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Om rutefarten mellom
Oslo og Skien

«BRUSE JARL»
Trondheims første tanker

side 10

side 20
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme
interessen for skip, skipsfart, maritim historie og miljøer.
Medlemskap koster kr 300,- (+ tillegg kr 25,- for Skandinavia eller kr 50,- for Europa)
inklusiv fire numre av SKIPET.
NORSK
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SKIPSFARTSHISTORISK
SELSKAP

Formann:
Terje Nilsen

Postboks 87 Rådal, 5857 BERGEN
Bankgiro 5205.20.40930

tnil4@broadpark.no

Sekretær:
Einar Sæter

Postgiro 7878 06 36482
Organisasjonsnr. 984 337 655

4007 STAVANGER

Sverdrupsgt. 33
Tlf. 51 56 22 56

Chr. Bræins gate 3
Tlf. 71 67 48 87

6508 KRISTIANSUND N

Østre Hopsvegen 46
Tlf. 55 91 01 42

5232 PARADIS

einars@adsl.no

Kasserer:
Leif K Nordeide

leif.nordeide@c2i.net

Forsidebildet:
Amerikalinjens Oslofjord
under anløp i Stavanger.
Foto Johan Kongsbakk

Lokalavdelingar
NSS-Østlandet
Formann Einar Onsøien
tlf 33 05 80 58
emaii: soennon@online.no
Avdelingen arrangerer to møter hvert halvår.

NSS-Haugaland

Skipet
Utgitt av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årgang 33 - Nr 4 - Utgave 1 24
Utgitt desember 2007 - Opplag 1.700 ex
ISSN 0333-2683

Formann Alf J. Kristiansen
Tel 52 81 50 98
alf-kri@online.no
Regelmessige møter hver
første tirsdag i måneden kl 1900,
unntatt i tiden juni-august
Sted: Stiftelsen Haugesjøen,
Kortanes i Haugesund.

NSS-Bergen
Formann Per Albert Lund
Tel 55 95 10 02
Møtested:
Norges Fiskerimuseum, Bontelabo

Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund
Utgivelsesplan 2008:
Nr 1 utkommer 15. mars - deadline 1. februar
Nr 2 utkommer 1. juli - deadline 1. juni
Nr 3 utkommer 1. oktober - deadline 1. september
Nr 4 utkommer 15. desember - deadline 1. november

Formann Magne Hungnes
e-post; ibrov@adsl.no
Møtested Ålesund Skipperforening,
hvor ikke annet er nevnt

NSS-Nordmøre
Formann Eivind Rodlie

Redaktør Dag Bakka jr
Red adresse Haugeveien 31,5005 BERGEN
E-mail: dbakka@online.no
Faste medarbeidere:
Per Alsaker, Leif K Nordeide, Alf J Kristiansen,
Frode Folkestad

Møte den 2. torsdag i hver måned kl. 19.00
Møtested:
Nordmøre Museum, Storkaia 19
Se møteprogram
www.skipet.no
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Hurtigbåten Mørejarl i Kystekspressen til Kristiansund og Molde på vei ut fra Trondheim. Foto Tor Arne Aasen

Med dette bilde vil vi annonsere årsmøtet 2008 som vil bli i sjøfartsbyen Trondheim helgen 7-8. juni. Nærmere informasjon vil følge i neste
nummer, men settallerede av denne helgen til vårt store maritime treff
i Midt-Norge, med alt hva Trondheim kan by på av tradisjonar, sjøfarts
kultur og teknologi.

r"\ et er ide siste årene lagt ned et stort
LJ arbeid ien mer effektiv organisasjonsstruktur med et Hovedstyre og et
Arbeidsutvalg.

ES å flffi 1 M il® 55*5

****

Arbeidsutvalget hadde et møte i ok
tober for å legge opp Hovedstyremøtet
i slutten av januar.
Fra venstre formann Terje Nilsen,
redaktør Dag Bakka jr, generalsekretær
Einar Sæter og kasserer Leif Nordeide.
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Kulturminner på sjø og land; dampskipet
Oster på vel til kai Fredrikstad under
hjemreisen fra Nordsteam i Göteborg,
fotografert av Helge Sunde. Et skip reddet
av Idealisme og stor frivillig innsats. I bak
grunnen Gamlebyen på Glommas østside,
en unikt bymiljø som også revitaliseres.
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Til venstre llgger det som en gang var mt
Bergesund på 34840 tdw, levert fra
Rosenberg i 1959. Det ble solgt til Egypt
i 1967 og har I mange år ligget for om
bygging til bulkskip Salem Carrier, uten
noen gang å bli ferdig. Foto fra Alexandria
i 2004 via John M Gramstad.

Tyrkiske A Asli (2500 tdw) under Cam
bodia-flagg for sørgående I Bosphorus i
juni 2006, fotografert av Gerolf Drebes
- et skip som mange vil kjenne igjen som
Stalheim av Oslo.
Det ble bygget i 1959 av van Duijvendijk
I Lekkerkerk for AS Standard (Fearnley
Eger) og linjefarten mellom Sør-Norge og
Bristol-kanalen. Det ble solgt fra norsk eie
i 1972, men er fremdeles aktiv I fart på
Ostre Middelhav og Svartehavet.

2
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Gamle Veslemarit fra 1910 synes å være
i beste velgående på St Lucia i Vestindia,
ifølge posting av «Hariey Crossley» på
www.shipnostaigia.com. Navnet er I tidens
fylde endret til «Vesle Merit», men hva gjør
det?
Dette er en veteran med et dramatisk liv i

i
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hvalfangst, fiske og frakt, bygget 1910 på
Framnæs som Havørn. Solgt til Sverige
i 1983 og derfrå til Vestindia. Maskin og
styrehus angivelig fjernet i 1989 og deret
ter brukt som lekter inntil hugging 11999.
Men den ser ut til å ha fått et nytt liv.

Etter mange år ved et oppdrettsanlegg
ytterst i Fyksesund i Hardanger har den
gamle hvalbåten Torild nå kommet til veis
ende. 14 september ble den slept sørover
Karmsundet på vei til opphugging i Frede
rikshavn. Båten er bygget på Akers Mek
Verksted i 1923, opprinnelig som Odd 11,
amen snart omdøpt til Torild. Fanget på
slutten fra Steinshamn i Møre og Romsdal
og bygd om til snurper i 1955. Avrigget
som fiskefartøy rundt 1980 og kom tre år
senere til Fyksesund. Foto Jan Amundsen
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Hvalbåten Thorfinn, bygget på Stord Verft i 1952, har hatt en omflakkende tilværelse ute i verden og har de senere år drevet diving
cruises I Micronesia, eiet av kanadieren Lance Higgs. Ved avgang fra Pohupei 11 juni gikk den på grunn og måtte settes på grunn på et
koralrev. Brakt flott 1 7 juli og ført inn til Pohupei for å gjøres klar for slep til Keppel Batanges Ship Repair i Manila.
Det ser altså ut til at denne veteranen vil ha enda noen år foran seg. Takk til Ragnar Iversen og Ole Chr Røren for informasjon.
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STAVANGER
ANNO 1970
i-Vttte bildet fra Stavanger, tatt så sent
Ly som rundt 1970, viser noen av
slepebåtene på fast plass mellom Joren
holmen og Fiskepiren. Slepebåtene er fra
venstre Harald og Jolu, de to grønne er
Sabben og Sprøyt.
Sprøyt fra 1880 var opprinnelig
Stavangers sjøbrannssprøyte Nøk fra
1880, mens Jolu var den nyeste fra 1956.
Harald og Sabben var derimot under
25 brt-grensen for registrering I Skips
registeret, noe som illustrerer utfordring
ene med å identifisere slike fartøyer.
Sabben skal ha vært Bergenskes tidligere
Titan fra 1909, men hva var Haralds
forhistorie?

HVEM
KJENNER
JONO?
Stålfartøyet
Jono
er en en
slikt
«flytende
uidentifisert
objekt»,
fartøy
med
ukjent opprinnelse og historie - hvis da
ikke noen av leserne trekker kjensel på
det.
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Jono dukker opp for redaktøren
første gang i 1989 som malerpram ved
Karmsund Verft, et velproporsjonert lite
skrog. Trolig opprinnelig en slepebåt,
men senest sannsynligvis brukt som
vann båt.
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For 4-5 år siden dukket Jono opp
igjen i skrøpelig forfatning ved Dåfjorden
Slipp på Stord, dit Thor Vaage hadde tatt
den for restaurering.
Dette arbeidet viste seg mye mer om
fattende enn først tenkt, med bl a skifting
av plater på gamlemåten med klinking.
Nå i høst gikk Jono igjen på sjøen, nå
som en dampsjalupp i det ytre, men med
dieselmotor.
Men heller ikke eieren vet mer om Jono.
jm^HHI^HBlI

Finnes det noen andre som gjør?
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Observasjonar
Ukjent båt med noe spesielt utseende
sett ved kai i Sandnes 22.september 2007.
Kjenner noen av Skipet's lesere til bå
ten?
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Den tidligere Fjord 1/MRF westamara
nen Lauparen bygget 1990 ved Harding
Verft sett i havnen i Dubrovnik 19.
september 2007 med navnet Nona Ana.
Den ble i 2002 solgt til Kroatia (se også
Observasjoner i Skipet nr. 2/02 s. 6) der
den i dag går 4 ganger i uken mellom
Dubrovnik og øyene Mjet, Korcula og
Lastove nord for Dubrovnik. Seiv så jeg
den også senere på dagen ved Mjet.
Den tidligere kvalfangeren, fiskefar
tøyet og rutebåten Stridsholm 36 bit. med
kjenningsbokstavene LNFG ble sett som
et sørgelig nedsunket vrak inne i Florvåg
på Askøy 20. oktober 2007 med bare
mastene over vannflaten. Den ble bygget
som rutefartøy Røverfjord i 1918.11951
ble det bygd om ved Gravdal på Sunde.
Fra om lag 1928 har det hørt hjemme
i Blomvåg i Øygarden. Men i februar
1996 ble det brann i skuta og styrehuset
ble bl.a. ødelagt. Deretter ble båten solgt
for ombygging til fridtidsfartøy, noe som
ikke hadde kommet særlig langt. I senere
tid var den opplagt i Florvåg. Men Strids
holm begynte å synke i august 2006, og
den ligger der fortsatt, delvis sunket. For
øvrig ligger det oppå ett annet sunket
fartøy, Boblen, 35 brt. kj.signal LKAZ,
ex. Drag, Reigstad som sank på samme
plass i 2001. Det har flere ganger blitt
forlangt fjernet, men det har ikke funnet
sted så langt. Men nå er det Stridsholm
som først må fjernes, men eier hevdet
senest i september i år at prosjektet er
vanskelig og til dels farlig, og dermed
ser det ut til at Stridsholm må ligge der
enda en vinter.
Like rundt hjørnet ved en tidligere
fabrikkbygning, ikke så langt fra Strids
holm ligger en annen kutter halvt sunket.
Det er Ingrid I (LGKT / 47 brt.) bygget i
Lowestoft i 1899 da den hadde navnet
Guide Me og fikk senere navnet Freidig I.
Den har siden våren 2000 vært i Bergens
området. (Se Observasjoner i Skipet nr.

