjeldøy. Vinter-ruta
november. startet 3.oktober og går fra Narvik fredag

NTS har solgt gamle Herlaug ex. Glutra ettermiddag med retur fra Svolvær om
til Fosenlinjen AS. Nye eiere overtok henne kvelden. Samme opplegg følges søndag
i starten av oktober. fra Narvik.

,, , , , . . „ Øykongen har tatt over ruta påTysfjorden.
Helgelandske AS u { f .1 ’_ ... „ Baten kom til Bergen lørdag 27. septem-
Om ettermiddagen 23.9 var hurtigbåten . . . , 1o . ... , . ..

i -i i ber om kvelden og la ved S. lollbukai til
IhorolfKveldulfsson og slepte en s ark med r r . r ,

. . .. , ' . 30.9 tidlig em rør rerden lortsatte sydover.
maskmtrøbbel opp til Brasøy. Dette med- Tr- • r i > r» T?. ,..
r . , f . , , 1 Sverige har baten ratt navnet Vitaskar av
rørte en mindre forsmkeise i ruta. „. . , ,, TT . •

Simrishamn. Ny eier er Haglund Shipping
AB i Simrishamn.

I perioden 29.9-12.10 var Helgeland på

verksted i Sandnessjøen for sertifikat- y14 30 tom mj y 14.30 vi,
rornyelse m.m. , , _ ? . , .

. . arr .. sambandet Forøy-Agskardet være innstilt
i/iorø/rble satt mn pa Iræna-rutaog Vega- . r . , „ „

.7. I . . grunnet montering av ny rer ebro pa Forøy.
ruta ble betjent av samt suppler- ° , . . .. r . 0

, J J rr 1 denne perioden vil rena ga morgen og
me; av lourwinv. ... r % ,

° ettermiddag mellom Vassdalsvik og Agsk-

Bærøyfart AS, Sandnessjøen morgen og ettermiddag for passasjerer mel-
Rederiet Bærøyfart AS har vært i Stavanger lom Forøy og Ågskardet.
og hentet hjem ny båt. Det er Mangela
som er kjøpt fra Vestskyss AS i Stavanger.
Onsdag 24.9 forlot båten Stavanger og på Andøyferge AS
ferden nordover var det stopp i Florø og på Etter endt sommerfart 31 .august mellom
Hitra før båten kom til Sandnessjøen fredag Andenes-Gryllefjord ble Andfordferga lagt
26.9 . Den har tidligere også gått i skyss- i opplag på Andenes.
ruter i Florø-bassenget før hun ble solgt til
Stavanger. Båten skal skifte navn.

Hurtigbåten Namdalingen er solgt til Hordaland, fotografert i Bergen av Frode Folkestad

Øydronningen er solgt til Sverige og

ardet. I tillegg vil M/S Isprins utføre ruter

Malangenforbindelsen AS
Ferjefart mellom Brensholmen-Botn-
hamn har vært utført med Helgøy.
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Øylandsruta
Øylandsruta mellom Skrolsvik og Harstad
gikk også denne sommeren med Karlsøy

., , no ,. .. r . personell-transport mellom fastlandet og
JNesoddbaten Lykkeper ligger rortsatt i ,. .
0slo en olje-ngg.

Troms Fylkes Dampskibsselskap ’ Båten ble slettet i Skipsreg. 23.09.03.

Fra fredag 5.september overtok Karlsøy j perioden 25/3-14/9 gikk Bruvik søn- N7 eier er: Bilfinger Berger AG, Nigeria
ruta Belvika-Vengsøy og Kjølva ble lagt i dagsturer Bergen 0900 -Mo - Bergen Division, Wiesbaden - Tyskland,
ro i Tromsø. ca. 18-15> På Garnes fungerer båten som Båten kom frem dl Nigeria i uke 43/

TFDS har Helgøy, Vengsøy og Kjølva tii_bringerrute til veterantoget. 2003 -
liggende til kai i Tromsø. Benyttes som Ellers blir det j ulebordsturer for Bruvik
avløsere. både i november og desember.