|

Redaktør:
Alf J Kristiansen,
Mannesvegen 114,
4275 Sævelandsvik
alf-kri@online.no
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Ukjent liten stålbåt i Sandnes i september, hvilken? Foto Johannes Østvold
3/00 s. 5) etter å ha kommet fra Finnmark.
Den har i hvert fall siden høsten 2000
ligget halvt nedsunket i Florvåg. Det ser
ikke ut til at det siden sommeren 2000
er blitt utført noe restaureringsarbeid
på den förmasten som sto på da er nå
fjernet. Etter at Bergens Tidende for en
tid siden skrev om båten er også eier i
dag ukjent. Slik kan det gå med en slik
fin tidligere engelsk kutter, og det er nok
meget tvilsomt om Ingrid I noen gang vil
kunne være operativ igjen.

Den tidligere ringnotsnurperen Torild
(LDCL/219 brt/1923/195 ex. Odd II-25)
sett under slep sørover Karmsundet 13.
september 2007. Båten var bygget ved
Akers Mek.Verksted som kvalfanger
og ble ombygget til snurper i 1956 og
omrigget til ringnotsnurper ca. 1966
Sommeren 1981 solgt til Måløy Skips
opphugging, nedrigget. I 1983 solgt til
Hardangerfisk A/S, Øystese, brukt som

Kutteren Hugløp ble i vårfjernetfra kaien i Foldrøphamn. Foto Svein Thore Sønstabø
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Fraktebåten Npbas har dukket opp fra glemselen og er hugget på Eldøpane. Under er tråleren
Makkaur kommet til siste fase, begge foto Svein Thore Sønstabø
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Kutteren Ingrid I som vrak i Florvåg,foto
Kjell Birger Sønstabø
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Edda Flora ankommer Karmsund Maritime 8. oktober; Siem Sailor i bakgrunnen.
Foto AlfJ Kristiansen

Torild og Oliv som slepte Torild sett ved
kai i Kopervik 14. september. Eieren av
Oliv, som er en tidligere havnebunkers
båt, fortalte at Torild skulle til Frederiks
havn for opphogging.

Karmsund Maritime Services bygg.nr. 29
Edda Flora ank. Kolstøneset 8. oktober
under slep fra Vyborg av den polske
taubåten Atlant. Båten er nå under ut
rustning og skal leveres til våren.
Den danske tråleren Isafold (OYEB/
2499 brt./2000) sett i dokk ved Karmsund

i\

Maritime Service S.oktober. Under los
sing av sild ? i Steinsjøen i Sømna i Nord
land hang slingrekjølen seg fast i kaien
og fikk en del skadet som båten måtte i
dokk for å reparere.
Siem Sailor (Bg.nr. 26 ved Karmsund
Maritime ble døpt 30. oktober og var ute
på sin første prøvetur 14. november.
Bil-passasjerfergen Stord (JXLL/2871
brt./1987/1990) sett under sin siste avgang
fra Austevollshella i Austevoll 17. novem
ber kl. 12.15. Samme dag ble to nye broer
og ny vei som förbinder Huftarøy og
Hundvåkøy åpnet og fergestrekningen
Hufthammar-Austevollshella nedlagt.
Tråleren Guldringnes (LKZZ/173brt./
1967/1980/1986/1997/fiskerinr. M-81-G)
sett ved Stava Mek. Verksted, Salvøy på

jyCF-i [j -T'-

forlager og base ved et oppdrettsanlegg
ved Fyksesund i Hardanger.
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Karmøy 19.november. Båten er for kort
tid siden innkjøpt fra Møre til Utsira der
den skal erstatte eierens Conso!(LFCF/R
51-U /b.1966)

Dettidligere fiskefartøyet Hugløy (MSHB/
LGJ}/ 41 brt. 1917) som sank ved kai i
Folderøyhamn på Bømlo 15. desember
2004, ble hevet 9. mai 2007 av flytekranen
Eide Lift etter flere pålegg fra Bømlo
kommune om å fjerne vraket. Ble satt på
en lekter og slept til kommunekaien på
Eldøyane der vraket ble satt på land og
knust. Treverket ble fylt i containere og
kjørt på søppelfyllingen. En gammel ve
teran som burde fått en bedre skjebne.
Den tidligere fraktebåten Nybas
(LDBX/75 brt./1914/1957/1981/ex. Fred
heim-74, Kopervik-66,Cement 6-56) ank.
Tømmervik på Stord i uke 24 2007 under
slep fra Nordhordland der den hadde
ligget i lang tid. 21. juni ble den slept til
Eldøyane og dratt på land samme dag og i
løpet av dagen var den ferdig hogget. Bå
ten som var bygget som slepebåt og i 1956
ombygget til fraktebåt er flere ganger de
siste årene blitt omtalt her i Skipet.
Lekter Storesand 10 ( LFPF/665
brt./1960/ex. lastebåt Arnstein-00, Sløvåg
96, Arnstein-95, Axel Sif-66) ank.Eldøyane
20. august fra Valevåg der båten hadde
lagt en tid. Ble dratt på land samme dag.
Hoggingen tok til 24. august og 3. sep
tember var den ferdig hogget.
Hekktråleren Skjøtningsherg (For
flere detaljer se Observasjoner i Skipet
nr. 2/07 s. 6) ank. Eldøyane 10. september
under slep fra Tømmervik på Stord der
båten hadde lagt siden juni. Ble dratt på
land 14. september. Hoggingen startet
21, september og 4. oktober var opphog
gingen ferdig.
Hekktråleren Makkaur (LMSR/489
brt./1973/1987/1988 /ex. Nordfjordtrål
97, Sarnes-91) ank. Scandinavia Metall
på Eldøyane 6.juli 2007 under slep fra
Møre der båten var nedrigget. Dagen
etter ble båten dratt på land og hoggin
gen begynte straks og 16. august var den
ferdig hogget.
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Fraktebåten Kyros i opplag i Kristiansund, fotografert av Bjørn Tandberg i august.
Under Storsand 10, ex lastebåt Arnstein på Eldøyane. Foto Svein Thore Sønstabø
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Moskstrømmen av Mo i Rana (Kut
ter/LM6690/ll brt./b. 1941 av Einar
Mortensen, Sund pr. Hemnesberget/ex.
fiskefartøy N-77-MS til 1988), observert
på Hemnesberget 14. august 2007. Eier-

Skrue, ex Nordvik, Landsteigen, Tommelise, bygget 1966, ble i juli fotografert av Magne Ander
sen på et opphuggingsverft i Huk ved Stettin. En måned senere var den borte, angivelig solgt til
Gdynia som restaurantskip.
SKIPET NR. 4 - 2007
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Mossekråka ble 29. oktober slept fra Berge
grend i Fusa, Hordaland, til Hanøptangen
av Olofog Seabas for hugging. Kort etter ble
også Gannsfjord og kutteren Eldbjørg slept
samme vei.

Katamaran Nona Ana (ex Lauparen, Stuifsdijk) (1990) fotografert ved Dubrovnik 19 september
av Kjell Birger Sønstabø

en, Sverre Stålem var da innom for å
reparere selvstyringen på sin velholdte 36
fots kutter. Han kunne fortelle at skøyta
var familiens hjem og hytte på sjøen hele
sommeren.
Nesna av Sandnessjøen (Ferje/LLNH/
618brt./1973/ex. Steigen-85), observert på
Rana 15. august 2007. Hun trafikkerte da
sambandet Hemnesberget-Leirvika som
avløser for M/FAldra pGK/315 brt./1974/
ex. Mjøsfergen- 86) Sistnevnte ute av
drift siden 12. august. Da til Sandnes
sjøen for klassing og nødvendig vedli
kehold.
Sveatind av Harstad (Selvlosser/
LAIN/707 brt./1975/ex. Kalve-90, Sund
stad-83) observert 16. august 2007. Hun
lå da med baugen kloss inntil RV 808 i

Flere norske hurtig
båter i Ådriaterhavet.
Øverst Mala Lara på
Korcula (ex Hidle, Risør
jenta, Sørlands Cruise,
Helgelandsekspressen
fra 1985.
Under tre båter i Split,
en Marinteknik-båt
til venstre, deretter to
Westamaraner, For
(ex Oslo TV, Brpnilenjfra
1975, og Komiza
(ex Bombi Bitt, Hertugbussen) fra 1973.
Begge foto
Erik Chr Martens

8
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Også lokalmteskipet Utsira (ex Folla) fra 1978 har gått til «oljen», fotografert som GG Hunter av Ole Jakob Dingen i Bergensleden 12. oktober 2007.

Branna ved Sørfjorden, Hemnes kom
mune. Med transportbånd losset man
pukk fra Tomma. Dette, til høyst påkrevd
oppgrader-ing av riksveien mellom Finn
eidfjord og Hemnesberget.
Kyros avRarotongo (Tørrlasteskip/755
brt./1966/ex Gladlaks-03, Kyros-99, Gar
denfjord-85, Garden-84, Lundsjø- 81,
Rebena-79, Ellen Bewa-75, Hanna Scan
70) observert i Kristiansund N18 august
2007. Coasteren, under norsk flagg fra
1975 til 2004 var sist hjemmehørende
i Ålesund. Før den tid registrert i hen
holdsvis Bergen, Sandefjord, Tønsberg,
Fredrikstad og Stavanger.
Viking Avant av Haugesund (MPSV/
LMSZ/6545 brt./2004) observert i Kris
tiansund N 18. august 2007. Eidesvik's
ruvende flerbruksskip fotografert ved
kai i Sørsundet fra dekket av sørgående
hurtigrute Trollfjord.

mr

I midten: Her harjakten Flora, bygget 1894
på Sjøscether Verft i Surnadal, endt sine dager
i kanalen Weaver Navigation ovenfor Dutton
Locks i Cheshire. Den har seilt under navnet
Lill Tovefrem til 1977 og ble på 80-tallet
bygget om til seilcruise. Har ligget slik siden
mars 1993.
Til høyre: Hekktråleren Polar Star av
Montevideo, fotografert samme sted av Einar
Hegland Hansen, er tidligere Kjøllefjord, byg
get 1973 på Bodø Skipsverft.
SKIPET NR. 4 - 2007
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Havnemiljø i Skien 23. mai 1907, til venstre Bandak i ruten på Kristiania, dernest Finn I samseilende rute
og til høyre Framnæs av Larvik. Foto fra Wilsesamlingen, Norsk Folkemuseum

Den som ville reise sjøveien mellom Christiania og Grenland sommeren 1905 hadde mange muligheter. Det raskeste
var naturlig nok NSB, fra Vestbanestasjonen i Pipervika over Drammen og Vestfold rundt til Larvik og Skien, men
det var sjøverts alternativer, også.
Blant den vrimmel av rutebåter som den gang gjorde Oslofjorden til et trafikkert og levende hav var det åtte små
dampskip som knpttet hovedstaden til Grenland; området som heter Langesundsfiorden eller Skiensfiorden, alt av
henging av hvem en spør. En kunne velge mellom passasjerskipet Framnæs (1896) eiet av Laurvigs Dampskibsselskab,
de kombinerte passasjer- og lastebåtene Finn, Skien og Bandak, lastebåtene Union Iog II som seilte til Skien og videre
oppover vassdraget til Notodden, samt Tinnsjø og Siljord som gikk via Skien til Vest-Telemark like opp til Dalen.

Irutefarten
mellom
og
Skiensfjorden
er det hovedstaden
ett selskap som
løper som rød tråd gjennom historien,
fra den første forløper i 1866 til farten ble
innstilt i 1984. DS AS Skien ble etablert i
1903 ved en samling av flere ruteskip og
var den viktige passasjerførende rute
frem til 1930-tallet, da virksomheten ble
lagt om til små lastebåten På 1950-tallet
10
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ble
omfattetunder
av konsolideringen selskapet
av konkurrentene
samme eier,
og mot slutten av 1960-tallet ble DS AS
Skien del av en større regional samordning. Mot veitransport kunne sjøveien
likevel ikke klare seg, og ved awiklingen
avrutenil984var godsrutefarten innen
Østlandsregionen definitivt ute.

Vestfold
Det var tidlig kommet i stand en damp
skipsrute mellom Oslo og Kristiansand
med Statens dampskip Constitutionen fra
1828. Fra 1850-tallet kom det også inn pri
vate skip, og i 1860 overtok hjuldamperne
Foldin og Moss postbefordringen. Etter
hvert skulle Arendals Damp, Stavanger-

lands dype skoger og Vänerns ruskete
farvann at skipet ble kjøpt.
Etter klasse og maskinreperasjon på
Nylands Verksted i mai 1872 ble Fin satt
inn i ruten på Skien. Med en lengde på
nærmere 100 fot og 20 fots bredde var
det et noe større skip, med halvdekk
forut og overbygning akter. 1 1875 fikk
det innsatt ny compoundmaskin på
Nylands, noe som sikkert gav lavere
driftsutgifter. Fører gjennom mange år
ble Henrik Gundersen som også skulle
stå som disponent i en årrekke.

Konkurrent i Skien

Svenske Bpälfenfra 1861 ble i 1873 kjøpt til Kristianiafor rutefart på Skien. Foto Wilse

ske og Dampskibsselskabet Nyland stå
for Kystpostruten Oslo-Bergen som ble
drevet med stor regularitet.
For den reisende fra hovedstaden til
Grenland var da opplegget åta kystruten
til Langesund og der gå ombord ietav de
lokale dampskip som gikk i rute via Stathelle, Brevik og Porsgrunn til Skien.
Tanken om en direkte dampskipsforbindelse for reisende og gods mellom
Oslo og Grenland kom til utførelse i 1866
- i hvert fall den første rute som har satt
spor etter seg i historien.
Det var forretningsmennene Joh H
Andresen, J Fuhr og Peter Petersen i Oslo
som i mars 1866 kjøpte et dampskip som
fikk navnet Vestfold.
Skipets opphav er noe uklart; angivelig bygget 1861 i Glasgow, på 100 fots
lengde, men smalt - bare 15 fot. Ved
kjøpet var det nødvendig å bygge opp
skroget og installere ny dampmaskin.
Som alle ruteskip den gang, var det ar
rangert for last og passasjerer og med
klart klasseskille.
Skipet fikk ny compound-maskin på
Akers i 1872. Jeg har notert at det ble
avertert til salgs i 1872 og i 1876 og ble
endelig solgt til Det Helgelandske Damp
skibsselskab i 1879 som dets første skip.
Trolig ble Vestfold avløst i Skiens
ruten i 1872, da et større skip ble satt i
fart.

dampskips-ekspeditør i 1867 for ds Svalen som seilte på Moss, og han fikk også
snart etter ekspedisjonen av Vestfold.
Mye tyder på at Vestfold var for liten,
både for trafikken og for det relativt
krevende farvannet, og i 1872 - under en
periode med gode tider for næringslivet
- ble det anskaffet et større skip til ruten,
fortsatt med Fischer som ekspeditør.
Det svenske dampskipet Bpelfven ble i
mars 1872 kjøpt for 28.000 Riksdaler av
Jørgen Stolt mfl og gitt navnet Fin, eller
Finn som det senere ble skrevet.
Veritas-registeret gikk få opplysninger om opphavet, men det var bygget i
1861 av Motala Co for rutefarten mellom
Arvika og Göteborg. Så det var fra Värm-

I Skien, som innfallsporten til Telemark,
så en også behovet for en raskere og mer
komfortabel forbindelse med hoved
staden. Her oppstod Skiens Damp
skibsselskab i 1874/75, med påfølgende
bestilling av et passasjerskip fra Nylands
Verksted.
At det fikk navnet Skien ved levering
i desember 1875 kan neppe ha vært noen
overraskelse, et skip på 118 fots lengde
pp (altså nærmere 130 fot oa), bygget
som stormdekker med lugarer på hoved
dekk, 1. plass salong på akterdekker, 2.
plass midtskips og 3. forut på banjeren,
til sammen 200 passasjeren Slik sett var
Skien noe uvanlig blant rutebåtene i
Oslofjorden.
Skiensselskapet fikk Pedersen & Mei
nich som ekspeditør i hovedstaden, men
kom likevel til en förståelse med Holger
Fischer om alternerende avganger.
Finn og Skien kom nå til åfå noen gode
år i samseiling. Samme år som Skien kom
i sving, startet også Tønsberg & Hortens

Skien ble bpgget i 1875for et rederi i Skien for å drive rute på Kristiania. Via PerAlsaker

Rivaler
Den sentrale mann i rutefarten var
skipets ekspeditør. I Oslo hadde Holger
Fischer (1841-1904) etablert seg som
SKIPET NR. 4 - 2007
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skap. Og ruten gikk nattetid året rundt,
med tåke, is og meget skiftende forhold.
Her ser vi kystnavigasjon av høyeste
klasse som kan måle seg med hvilken
som helst del av kysten.

Samling

Bandak ble bygget i 1891 som kombinert last- og passasjerskip. Foto Wilse

Dampskibsselskab opp sine ruter med
Jarlsberg og Tønsberg , og det gav en
naturlig fordeling, hvor Skiensbåtene
bare anløp Vrengen, før Larvik, Stavern,
Langesund og grenlandsbyene.
Det må ha vært gode år, men den
smalsporede Vestfoldbanen spiste seg
langsomt sørover gjennom fylket og stod
ferdig til Larvik i 1881; året etter like til
Porsgrunn og Skien. Dette må naturlig
nok ha slått ut for passasjertrafikken,
men nattseilingene må ha vært et godt
tilbud.
Godstrafikken må ha utviklet seg ster
kere, med industriveksten i Skien og
Porsgrunn.
Det førte til at Finn i 1888 ble tatt
til Nylands Verksted for en omfattende
ombygging. Skroget ble forlenget fra 91
til 115 fot, skroget bygget opp med storm
dekk i full lengde, samt nye salonger og
lugarer. Maskinen ble overhalt og kjelen
byttet ut. Etter dette stod Finn mer på
høyde med Skien i størrelse og bekvem
meligheter.
Skien fikk forresten også en oppgrade
ring samme år og ved samme verksted,
da maskinen ble bygget om til triple
expansion og kjelen ble byttet ut.
Mye taler for at Holger Fischer var mest
interessert i lastetilgangen. I 1891 fikk
han bygget ds Bandak ved Fredriksstad
mek Verksted for Dampskibsselskabet
Bandak, hvor han var både disponent
og ekspeditør. Bandak var igjen noe
mindre, på 95 fot og mer innrettet for
last, seiv om den hadde sertifikat for 150
passasjeren
12
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Ved levering av Bandak overlot Fis
cher etter alt å dømme ekspedisjonen av
Finn til Pedersen & Meinich, men samar
beidet fortsatte, nå med tre skip.
Det lå en klar programerklæring ved
levering av Bandak. Skipet ble bygget
akkurat i tide til åpningen av kanal
anlegget mellom Norsjø (ved Skien) og
innsjøene Flåvatn, Kviteseidvatn og
Bandak med endepunkt i Dalen. Vi kan
likevel ikke se at Bandak kom til å seile
lenger enn til Skien.
Med tre skip ble det mulig med seks av
ganger i uken, og mot slutten av 90-tallet
finner vi følgende ruteplan:
Avgang fra Oslo:
dag

skip

ekspeditør

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Skien
Bandak
Finn
Skien
Bandak
Finn

Pedersen & Meinich
Holger Fischer
Pedersen & Meinich
Pedersen & Meinich
Holger Fischer
Pedersen & Meinich