Tirsdag 28.oktober ble Bjørnerå ferjekai
skadet og Fenes ferjekai måtte taes i bruk. Om kvelden 21.9 ble Tansøy observert på

Vaggasvarre stilte derfor mellom Fenes og sørgående på Sletta. Base i Florvåg. . f , ,, f .p * i i i—i i x siurren av rcuniär me 1 1 'j^reriä
otornes rra om ettermiddagen, rra torsdag . .. . .... ' . f
30.oktober var det vanlige ruter igjen mel- Brand kom dl kai hos Mjellem & Karlsen Nor^k Boawiklmg og Auksjon
lom Bjørnerå og Stornes Verft på Marineholmen i slutten av mars. 1 Bodø. Ferja er planlagt videresolgt

Båten kom då frå Westcon i Ølen der båten dl Karibien. Hun ligger nå i Nygårdssjøen

Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap fortsatt til kai hos M&K. .
FFR leier Lødingen fra OVDS mens Af Viking Polaris ex. Brand Polaris kom lørdag 25^,k '' ,ber var 7 ex'
jordet påverksted i Svolvær. Lødingengikk tilbake til Vegsund slipp 22.9 fra Grøn- (TFDS) innom Vagen i Bergen,
nordover ved Tromsø 7.oktober ved 17.00- Un<L Her ligger båten innril videre uvirk- Hun forlot Bergen ved 14.20-t,den ogse.lre

tiden. Hun gikk i retur ved Tromsø igjen “m mens eierene jobber med å skaffe nye sørover mot Askøybroen og trohg lenger sør
ta I U 1 I ncc ° • • onndracr for et Oppdrag SOm Ventet.
26.oktober kl. 12.55 pa veg sørover igjen. oppurag. rr D

Åfjord kom til Skarvik Mek, Osan i 0 y-ti- >• n i
r , , , „ , , lorghatten Irahkkselskap solgte Heilhorn Pa K eøya i Lødingen ligger Biltrafikk 3.
Svolvær søndag 12.oktober. ® \ 0 , , ,  E- . oc
TT n i o anti r i til Trygve Tønnessen, Haus (Osterøy) i Hun ble bygget i Risør midt pa 50-tallet
Hun var trong tilbake i trafikk pa Øksfjord- . 0 , b r . . . r
TT r , j , i desember 2002. Den nar skifet navn til for Vesteralens Irafikklag.
Hasvik tra lørdag 25.oktober.T v , ~ Kysthkspress. 1 starten gikk hun mellom Sortland og

Vargøy har ligget i opplag pa Oma Slipp T , r , „ ° , . „ °
„ c j . , Fredag 19. september i 18.30-tiden kom Strand. I 1971 ble hun satt i rute mellom

pa Stord siden november 2002. ° r ~ ,
baten sørover Byfjorden fra Haus pa vei Sortland og Djupfjorden. Da brua over
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hadde lagt siden omlag nyttår. Båten er sør or Bodø

til Dusavika/Stavanger. Lørdag 20.9 forlot Djupfjorden stod klar ble ferja overført til
båten Dusavika etter bunkring og var in- Øksnes. Her ble hun satt inn i transport
nom Hanstholm og Esbjerg 21/9 på sin av skoleeleven Her gikk Biltrafikk 3 til hun
ferd til Tyskland.

Båten ble overlevert i Bremen. Kyst Express
skal transporteres derfrå på et lasteskip til
Nigeria. I Nigeria skal båten benyttes til

ble solgt.
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Flere gamle rute

båter harfunnet en

pensjonisttilværelse på

Oslo havn. her ligger

Linan, Oslofjord og

Fjordclipper i august
2003. Foto Frode

Folkestad
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Den gamle sjøbussen Helgeland er påvei tilbake til Sandnessjøen etter
over 25 år i «utlendighet». Riksantikvar
en har gitt båten vernestatus og båten
kan være på plass om en måned.
- Hvis finansieringen går i orden, kan MS
Helgeland være tilbake ved kai i Sand
nessjøen om noen få uker. Det sier Geir
Brandth som er en av initiativtakerne for

å bringe den gamle «sjøbussen» tilbake
til Sandnessjøen.

Havnesjefen i Sandnessjøen har aller
ede gitt Helgeland plass nummer I ved
kaia, og interessen fraytre Helgeland har
vært formidabel, sier Geir Brandth.

Fem båtentusiaster i Sandnessjøen,
Geir Brandt, Tore Kibsgaard, Øyvind
Gårdvik, Bjørn Arne Bjerke og John
Johansen, står bak selskapet «Sjøbus
sen SUS».

Målet er å legge grunnlaget for å
redde den gamle lokal'n, Helgeland
som ble bygd ved Stord Verft i 1 954 til
Helgeland Dampskibsselskap. Båten vil
altså passere grensen for veteranbåter
neste år og det er i den anledning at de
fem båtentusiastene, alle med bakgrunn
som sjøfolk, har satset på å få båten
hjem, kanskje allerede i høst

Helgeland trafikkerte i Helgelandskes
område, det vil si innover Rana, utover
mot Træna eller innover mot Vefsn fram

til 1977. Da ble båten solgt og overtatt
av Kystvakten der den har fungert fram
til det siste under navnet Lofothav.
Nå ligger båten ved kai i Harstad og de

fem bak selskapet håper at de skal reise
nødvendig kapital snarest mulig. Prisen
er i utgangspunktet 3,3 millioner. Båten
er i tipp topp stand og har de fleste serti
fikater. Planen er å få passasjer-sertifikat
for 95 personer for dagseilas. Båten har
lugarplass for 20.

(Helgeland Arbeiderblad 12. okt2003)
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Foto Frank Iversen

18.september kl. 10.30 og seilte sørover til
Neste år kommer hurtigrutene til og verftet i Ålesund med ankomst dit 20.9
korte ned seilingssesongen på Geiranger. y 12.00.
16.april blir første anløp og siste blir
11 .september. Siden 16.april 2003 har Midnatsol7/ligget i

opplag ved Fiskerstrand Verft i Ålesund.

I perioden 22.10 - 02.11 hadde samtlige
, i r D / / w/' 4- Lørdag 6. september var Trollfjord ekstra
hurtigruter bortsett rra Richard with te- b r . JJ .
, . . • •r> ro til Steinkjer på turen nordover. Hurtigrutakmsk ettersyn ved kai i Bergen og la over , . „ ’ r „ ,, .0 ,.
r -j , i j m gikk fraTrondheim kl. 09.00 til Steinkjer
tra ettermiddag ankomstdagen til avgang 0 '

, i j j og nordover med forsinket anløp av Rørvik
om kvelden neste dag. 0 r

ved midnatt. Søndag 7.9 ble Brønnøysund,
u  i • A t j i. „ , Sandnessjøen og Nesna sløyfet. Ørnes
Hurtigruteskipet Nordnorge ble tatt ut av ’ 0 J

i onna • n or hadde stopp kl. 10.45, noe etter ruta og
rute 24. september 2003 i Bergen. 26. 0

, r , , r, i skipet ankom Bodø noe rorsmket. Fra Bodø
september rorlot hun Bergen og kommer r
ikke tilbake før 9. april 2004. var 1 rute ‘9en '

Fredag 19.september kl. 08.00 kom Troll
Onsdag 24.sept. i 08.00-tiden ankom Lo- fjord i retur fra Shetland til Bryggen.
foten fra Flåm / Gudvangen etter lesertur Samme kveld kl. 19.00 kastet hun loss

fra Harstad 20.9. Samme kveld kl.20.00 og gikk dl 0slo for Se og Hør - cruise,
kastet Lofoten loss fra Bergen for og seile Skipet var innom Larvik ved 18.00-tiden
som avløser i Hurtigruten frem til Nord- lørdag 20.9 og ankom Oslo 21/0100ca.
norge er tilbake i april neste år. Søndag 21.9 var det fest for Se og Hør og

mandag 22.9 var det avgang fra Oslo. Etter
Hurtigruta Richard With ankom Bergen i et paf ardøp oppover kysten kom skipet
rute tirsdag 28.oktober. Allerede kl. 16.05 dj Bryggen i Bergen 26.9 om morgenen.
samme dag forlot ÆWBergen og seilte til Samme kveld var det vanlig avg. i nordg.
Ølen på verksted hos Westcon AS. Hun hurtigrute
gjennopptok ruta fra Bergen søndag 9.
november. Tirsdag 21.10 avsluttet Kong Harald sør

ruta i Tromsø og gikk rett til Ålesund og

TROMS FYLKES D/S (TFDS) teren akter. Skipet ankom verftet på mor-
Etter endt Svalbard-sesong kom Nord- genkvisten torsdag 23.10 og forlot verkst
stjernen tilbake til Tromsø 7. september. edet igjen fredag 24.10 om kvelden. Lørdag

Etter noen dager i Tromsø ble skipet seilt
U ii 11 sørover til Fiskerstrand Verft i Ålesund for

vinteropplag. Nordstjernen forlot Trom-sø

Trollfjord, fotogrtafert av Frode Folkestad

Fiskerstrand Verft for reparasjon av thrus-
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Øydronningen er solgtfra OVDS til Haglund Shipping ABfor rutefart Nogersund-Hanö. Bildet er
tatt idet det båten heiser svensk flagg i Bergen 30. september. Foto Magnus Wadell, Djurgårdsvarvet

23.10 var skipet tilbake i Bergen tidlig på Tirs 18. nov ank. Fredrikstad kl 07.00
dag og opptok ruta si om kvelden. Ons nov avg. Fredrikstad kl 01.00Onsd 19. nov ank. Kristiansand kl 10.00

Tors 20. nov avg. Kristiansand kl 01.00
Søndag 9. november ankom Trollfjord til Tors 20 nov ank. Stavanger y 13.00
Trondheim og ble tatt ut av rute der. Hun Fre 21. nov avg. Stavanger kl 04.00
gikk så på verksted hos Fosen Mek. noen Fre 21. nov ank. Haugesund Id 06.30
dager frem til onsdag 12.november da Fre 21. nov avg. Haugesund kl 12.00
c j  , i .j i Fre 21. nov ank. Bergen kl 17.00rerden gikk videre til Oslo. „ ,,, 1r

° Fre 21. nov avg. Bergen kl 22.30
i nordgående hurtigrute.