Liggeplassen i Oslo var i Bjørvika, ved Pa
lækaien. Avgang var kl 2100, med første
anløp i Vrengen 0230, Larvik 0430, Sta
vern en halv time senere og Langesund
utpå morgensiden. Derfrå anløp skipene
Brevik, Bandak også Stathelle, Porsgrunn
østre og vestre og endelig ankomst Skien
klokken 1000.
At dette har vært en krevende rute er
hevet over all tvil. Oslofjorden kan være
tøff nok i sønnavind, og strekningen fra
Tønsberg Tønne, innenfor Rauer og forbi
Rakkebåene var i åpen sjø i tildels urent
farvann. Hjelpemidlene var klokke og
kompass, damfløyte og farvannskjenn-

Rundt århundret kom det til en viss
konsolidering av dampskipsselskapene
i Telemark. Trafikken på telemarks
kanalene ble således samlet i 1900 i
Skien-Telemarkens Dampskibsselskab,
og noe lignende skjedde i farten på
hovedstaden.
Skiens Dampskibsselskab ble i 1904
reorganisert som DS AS Skien, med kjøp
mann P Landgraff som disponent etter
Chr Folkman. Selskapet overtok ds Skien,
og rutefarten fortsatte uendret, men med
F Fandgraff som ny fører.
Hvem var disse nye ledere i selskapet?
Kapteinen var tydeligvis Franz Land
graff, født 1855 i Lauerdal og nå bosatt
i Skien. Folketellingen for 1900 finner
ham som fører av d/s Viken av Oslo, et
gammelt dampskip på 223 brt liggende
i Königsberg.
Men kjøpmann P Landgraff? Den
eneste med dette initial i folketellingen
var Peder Landgraff, boende i Kilebygden
ved Skien, født i 1884 og da ansatt hos
faren som drev vognmannsforening.
Kan det være ham? I så fall en ungdom
på 20 i 1904!
Våren 1906 kjøpte selskapet også
ds Finn for 73.500 kroner og fikk det
omregistrert til Skien. Ved utgangen av
samme år ble også Bandak overtatt for
40.000 kroner.
Skiensbaatene, som selskapet hadde som
telegramadresse og vanligvis ble kalt,
hadde derved tre skip i drift. Dette må ha
vært en kraftsamling som gavmuligheter
for videre utvikling i en tid med sterk
industrireising i Telemark.
I april 1911 kunne selskapet ta leve
ring av sitt nye flaggskip, et av de største
og flotteste lokalruteskip bygget for et
østlandsrederi. Dampskipet Grenland
var bygget ved Porsgrunds Mek Verk
sted, en stormdekker på 135 fot, en kom
binert dag- og nattrutebåt med god fart.
Skipet ser ut til å ha hatt Skiens byvåpen
i skorsteinen.
Grenland ble tatt ut av kaptein F
Fandgraff, som kom over fra Skien. Rute
opplegget var intensivt:
Avgang fra Skien tre ganger i uken
klokken 1400, slik at skipet fikk med seg
passasjerene fra kanalbåtene. Knappe

Grenland hle hygget i 1911 som et hurtuggående passasjerskip mellom Oslo og Grenland. Det fikk en kort karriere. Foto via Dag Bakka Jr

åtte timer tok reisen til Oslo via Stavern
og Vrengen, hvor lossing og lasting må
gå gått på rekordtid for å være klar
til avgang klokken 2300. Nattseilasen
tilbake gikk roligere for seg; først 0900
neste morgen kunne de reisende gå i
land i Skien.
Grenland var en dristig satsning, - for
dristig. Allerede utpå høsten viste inntektene seg utilstrekkelige. Etter sommersesongen 1912 ble skipet lagt ut for salg.
Blant andre var HSD interessert, men
fant det mindre brukbart. Mot slutten
av året gikk den til et rederi i Fiume i det
daværende Østerrike-Ungarn.

vestre, Brevik, Langesund, Stavern og
Vrengen og ankomst til Oslo om kvelden.
Så var det nattseiling tilbake til Skien.

Tilbakegang
Fra 1916 hadde selskapet igjen fire skip
i sving, med Varden som en slags ren
passasjerbåt.
Det skulle ikke var lenge. Ved 1600tiden 13 november 1920 gikk Finn på
grunn ved Svartskjærklubben ved Ula
på vei til Oslo. Ingen kom til skade, men
skipet gikk tapt.
Trolig kan vi her tale om «det lykkelige forlis», siden rederiet må ha fått
et godt assuranseoppgjør like før etter-

krigsboomen kulminerte. Samme høst
gikk norsk økonomi inn ien trøstesløs
periode med nedgangstid, konkurser og
arbeidsløshet.
Skiensbåtene holdt det gående, med
varierende resultat. I denne fasen var
det nok inntektene fra lasten som holdt
selskapet gående.
I denne tiden, i 1922, kjøpte selskapet den lille rutebåten Vold, som hadde
gått i rute mellom Skien og Langesund
med mellomsteder. Med en lengde på
65 fot var den på ingen måte egnet til å
seile på Oslo, så den ble trolig gående i
rutefart på elven og Porsgrunn, Brevik
og Langesund.

Etter krigsutbruddet i 1914 tok trafikken
seg etter hvert sterkt opp, og sommeren
1916 kjøpte selskapet igjen et passasjer
skip. Den var en gammel svenske, Varden
fra 1898, som ble kjøpt fra Sandefjord for
68.000 kroner. Varden var på 118 fot, altså
på størrelse med Finn og Skien, men med
større areal for passasjerer, innredet med
en slags kupéer med seter som kunne
gjøres om til køyer. Svakheten var farten,
rundt 9 knop, noe som må ha vært en
ulempe i en såpass lang rute.
Värdens ruteplan de første årene var
lagt opp med avgang fra Skien klokken
0700 med anløp av Porsgrunn østre og
Varden hle kjøpt i 1916 som en slags erstat
ning for Grenland, men var ikke akkurat
noen ekspressdamper. Fotograf Brpn 1908 via
Per Erik Johnsen
SKIPET NR. 4 - 2007
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Skiensselskapet kjøpte i 1922 det Me mteskipet Vold som gikk i rute Skien-Langesund.

Mens Varden og de øvrige Skiensbåtene
basket seg rundt Rakkebåtene, strakte
jernbanen møYsommelige sine spor
videre. Fremdeles hadde rutebåtene en
posisjon å forsvare så lenge jernbanen til
Skien gikk via Vestfold. Men i 1917 stod
Bratsbergbanen ferdig fra Skien til No
todden, hvor Norsk Hydros privatbane til
Tinnoset, Tinnsjøen og Rjukan forlengst
var tatt i bruk. Da også jernbanen ble
ført videre fra Kongsberg til Hjuksebø
i 1920, åpnet det seg en raskere jern
bane-forbindelse mellom hovedstaden
og Grenland.
Derved fait passasjertrafikken bort
til Skien, om enn gradvis. 11922 forsvant
Landmark som disponent, og i stedet ble
Leif Grung ansatt; han hadde tidligere
forsøkt seg på rederivirksomhet i job
betiden.
Skiensbåtene satt nå med en samling
eldre kombinerte last- og passasjerdamp
skip som var kostbare i drift. Enn så lenge
tok de passasjerene som måtte komme,
men led nok i konkurransen med de rene
lastebåtene som Union-båtene, Tinnsjø
og Siljord som seilte inn på kanalene.
Sommeren 1932 ses Varden anvendt i en
direkterute mellom Oslo og Ormelet og
Havna på Tjøme, mens «passsasjer-ski
bene» Bandak og Skien underholdt tre
ukentlige rundturer Skien-Oslo. Frem
deles var det dagseilinger østover, klok
ken 0800 fra Skien søndag, tirsdag og
torsdag, med retur fra Oslo tirsdag og
torsdag klokken 1900 og lørdag 1600.
Ekspedisjon ved Revierbrygga. Båtene
anløp nå også Nevlunghavn på anmod
ning. Pågangen av passasjerer var nok
størst i ferietiden.
11933 var det slutt. Først grunnstøtte
Skien 10 mars utenfor Stavern i tåke og
14
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stille vær på vei vestover. Kystruteskipet
Bergen kom til kort etter og forsøkte å
trekke den av, men forgjeves. Etter hvert
fikk Skien 45 graders slagsiden, og ber
gingsbåtene som kom til fikk bare reddet
noe av lasten.
Det ser ut som om Bandak var den siste
som tok passasjerer på ruten, men i sei
lingene i januar 1934 står det ikke lenger
noe om passasjerbekvemmeligheter.
Da samseilte skipet med leieskipet m/s
Sturla av Drammen, mens Varden trolig
lå opplagt. Denne Sturla var en gammel
danske på 41 brt og 62 fots lengde, bygget
i Odense i 1893 av tre.

Omlegging
Det kan ha vært forliserstatningen for
d/s Skien som gjorde det mulig med en
forholdsvis radikal omlegging av virk
somheten. I alle fall ser det ut til å være
en ny gruppe menn som nå tar føringen,
etter at Grung hadde försvunnet ut ved
inngangen til 30-tallet.
Den nye ledende kraft ser ut til å være
kaptein Hans Gustav Hansen (født 1881),
som ved siden av å drive slepebåter,
lektere og tømmerslep, også drev gård
og skog på Mælum. Han fremstår som
styreformann i DS AS Skien på denne
tid, sammen med grosserer C Ramberg
fra Oslo og fabrikkeier Erik Wærsten,
Skien.
Det kan ha vært erfaringene med
Sturla som fikk styret til å se på mulig
hetene for å satse på rene lastebåter med
motor. Den første ble bestilt fra Moen i
Søndeled for levering i 1934, fulgt av et
litt større båt.
Selskapet fremstår som ganske likvid,
tross de magre år. 1 1934 ble aksjekapi
talen skrevet ned med 46.800 kroner ved

tilbakebetaling til aksjonærene, og de
neste årene ble det gikk gitt utbytte, en
ten fra fonds eller fra tilbakebetaling. På
denne måten ble aksjekapitalen redusert
til 78.000 kroner.
Selskapet måtte ta et tap på 72.338
kroner ved salget av Varden i mai 1934, da
den gikk for 24.500 kroner til Alversund
& Manger Dampbaatlag i Bergen. Dette
gav underskudd for 1934, mens drifts
resultatet var positivt, seiv dette året med
omleggingen.
De nye båtene kostet rundt 40.000 kroner
hver. Den første motorbåten ble levert i
1934 med navnet Skiensfjord 1. Borte var
salonger og lugarer; her var det enkle for
hold, 110 tdw med en Rap maskin akter.
Besetningen var trolig på fem.
Båten tok over ruten etter Bandak,
som ble lagt opp i Skien, og året etter
kom søsteren Skiensfjord II som var 5 fot
lenger, men ellers lik. Båtene hadde den
karakteristiske formen fra Moen med
rund stevn og kutterhekk.
Ruteplanen for 1936 viser avgang fra
Skien søndag, tirsdag og torsdag klok
ken 0600, og fra Oslo tirsdag og torsdag
klokken 1800 og lørdag klokken 1600.
Båtene ble nå ekspedert ved Søndre
Akershusbrygge, Teren av Pedersen &
Meinich og Heren av Holger Fischer.
Hver båt brukte 26 timer hver vei og en
dag til lossing og lasting i hver ende.
Med disse båtene fikk selskapet en
grei lønnsomhet, og aksjekapitalen
kunne derfor nedskrives til 78.000 kro
ner i 1938.