Seilingsplan:
Onsl2. nov avg. Trondheim kl 17.00
Fre 14. nov ank. Oslo kl 17.00
Man 17. nov avg. Oslo kl 06.00
Man 17. nov ank. Drammen kl 10.00
Tirs 18. nov avg. Drammen Id 02.00
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Erik Bakkevig

SKIPSFORLIS GJENNOM TIDENE
Fra Skudefjorden til Bømlahuk

«Skipsforlis gjennom tidene» er en bok om skjebnen til
160 fartøyer i området fra Skudefjorden til Bømlahuk.
Den forteller om dramatiske hendelser, krigsforlis fra to

verdenskrigen og imponerende redningsarbeid.

Også liste over forlis med posisjoner og detaljer.

176 sider, format A4, rikt ilustrert
ISBN 82-303-0098-4

Utgitt av Erik Bakkevig,
Strandlinjen 52, 5527 Haugesund,
tel 52 72 82 55, eriba@online.no

Pris kr 398,- + porto

Kyst-Link
Boa Vista seiler fortsatt i daglig rute mellom
Langesund og Hirtshals.

Saga-Line
Saga-Line har overratt Sandefjord og gitt
henne navnet Sagafjord. Se under Ob
servasjonen

Fjordline
Fra 3.november reduserer Fjord Norway
fra fire til tre rundturer pr.uke. Nå blir det
avgang Bergen mandag, torsdag, lørdag og
ankomst Bergen mandag, onsdag, lørdag.

Fra 3.november seiler Lygra fire turer
pr.uke mellom Egersund og Hanstholm.

Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle bidrag
til denne utgaven av Røkesalongen. Vi
oppfordrer flere til å sende oss bilder av
rutegående skip,hurtigbåter og ferjer, nye
som eldre.

Redaksjonen avsluttet 02.11.2003
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Det har utviklet seg en livlig transportav fisk fra Vest- og Nord-Norge
til Baltikum. Skipningene utføres med
skip som fryser lasten ned til - 25 grader
Celsius, basert på palletransport. Det er
flere aktører i denne traden, som CTG

(Coldstore Transport Group) på Sort
land, Green Reefers i Bergen og konstel
lasjonen Silver Sea/Noreco i Bergen.

Green Reefers driver sin egen flåte
av sideport/fryseskip, mens CTG blant
annet opererer Agnforsyningens side
portskip og andre. Silver Sea/Noreco
driver sideport-skipene til lee Reefers og
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordanes, samt
enkelte TC-skip som Nordland Saga.

Ludvig Andersen (1700 tdw/1984) til
Fiskernes Agnforsyning, Tromsø, er foto
grafert av Vegar-André Hansen idet den
ankommer Nordøya Fiskeindustri 17.
september for lasting. Skipet har seilt
for CTG, men i den senere tid også på
TC til islandske Eimskip.

Framnes (1778 tdw/ 1979) seiler i Silver
Sea og har nylig fått bakken forlenget ak
terover, fotografert av Ole Jakob Dingen
29. august.

Ice Louise (2225 tdw/1980) er nykom
meren i den norske fryseflåten, anskaf
fet av Ice Reefers i mai. Her er den fo

tografert 8. september av Vegar-André
Hansen i Tromsø på vei for lasting.

FRYSESKIP
I FISKEFART
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Reduserte bevilgninger
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til 1 9 mil
lioner til fordeling på fårtøyvernprosjekter i 2004; en reduk
sjon på 9 millioner fra inneværende år. Dette vil medføre
færre og mindre tilskudd til verneprosjektene.

Regjeringen foreslår at fartøyvern, fartøyvernsentrene
og kystkultur gis egne poster i statsbudsjettet.