Trafikkbildet
Mot slutten av 30-tallet finner vi fem
innarbeidete godsruter mellom Oslo og
Telemark.
Foruten DS AS Skien var det:
AS Transit (A Johnsen), Skien som
seilte fra Oslo via Valløy til Langesund
og Skien og videre til Notodden. Med
stålbåtene Union III, IVVIog VII bød de
daglige avganger fra Oslo, fra Nordre
Akershusbrygge, med E Whittington Eftf
som ekspeditør.
AS Tinn Dampskibsselskab (C W
Bothner), Oslo, seilte med dampskipene
Siljord, Siljord II og Tinnsjø fra Revier
brygga i hovedstaden en gang i uken
direkte til Langesund og derfrå opp
Skienselva og Norsjø og kanalene til
Bandak og Dalen. Dette var den eneste
gjennomgående skipsrute mellom Oslo
og Vest-Telemark, med G G Amundsen
som ekspeditør i Oslo.

Porsgrunds Dampskibsselskap seilte
med ds Thor fra Jernbanebryggen i Bjør
vika til Porsgrunn og Skiensfjorden, med
Intertransport Ltd som ekspeditør.
Og endelig seilte Nils Halvorsen i
Porsgrunn to ganger i uken fra Oslo
til Skiensljorden og videre oppover ka
nalene til Notodden, altså samme som
Union-båtene. Her var det trefartøyene
Telemark I og II og Mirjam III som ble be
nyttet. Kai i Oslo var Revierbrygga, også
med G G Amundsen som ekspeditør.
Dette bildet hadde vært ganske stabilt i
mange år, og skulle fortsatt være det. Det
var små båter, mange små godspartier,
stort sett faste transportører som leverte
til de samme mottakere langs ruten. Vel
var det en viss konkurranse, men stort
sett må båtene ha delt markedet mel
lom seg.
Rutene og skipene skulle holde seg
ganske uforandret gjennom krigsårene
og godt inn på 50-tallet.
Det var likevel to hovedtendenser: At
dampskipene ble avløst av motor, dels
ved ombygging av dampskip, og dels ved
at Nils Halvorsen i Porsgrunn gradvis
overtok de fleste rutene.
Jeg kjenner ikke oppstarten til Nils Hal
vorsen (født 1887) som reder, men rundt
1930 hadde han flere fraktefartøyer og
mindre taubåter. I 1938 kjøpte han ds
Siljord og Tinnsjø fra Tinn Dampskibs
selskap og plasserte dem i DS AS Sil
jord, registrert i Porsgrunn. Rutefarten
fortsatte uanfektet. Under krigen ble
seilingene slått sammen med Telemark
II som seilte på Notodden, slik at Siljord
selskapet ble det første som seilte både til
Øst- og Vest-Telemark.
Fra 1945 var det fortsatt de samme
aktører; DS AS Skien og Porsgrunds
Dampskibsselskap som seilte til Skien,
AS Transit til Notodden og DS AS Siljord
til både Notodden og Dalen. Det ser ut
til at rutene til Telemarks indre fait bort
mot slutten av 40-årene, og i 1950 inn
stilte Transit anløpet av Notodden. Fra
nå av ble i hvert fall Notodden betjent
via lekter og omlasting i Skien.
Med innføringen av konsesjonsloven
i 1947 ble denne strukturen sementert,
og «langruter» mellom flere fylker ble
administrativt underlagt Samferdsels
departementet. Det betød at ruteplaner
og og takster ble underlagt offentlig
godkjennelse. Inntektene ble således
regulert av Staten, mens utgiftene fulgte
den vanlige kostnadsutvikling.

Regnskapene for DS AS Skien utover
50-tallet forteller derfor om moderat
lønnsomhet på 3.900 kroner for 1955 og
1956, stigende til 5.200 for 1957. Kaptein
H G Hansen stod som styreformann
godt inn på 50-tallet, da han ble avløst
av fabrikkeier Jan H Ramberg. I 1957
utgjorde styret ellers ingeniør Sverre A
Halvorsen, Gjerpen, og bokhandler Erik
Tancke Nilssen, Skien.

Konsolidering
Den store forandring skjedde i 1951 da
Nils Halvorsen på generalförsamlingen
i AS Transit overtok som disponent og
styreformann etter Andrew B Johnsen.
På dette tidspunkt eide selskapet tre skip:
Union TV VI og VII. Ruter og ekspedisjonsforhold ser ut til å fortsatt uendret,
mens derimot Siljord-selskapets gamle
Tinnsjø og Siljord ble tatt ut av fart kort
etter og solgt.
Porsgrunds Dampskibsselskap solgte
også sine to dampskip Thor og Morild i
1954 og gikk ut av farten, mens DS AS
Skien fortsatte ufortrødent. Ruteopplegget i 1952 var imidlertid redusert til
to avganger i uken.
Veitrafikken hadde nå begynt å gjøre
seg gjeldende, og en samling av kreftene
var nødvendig om sjøveien skulle kunne
være konkurransedyktig.
Da Nils Halvorsen døde i 1957, 70 år
gammel, ble virksomheten fortsatt av
sønnen Jon Halvorsen. Han overtok i
1958 kontrollen iDS AS Skien og ble
selskapets disponent.

Derved var de tre gamle konkurrentene
kommet under samme ledelse, dvs ru
tene til Skien, til Notodden og til Dalen.
Ved utgangen av 1958 står Nils Halvorsen
AS oppført i Rutebok for Norge med syv
fartøyer i ruten Oslo-Langesund- Skien
- ikke nødvendigvis i fart samtidig - tre
fartøyene Telemark II, Skiensfjord 1og
Skiensjjord 2og stålbåtene Telemark I,
Union VI, Union VI og Børre.
DS AS Skien ble beholdt som selvstendig selskap, mens Skibs AS Kysttransport, Halvorsens Lekterkompani
AS og DS AS Siljord i 1960 ble fusjonert
med Nils Halvorsen AS.

Tiltrengt modernisering
Jon Halvorsen innså at godsruten mel
lom Oslo og Skiensfjorden var sterkt
utsatt for konkurranse fra jernbane og
den økende veltransport. Skulle sjøveien
kunne hevde seg var det påkrevd med en
dyptgripende rasjonalisering, først og
fremst i selve godshåndteringen, men
også i antall anløpssteder, tidsbruk og
bemanning. Mye kunne også gjøres ved
samordning av agenter osv. Det var vel
ingen tvil om at palletert last og mekani
sert godsbehandling var tidens løsen.
Rederiet var tidlig ute, omtrent på
denne tid, med et nytt fraktregulativ
basert på vekt og volum, uavhengig
av vareslag, i motsetning til det gamle
kompliserte system.
Halvorsen begynte å arbeide med
planer om en moderne «sjølastebil», sam
tidig med at på Vestlandet ble lagt fram
konsepter for rene palleskip. Våren 1962
kom det til kontakt mellom Halvorsen og

Motorskipet Skiensjjord Ipå 110 tdw ble levert i 1934.
Foto Per Erik Johnsen ved Fagerstrand 28 juni 1960.

SKIPET NR. 4 - 2007

15

vMi

rede solgt; nå ble også de ovrige avhendet
som fraktefartoyer, mens stålbåtene
Union VI og Telemark I ble beholdt noen
år til, trolig i industrirute.
Den nye Skien viste seg å fungere bra.
Den klarte å utføre tre rundturer i uken.
Mye av lasten utgående fra Oslo var
stykkgods på paller, båten hadde dessu
ten kran for å ta tyngre og storre kolli.
Rederiet tilbod dor-til-dor-transport og
maktet å hevde seg i konkurransen.

hÉhhbib^béééh
Halvorsens Børre ekspederer ved Paulsen-kaia i i Oslo. Foto Per Erik Johnsen

ruteselskap som AS Trafik i Fredrikstad,
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane, Vestenfjeldske Ruteselskap og
Namsos Trafikkselskap.
Diskusjonen gikk på felles standard
for palleførende skip med hekkrampe,
og våren 1962 kom Halvorsen, Trafik
og Namsos frem til et felles konsept,
utarbeidet av siv ing P A Ommundsen
i Drammen. Selskapene kontraherte
hvert sitt skip fra Løland Motorverkstad
i Leirvik i Sogn.
Dette var, nest etter Vestenfjeldskes
Verma, de første rene pallebåter med
direkte innkjøring. De skulle være på 123
fot og 250 tdw, med lastedekk akter med
hekk- og sideporter og lasterom under.
Maskinrommet lå akter, med innredning
og styrehus forut. En 500 bhk Caterpillar
var beregnet å gi 10.5 knops fart.
Nauma til Namsos Trafikkselskap
var det første, levert i januar 1964, fulgt
av Trafik 10 til AS Trafik i juni og Skien
til DS AS Skien i desember 1964. Bygge
summen lå rundt 1.5 millioner kroner
per skip.
Halvorsens store satsning var palleskipet
Skien, levert i desember 1964.
Foto Per Erik Johnsen
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Også på landsiden var det tatt friske
grep. Lokalskipsterminalen ble etablert
på Paulsenkaia i Oslo i samarbeid mellom fire rederier og speditører og to
agentfirma. Det var AS Gyldenløve i
Drammen, Sv Nilsen i Horten, AS Tra
fik i Fredrikstad og Nils Halvorsen AS i
Porsgrunn. Terminalen ble tatt i bruk ved
Tra^klOs levering i slutten av juni 1964,
med G G Amundsen AS og Pedersen &
Meinich som felles agenter.
Leveringen av Skien i desember 1964
gjorde det nå mulig å basere rutefarten
på ett skip. Noen av trebåtene var alle-

Omlegging og avvikling
På ekstraordinær generalforsamling 7.
september 1967 overtok Wilhelmsens
Linjeagenturer aksjemajoriteten i AS
Trafikk og lyktes kort etter å kjøpe DS
AS Skien fra Jon Halvorsen.
Fra januar 1968 ble derfor disponer
ingen av Skien overtatt av AS Trafik,
samtidig som en tredje søster ble bestilt.
For Wilh Wilhelmsen var hensikten å få
et rasjonelt feeder-system rundt Oslo
fjorden som kunne samle last i basis
havnene og slik spare anlop for de store
linjeskipene.
Den nye Trafik 12 ble levert fra ST
MEK i juni 1969, og samtidig ble ruteopp
legget lagt radikalt om til en trekastrute
Oslo-ostfold-Grenland-Oslo. Havnene
som ble anlop var Moss, Fredrikstad,
Sarpsborg, Brevik, Herøya, Porsgrunn,
Skien, dessuten Sandefjord og andre
steder etter behov. Det kunne se ut som
om sjøveien omsider hadde kommet på
offensiven.
De første erfaringer var gode, men alle
rede i 1971 ble Trafik 10 solgt til Vest
landet, mens Trafik 12 og Skien holdt
trafikken gående. Konkurransen fra
biltrafikken ble stadig mer påtagelig og
de økonomiske resultater svakere. De

I
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Skien og søsterskipet Trafik 10 hlefra 1969 satt inn i samseiling etter at Wilh Wilhelmsen hadde fått kontroll med selskapene.
Foro Per Erik Johnsen
øvrige godsruter på fjorden var forlengst
borte, unntatt Bygdin som holdt ut i ruten på Oslofjordens vestside, men Trafik
holdt det gående.

farten. Derved ble det satt et endelig
punktum for rutefarten mellom Oslo og
Skiensfjorden, samtidig som også Østfold
og deler av Sørlandskysten delte samme

Lorentzen, Harald:
Fjordbåtenes saga. Oslo 1981
Olsson, Carl-Gunnar:
Svensk kustsjöfart 1840-1940.

I 1977 kora det til et nytt bredere
samarbeid. Dampskibsselskabet Rutland
,
.
ii
i
i i
med godsruten mellom Oslo og Sørlandet
var relativt nylig overtatt av skipsmegler
Tor Mathisen i Kristiansand. Rutland
hadde solgt sin siste konvensjonelle båt,
Rutland I i 1976, og overtok i januar 1977
Skien, som nå arvet det tradisjonsrike
navnet Rutland.

skjebne.
Både Mathiesen og AS Trafik hadde
n i i
°
i
, t
parallelt bygget opp trafikk med lastebiler, og denne kom til å fortsette. Men
sjøveien fra hovedstaden til de nære
reisemål var nedlagt etter vel 100 års
rutefart.

S^sf ”isk Arsbok 1996'97
TT
, , „
r
.
Umon-batene. Hverdagsbatene tra Skien,
skien 2000
Sethne Hans (red)Norske rederier gjennom 50 år. Oslo
1956

Båten ble sendt på verksted og forlenget 20 fot, slik at lasteevnen kom opp
i 450 tdw.

Kilder:
Bakka jr, Dag:
Bukser og Bjergning AS, 75 år, Oslo 1986
Jahnsen, Jahn (red):
Der elven seg slynger.
Porsgrunn Historielag, u.å.
Køhler, Kai Arvid mfl:
Lokalbåtene på Telemarkskysten.
Skien 1988

I juli 1977 kunne Trafikk og Rutland
innlede sin samseiling, med basis i Rutland-Trafik-terminalen på Paulsenkaia.
Trafik 12 og Rutland hadde daglige avganger fra Oslo om ettermiddagen, i to
seilingsslynger, en trekantrute til Grenland og Østfold og en langrute nedover
Sørlandskysten til Mandal.
Ruten kunne tilby levering av last i
Skiensfjorden neste morgen og til Østfold
og Sørlandet dagen etter. Hver båt tok en
lastemengde •som
25 11.*
vogntog,O
1.1 tilsvarte
1
men var spesielt konkurransedyktig på
store kolli, inntil 12 meters lengde.
Sjøveien kjempet en håpløs kamp.
Rutland-Trafik holdt det gående i noen
år som de siste ruteskip innen regionen.
De seilte jevnt og sikkert til sommeren
1984, da eierne besluttet å avvikle rute-

Enkelte regnskaper for DS AS Skien, som
gjengitt i Kierulf
Rutebok for Norge, div årganger
Egne arkiver og notater.
Spesiell takk til Torsten Hagneus, Göteborg,
for hjelp med oppklaring av ds Finns opphav,
og til Per-Erik Johnsen, Oslo for utrettelig
hjelp med å skaffe hilder.

Skipsliste for DS AS Skien
1 ds SKIEN
HQMF
209 brt 118 nt 118.4/18.7/13.6 ft 2 dekk
Compound maskin, Nylands
12.1875 Nylands Verksted, Oslo -31 Bygget
som Skien for Skiens Dampskibsselskab, Skien
1888
Maskinen ombygget til triple ved
Akers MV, 54 nhk, ny kjel
1904
Overtatt av DS AS Skien, Skien
3.1933 Grunnstøtte ved Risøya, Stavern, på
re*se
s^ien- Bergingsbåte-

ne Uræd og Ulabrand til assistanse,
fikk berget noe last, men oppgitt om
totalforlis.
2 ds FIN (FINN) HFPR
50 kommerselester, 91/20.3/7.3 ft dampmaskin 30 hk, 8 knop, Motala, rep og klasset
5.72
1861
Motala Co, Motala Bygget som Bp
elfven for Arvika Ångfartygsbolag,
Arvika
SKIPET NR. 4 - 2007
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3.1872

Kjøpt av Jørgen Stolt m fl, Christiania, for 28.000 Riksdaler
Maskin reparert og skipet klasset i
mai 1872
Satt inn i rutefart mellom Oslo og
Skien
1875
Ombygd og innsatt ny maskin ved
Nylands Verksted 134 brt 93 nrt,
91.0/20.3/7.3 ft 1 dekk 1/2DF28 OA48
Compound maskin, 34 nhk, bygget
Nylands 1875
De følgende år flere disponenten
1875
C G Hellesen m fl, Oslo
1885
Kaptein Henrik Gundersen m fl,
Oslo
1888
Benj Sewell & H Gundersen m fl,
Oslo
1888
Forlenget 230 brt 125 nrt, 115.7/20.8/
7.2 ft, 1 dekk+stormdekk og hovedreparasjon på maskinen. 200 ihk, ny
kjel Nylands
1896
Henrik Gundersen m fl, Oslo
3.1906 Overtatt av DS AS Skien, (P Landgraff), Skien for NOK 73.500
1.1920 Grunnstøtte og sank 13 januar 1920
ved Svartskjærklubben ved Ula, på
reise Skien-Oslo.

3 ds BANDAK
HDVNLCMK
180 brt 106 nt 95.6/19.3/9.3 ft 1 dekk
Triple expansion 33 nhk, FMV
1.1891 Fredriksstad Mek Verksted, Fredrikstad -14 Bygget for Dampskibsselskabet Bandak (Holger Fischer),
Oslo
7.1904 disp Th Mortensen

1.1907

Overtatt av DS AS Skien (P Landgraff), Skien, for kr 40.000
1.1935 Solgt til Nils Wefring & Leif Sivertsen, Trondheim, for kr 10.500
8.1935 AS DS Konserv I(C I Kiønig AS),
Trondheim, for kr 13.000 Egentlig
drevet av AS Mørelinjen ved Nils
Wefring
2.1936 Selskapet konkurs
3.1936 AS Namdalsruten (Arne Tvete),
Trondheim, for kr 11.000, od Nam
dal
6.1937 AS Samtrafikk (Olaf Stavik), Molde,
for kr 26.000, od Molde
7.1937 Od Verma
5.1939 Martin Legernes m fl, Vikebygd/
Molde, for kr 22.500
6.1939 J L Bratlid, Oslo, for kr 15.500
11.1939 På tvangsauksjon til Skibs-AS Verma
(Bjarne Gundersen), Oslo
3.1940 Brødrene Utkilens Rederi, Kilstraumen/Bergen for kr 30.000, od
Kilstraum
1941
Ombygd av Gravdals Skipsbyggeri,
Sunde, til fiske/fraktebåt: 115 brt 170
tdw, 95.6/19.3/9.3 ft 6-syl Deutz, 300
bhk (bygd 1941)
1944
Rigget om til snurpefiske, fiskerinummer H-10-AM
1952
Forlenget ved Brødrene Lothe
AS,
AS, Haugesund:
Haugesund: 172
172 brt
brt 200
200 tdw,
tdw,
113.9/19.3/9.1 ft
3.1959 Alf A Utkilen, Kilstraumen/Bergen
8.1963 Sank 15 aug 1963 på fiskefeltet ved
Island etter lekkasje, besetning tatt
opp av rederiets Utstraum.

fra pdraaden cjsnv?