Nytt styre i NFF
Nils Jørgen Borgland (Havnøy) ble valgt til ny styreleder i
Norsk Förening for fartøyvern under årsmøtet på Gjøvik
27. september. Nestformann ble Eilif Gabrielsen (Anna
Rogde), og styret består ellers av Per Kr Rognes, Viggo
Nonaas, Snorre Øien, Jan Welde og Kai Jensen. Jan H
Arntzen (ds Hvaler) forlater formanns-posten etter flere
års innsats. Se www.norsk-fartoyvern.no

DS Finmarken tilbake!
Kaptein Sten Magne Engen ved Hurtigrutemuseet har
nå fått delene av innredningen til ds Finmarken fra 1912
tilbake til Stokmarknes. Det dreier seg om en modul over
to dekk med trappenedgang og endel innredning som ved
skipets opphugging i 1961 ble demontert og solgt til en
privatperson i Beekbergen i Nederland.

Ved en markering i Amsterdam 12. oktober ble modulen
løftet over til Sea-Cargo og ført via Bergen til Stokmarknes.
Her skal den med tiden integreres i en ny bygning ved siden
av Finnmarken fra 1956.

52

I mai ble dampbåten Lelång fraktet lande
veien fra Dalsland til Kanalmuseet i Ørje
ved Tistedalsvassdraget. Seiv om båten
hele sitt liv har gått i svensk ferskvann, så
har den norsk historie - bygget på Akers
Mek Verksted i 1872 som byggenummer
69 for Saugbrugsforeningen i Halden.
Båten fikk stasjon ved Strands Bruk på
Nössemark ved Stora Lee, hvor den var i

bruk som tømmersleper frem til 1957.
De senete år har Lelång stått på land

som et restaureringsprosjekt på svensk
side, inntil det i år lyktes å få den til Kanal
museet på Ørje. Her er planen å få båten
restaurert som en del av kanalmiljøet.
Fra før finnes det flere båter i vassdraget
- Engebret Soot (1861), Pasop (1908), Ara
(1910), Tryg (1904), Mette Meng (1922)
og Turisten (1965).
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H.M. WRANGEtlbok
- Fremst blant likemenn
Et eventyr fra norsk skipsfartshistorie

H.M. Wrangell: kr
Knut Knutsen OAS: kr. 349,
B. Stolt-Nielsen:

Bøkene om kjente
rederskikkelser
bestilles hos:
Vormedal Forlag
Tlf. 52 73 77 30,
mob. 95 94 94 96,
vormedal@eunet.no

349 -
„„ j;«MST BLANT LIKEMENN

kr
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JOHAN OTTESEN

Fiske-

dampskip1

f . (

«Fiskedampskip»
Historia til 41 nyare fiskedampskip

«Frå segl til damp»
Historia til 47 tidlege fiskedampskip

«1 shavsskuter»

Historia til 43 tidlege skuter

«Ishavsskuter II»

Historia til 53 tidlege skuter

«Ishavsskuter III»

Historia til 25 skuter frå mellomkrigstida

Kvar bok er på vel 1 40 A4-sider
og kostar kr. 298,-

Meir opplysningar om bøkene på:
www.flyfotoarkivet.no

Fotoarkivet Johan Ottesen
Ottavikvegen 2 - 6065 Ulsteinvik

Tlf. 70 01 03 13 - post@flyfotoarkivet.no
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HftSJOHftLBIBLlOTEKET 1 RftHft
PLIK.TftvLEVER.IH6
POSTBOKS 278
8606 HO

Trykk: Bodoni Hus, Bergen
ISSN 0333-2683

Lagertank eller skip? Lagerskipet Njord B (bygget 1997) under dokkingfra Kværner Rosenberg 4. juli, med stort oppbud av slepebater.
Foto Terje Nilsen

Maritime bøker
HURTIGRUTEN - Sjoveien mot nord
Om utviklingen av rutefarten på Nord-Norge og om Hurtigruten gjennom I 10 år.
Historien om samtlige skip som har seilt i ruten.
224 sider, format 21x27 cm, stivbind, rikt illustrert, delvis i farger
ISBN 82-91258-17-1

Pris Kr 345,- (tilsendt i Norge Kr 350,-)

Otg 8«kk*jr

TRAMP
Norsk trampfart 1945-1985

Namstgia» Tramp Shipping

9804 Pl 166

TRAMP - Norsk trampfart 1945-1985
Historien om en viktig del av norsk skipsfart i etterkrigstiden.
Omfattende skipsliste.
248 side, format A4, stivbind, rikt illustrert
ISBN 82-91258-16-3

Pris Kr 345-, (tilsendt i Norge Kr 350-,)

Seagull
Haugeveien 31, 5005 Bergen, tel 55 32 17 47
bestilles fra dbakka@online.no

DepotbibIioteket
B-blad III lllllllllll lillH040 01 368
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