Varden anløper Tjøme. Via Per Erik Johnsen
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4 ds GRENLAND
356 brt 209 nt, 126.9/23.1/16.2 ft 2 dekk Triple
expansion maskin, 73 nhk;
8.1911 Porsgrunds mek Verksted, Porsgrunn -58 Bygget for DS AS Skien,
Skien
1912
SolgttilSocinAzioniUngaroCroata
di Navigazione Marittima a Vapore,
Fiume, omdøpt Valona
1917
Rekvirert av Kaiserliche u Köningliches Heeresverwaltung
10.1918 Grunnstøtte og sank 14 okt 1918 ved
Sebenico. Totalforlis.
5 ds VARDEN
MFHL
LFFI
283 brt 174 nt 118.6/22.1/8.7 ft 1 dekk & partielt stormdekk Compound maskin
1898
Eriksbergs Mek Verkstads, Göteborg -114 Bygget som Ostkusten for
Ångfartygs-AB Ostkusten (Knut
Sjögren), Västervik
8.1908 Kjøpt av Sandefjord &TjømøDampskibsselskab, Sandefjord, for NOK
83.900, omdøpt Varden
7.1916 Innkjøpt av DS AS Skien (P Land
graff), Skien, for NOK 68.000.
5.1934 Solgt til Alversund & Manger Dampbaatlag AS, Bergen, for NOK 24.500
1949
Opphogd av Stavanger Skibs-Ophugnings Co, Hundvåg
6 dsVOLD
HQJC
LFHB
51 brt 39 nrt, 64.6/13.1/6.4 ft Compound
maskin
1892
Christianssands mek Verksted, Kris
A5
tiansand -63 Bygget som Vold for AS
Vold (Andr Aasland), Porsgrunn

I

I

/
/

"'--TIM

*

*

tjf*

o»-»

:v .

j
£

>

*$

-»

•**

»P ' \ \

—lÄM£L** \ «- -w •*
T5J3SI y«lJJ3|nMR ' ,”i Hg :

.

EgpiT UT**"

Skiensfjord II var en karakteristisk håt på fjorden, fotografert i juli 1955 nær Fagerstrand av Per-Erik Johnsen

1922
1933
1938
1940
1943
1945
1946
1947
1947

Kjøpt av DS AS Skien, Skien
Solgt til Nils Wingrei & Strømme,
Skien
Nils Wingrei, Skien
Olaf Beier, Skien
Hansine Tennefoss, Arendal
Gustav Gierløff, Oslo
Gunnar Haaland, Oslo
Ruth Nygaard, Oslo
sank ved Grunnvikodden i Oslofjorden

7 ms SKIENSFJORDI
LIWI
73 brt 33 nrt 110 tdw, 65.6/19.7/9.1 ft 1 dekk,
trefartøy 2-syl Rap 78 bhk
1934
Moen, Risør Bygget for DS AS Skien,
Skien
1958:
disp overtatt av Nils Halvorsen AS,
Porsgrunn
1960
Skibs-AS Onsø (Carl Nordby), Fredrikstad, omdøpt Onsø
1966
Ballstad Jernvareforetning, Ballstad/
Svolvær

1967
9.1989

omdøpt Proto
Jens F Jentoft, Ballstad/Svolvær Ved
kai i Ballstad aug 1989, trolig ute av
bruk. Står fortsatt i Flaggboken.

8 ms SKIENSFJORDII LJAO
80 brt 36 nrt 120 tdw, 71.0/19.7/8.2 ft 1 dekk,
trefartøy M Toy 97 bhk
1935
Moen, Risør Bygget for DS AS Skien,
Skien
1952
ny motor installert
1958
disp overtatt av Nils Halvorsen AS,
Porsgrunn
1962
Reidar Birger Hansen m fl, Langesund, omdøpt Resp
1968
Bernt Høye PR, Nevlunghavn/Langesund
1981
Stiftelsen Kystfrakt (Knut Kilde),
Veløy/Langesund
1.1984 Leif Andersen, Kragerø
9.1984 PR Resy (Trygve Olaf Petersen),
Oslo/Kragerø
Står fortsatt i Flaggboken

9 ms SKIEN
LDLI
248 brt 360 tdw 123.5/28.7/9.1 ft palleskip
M8 510 bhk Caterpillar
12.1964 Løland Motorverkstad, Leirvik i
Sogn (-20) Bygget for DS AS Skien
(Nils Halvorsen AS), Porsgrunn.
1.1968 Disponering overtatt av AS Trafik,
Fredrikstad.
1.1977 Solgt til PR Rutland (Tor Mathiesen),
Kristiansand, nytt navn Rutland
7.1977: Forlenget til 279 brt 450 tdw 143.2/
28.0/9.1 ft.
1980
Ny motor M 8 565 bhk Caterpillar.
Det siste skip i rutefart på Oslofjorden og Sørlandet.
10.1984 Til Eide Shipping Ltd AS, Høylandsbygd/Bergen, nytt navn Sun Coast
12.1984 Brutt ned og sank ved Buholmen,
Stad på reise Trondheim-Sandnes.
2 omkom.
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MT Bruse Jarl, ex svensk Lillöhus, bygd Malmö 1943, seilte sine siste seks år under norsk flagg, registrert i Trondheim (1956-1962).
Her, septemberl957, lossing ved Berth # 3 West i Napier, New Zealand. Skipet er tydelig malingsslit etter stormfull seilas gjennom the
roaring forties, men oppussingen er i full gang. Tre malingsstillinger er rigget på styrbord baug, dertil en nede på samme side, i forkant
av midtskipet. Foto via lain G. B. Lovie

Et femtiårsminne
min seilas med «Bruse Jarl», Trondheims første tanker om mennesker og skip vi møtte underveis
Av Bjørn Tandberg

11956 skjedde mye i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab. Dette året ble mellom annet Rolf Heilemann, i
selskapet siden 1955, forfremmet til administrerende direktør. En stilling han kom til å bekle de neste 20 år.
Før Heilemann flyttet nordover, hadde han vært ansatt hos Fred Olsen i Oslo. Nybygget tonnasje ble overtatt,
først fryseskipene Tore - og Torfinn Jarl, deretter hurtigruten Ragnvald Jarl. Foruten nybyggene, innlemmet
Nordenfjeldske et fjerde skip i sin flåte, nemlig motortanker Bruse Jarl, ex svensk Lillöhus, bygd 1943 og på
13.500 tonn dødvekt. Endelig kontraherte trønderne i 1956 et tørrlasteskip på 13.240 tdv i Tyskland.
NFDS går nye veier
Det er skrevet at årsaken til at man kjøpte Bruse Jarl, Trondheims første tanker
og byens største skip, var ønsket om en
ny og forhåpentligvis bedre driftspolitikk.
Ledelsen følte at deres tradisjonelle kystfart, i stadig sterkere grad, ble regulert
av krefter utenfra. En mente å miste mye
av kontrollen med inntekter og utgifter.
Man ønsket nå ågi selskapet et bredere økonomisk fundament, ved å utvide
driften til å omfatte oppgåver som gikk
utenfor den rene kystfart og som ikke
har direkte sammenheng med byens og
kystens handelsvirksomhet. Rederiledelsen mente åha tatt opptråd isjonene fra
legendariske Bull Simonsens tid.
20
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Da denne dynamiske shippingmannen
overtok som direktør i 1899, talte rederiets flåte 19 skip, femten år senere var
tallet 37. Under Bull Simonsens ledelse,
frem til hans død i 1922, hadde Nordenfjeldske seilt opp som et av landets store
rederier. Foruten den tradisjonelle kyst
fart, var man engasjert i linjefart på NordEuropa, Middelhavet og Sør-Amerika,
samt utenriks trampfart med hendige
dampskip. Senere fulgte dessverre dårlige tider. Disse tvang frem nødvendige
kursendringer. Radikale innstramninger
måtte til for å holde hodet over vannet
gjennom de mange magre år frem mot
1940. Under krigen mistet NFDS 11
sv sine 25 skip. Ved forlisene omkom

62 sjøfolk, 55 norske passasjerer og
33 sanitetsfolk. I løpet av krigen kom tre
nye skip til flåten. Således disponerte
Nordenfjeldske 17 fartøy i 1945.

September 1943 MT Lillöhus leveres
Trelleborgs Ångfartygs Nya AB, ved
skipsreder Jan Malmros, overtok 29.
september 1943 sin MT Lillöhus fra
Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö,
Dette nybygget, med sine 13.500 død
vekttonn, var et kjærkomment til-skudd
tj| rederiets tonnasje. Allerede i mars
1941 hadde trelleborgrederiet nemlig
mistet sin MT Castor ved krigsforlis i

Nord-Atlanteren. Der ble hun uten varsel, på høylys dag, og med foreskrevne
nøytralitetsmerker påmalt, torpedert av
tysk U-46.15 svenske sjøfolk mistet livet
denne dagen, 27 ble tre døgn senere
reddet av MS Otaio (b 1930 /1 0.298
brt) fra New Zealand. Castor, bygd 1928
og på 13.440 tonn dødvekt, var da på
reise fra Port Arthur, Texas til Göteborg
med drivstoff til det svenske flyvåpen,
et såkalt lejdfartyg. På norsk betyr dette
leidefartøy, altså skip som på grunn av
sin nøytralitet, etter bestemte regler,
er blitt garantert fri passasje gjennom
krigssoner.

Leideskipene ble pålagt å følge be
stemte ruter, seile opplyste om natten
med nøytralitetsmerker påmalt, samt å
ha om bord en stasutnevnt kontrollof
fiser. Tyskerne kontrollerte alle leideskip
ved passering av Kristiansand. Britenes
kontroll fant sted i Skopenfjord på Fær
øyene.

Om svensk lejdtrafik
Ved Tysklands overfall på Danmark og
Norge i april 1940, opphørte Sveriges
muligheter til fri utenrikshandel. Som et
ledd i krigsføringen, opprettet tyskerne
Skagerraksperren. Dette minebeltet
strakte seg fra Lindesnes til Hanstholm.
Lengre vest i havet møtte de sjøfarende
britenes tette minefelt. Sverige ble
dermed avskåret fra fri sjøforbindelse
mot vest. Det svenske samfunn var helt
avhengig av importerte varer, særlig
oljeprodukter. Likeså måtte nasjonen,
for å overleve, kunne eksportere sine
produkter. For myndighetene gjaldt

kaffeleveransene og vissheten om at
Sverige ikke var totalt isolert. Innvilget
fritt leide var ingen garanti for sikker
seilas. Ti leideskip krigsforliste og 166
liv gikk tapt.
En gang i desember 1943 ble også
nye Lillöhus befraktet som leidefartøy.
Under kommando av kaptein E. Hellqvist
gjorde hun, før krigens slutt, fire rund
reiser. Skipets laster hjemovertil Sverige
var gjerne korn, skrives det.

det åfå i gang en form for handel med
landene utenfor sperren. Med kløkt og
dyktig diplomati, hadde man i 1941
fremforhandlet en skipsfartsavtale med
London og Berlin. Dette er ofte blitt kalt
leidetrafikken, seiv om den offisielle betegnelsen var Göteborgs trafiken.

Lillöhus seilte heldig og kom velberget
gjennom krigen. Etter at skipet i 1945
avsluttet sin karriere som leideskip, ble
hun engasjert i tradisjonell tankfart. Våren
1 955 mottok trelleborgrederiet etaksep
tabelt bud på sin tretten år gamle tanker.
Den seriøse budgiver var Det Norden-

I alt sendte myndighetene ut 76 leide
skip. De fleste var nye moderne motor
skip. Det beste man hadde. Fartøyene
gjennomførte 465 reiser. Deres innsats
betydde faktisk et være eller ikke være for
Sveriges befolkning. Deres hjemkomst til
Göteborg hadde beviselig psykologiske
effekten Folkemoralen ble forsterket av

1956 - MT Bruse Jarl
av Trondheim

MT Lillöhus, levert september 1943 til Trelleborgs Ångfartygs Nya AB (Jarl Malmros).
Her, som ett av svenskenes 76 leideskip, med korrekte nøytralitetsmerker påmalt skrog
og overbygg. I alt mistet Sverige nær 270 fartøy under krigen og ca. 2.000 sjøfolk omkom. Foto via Tomas Johannesson
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fjeldske Dampskibsselskab fra Trond
heim. Avtalt pris ble GBP 450.000.
Trønderne krevde å overta skipet i
nydokket stand. Senere på året seilte
Lillöhus til Bergen for besiktigelse og
nødvendig oppgradering ved BMV, av
deling Laksevåg. En komplett besetning
ble mønstret, de fleste gjennom hyre
kontoret i Trondheim. Dasjøfolkene kom
sørover til Bergen måtte de midlertidig
innkvarteres på hotell. Årsak, en pålagt
oppgradering av innredningen til norsk
minimumsstandard. Jeg mener at dette
pålegget bare omfattet våre fellesrom.
Mannskapets lugarer og sanitærfasilite
terforble uendret siden levering i 1943.
Da messer og dagrom var ferdige kunne
folkene endelig flytte om bord.
Den 6. september 1956 ble skipet for
melt overlevert til NFDS. Nyervervelsen
var da døpt om til Bruse Jarl og registrert
i Trondheim. Da dette var Nordenfjeld
skes første tankskip, trengte man folk
utenfra med slik spesialerfaring i noen
nøkkelstilinger. Som fører hadde rederiet
for eksempel ansatt kaptein Bjarne Hei
dal, en dreven tankbåtmann fra Bergen.
Allerede i mai 1956, altså før flaggskifte,
var skipet blitt sluttet for 12 måneder på
reisebasis til British Petroleum Company
(BP). Den 31. oktober gikk skipet inn på
nevnte certeparti, da i den Persiske golf. I
sin årsberetning for 1956 skriver rederiet
at denne seilasen ga et bra resultat.

1957 - lettmatros
på Bruse Jarl
Tidlig i 1957 var artikkelforfatteren på
mønstret hurtigrute Erling Jarl som jung
mann. Den 23. mai anløp vi Trondheim
på sørgående i vår rute. Under skipets
daglange opphold der, kom det fore
spørsel fra rederiet om noen kunne
tenke seg å skifte over til Bruse Jarl. Der
trengtes mannskap, gjerne med tank
erfaring. Som en av vaktene på dekk, ble
jeg av styrmann Asbjørn Dahl-Stamnes
beordret i land med noen dokumenter
fra vår kaptein, Leif Hassel. Papirene
skulle leveres på rederi kontoret oppe i
Kjøpmannsgata.
Etter å ha kvittet meg med disse,
stakk jeg innom mannskapssjefen for
å forhøre meg om Bruse. Min tidligere
tankskipsseilas, vel seksten måneder
med C. T. Gogstad av Oslo, ble omtalt.
Det var en fornøyd ung mann som der og
da takket ja til å bli lettmatros på Bruse
Jarl. Tilbake på Erling ble sjøsekken pakSKIPET NR. 4 - 2007
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med til å betale drikkevarer, særlig pils
i spisevogna. Heretter fikk enhver greie
seg som best han kunne. Snakk om
reiseleder!
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MT Bruse Jarl, transitt av Suezkanalen i 1957. Her, på styrbord brovlng, ser vi fra venstre
skipets 2. styrmann, overstyrmann, los og 1. styrmann. Minst en av disse tre navigatørene,
her med sine «nye» titler, het Eriksen til etternavn, husker jeg. Foto via Bjørn Tandberg

Hvor mange penger kunne dette
dreie seg om? Kostpenger for sjøfolk
ble da ofte beregnet til ti kroner per dag.
I vårt tilfelle, antagelig kroner tretti per
person. Seiv hadde jeg heldigvis noen
kroner i behold fra Erling Jarl.
Resten av reisen ble et slags splei
selag, kulinarisk sett. Det fleste i følget
var unge mennesker som tok dette på
en sporty, og etter hvert lattermild måte.
Grunnet tekniske problemer var Bruse,
heldigvis for oss, noe forsinket til los
sehavn. Agenten hadde derfor ordnet
akseptabelt losji til oss slitne sjøfolk. Skal
si at det smakte med varm mat, et bad
og en hel natts søvn i myk seng!

Første møte med Bruse Jarl
ket ien fei. Neste stopp, Sjømannshjemmet i Thomas Angells gate. Der skulle
alle nye samles før avreise til italiensk
havn. Til Genova med charterfly fra Lade
flyplass, ble vi forespeilt.

sørgående tog fra Trondheim. Vi kunne
vel være et sted mellom fem og ti mann
som dro av sted denne dagen. De fleste
trøndere, men også noen nord-lendinger,
som meg seiv.

Etter hvert dukket mine fremtidige skipskamerater opp på Sjømannshjemmet.
Alle ble vi påmønstret ved byens sjømannskontor. Der undertegnet vi våre
6 måneders kontrakter med 7 dagers
gjensidig oppsigelse, og avmønstring
bare i Nord-Europa. Den gang ble dette
ansett som «snille» vilkår. Ved andre norske hyrekontor bandt folk seg for både
12og 18 måneders seilas i langfart,
selvsagt etter påtykk fra det enkelte
rederi. Hva gjaldt min nye stilling som
lettmatros, førte dette til et kjempeløft
økonomisk sett. Som jungmann i norsk
kystfart mottok jeg den gang 322 kroner
per måned. I 1957 var hyren for lettmatros i utenriks fart på hele 669 kroner,
inkludert 6 prosent tanktiliegg.

Reisen til Italia, ca. 3.000 kilometer lang,
gikk først sørover mot Oslo og deretter
inn i Sør-Sverige. Så med ferje fra Hel
singborg til Helsingør i Danmark. Neste
ferjesamband var fra danske Rødbyhavn
til Puttgarden i det daværende Vest
Tyskland. Derfrå bar det sørover tvers
gjennom Forbundsrepublikken og ett
av dennes naboland i sør, nemlig Øst
errike. Etter åha tilbrakt nær tre dager
og to hele netter på diverse tog og
jernbaneferjer, ankom vi endelig Santa
Luciastasjonen i Venezia den 28. mai.
Vi var da både slitne og veldig sultne,
husker jeg. Ingen sovevognbilletter var
løst til oss, bare sitteplasser på 2. klasse
hele veien til Italia. I varme, og delvis
smekkfulle kupéer, var det vanskelig å
finne roen og få noen som helst hvile. Når
det gjelder lite mat under denne reisen,
var årsaken en annen.

Slitsom Italiareise
Dagen før avtalt utreise ble vi informert
om at reisen til Italia ikke kom til å foregå
med fly, men med tog. De fleste nordmenn hadde den gang liten, eller ingen
erfaring med flyreiser. Altså en gedigen
skuffelse for mange av oss. Mannskapsavdelingen hevdet at høvelig fly ikke var
å oppdrive. Ellers ble vi fortalt at Bruse
nå var omdirigert til Venezia. På morgenkvisten den 26. mai møttes hele gjengen
nede på jernbanestasjonen for å borde
22
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En av mine medreisende, en godt voksen
kar, fremsto fra første stund som sosial
og usedvanlig spandabel. Vi antok at
forfriskningene han til stadighet bød på i
spisevogna, ble betalt med egne midler.
Etter som timene gikk, følte stadig flere
behov for fast føde. Ved henvendelse
til den spandable, av rederiet betrodd
vår reisevaluta, fikk vi vite at kassen
nå var tom. Alle pengene hadde gått

Neste dag ble vi hentet for transport til
Bruse Jarl, som var ankommet fra Mina
al-Ahmadi i Kuwait. Vår arbeidsplass lå
da fortøyd i Porto Marghera, Venezias
tank- og industrihavn.
Vel om bord ble vi menige anvist våre
lugarer under dekk i akterskipet. Foruten
underoffiserene og en enkelt matros, Ar
nold Laugen fra Rørvik, losjerte samtlige
der nede i bitte små tomannslugarer. Til
å slippe inn lys og litt luft fantes en enkelt
lysventil i skutesiden. Innredningen var
meget sparsommelig. Når man ser bort
fra køyene, hadde vi bare sitteplass til to.
Fri plass ute på lugarens sementdørk var
likeledes begrenset. Første mann ut av
køya kledde gjerne på seg i en fei, dette
mens lugarkameraten holdt seg i køya til
dørken ble ledig.
Vi dekksfolk losjerte på babord side.
Helt akter i vår korridor lå baderommet.
Der fantes noen håndvasker og en
enkelt dusj, til felles bruk for en 12-14
personer. I badet var også montert et
smekkert damprør med ventil. Dette til
bruk når skittent arbeidstøy skulle kokes,
eller stimes, som vi sa. Maskinfolkene
hadde tilsvarende bekvemmeligheter på
styrbord side.
Når man skulle gjøre sitt fornødne,
var det å komme seg fra lugaren, opp
leideren til poopen og så ut på dekk. Helt
akter i poophuset var det fire små rom
med hvert sitt WC, og dør ut mot dekk.
Disse til bruk for underoffiserene og oss
menige. Greit nok i temperte farvann,
men tungvindt og kaldt under vinterseilas
med snø og is ute på poopdekket.

Seiv kom jeg til å dele lugar med lett
matros Jan Hansen fra Tilrem ved Brøn
nøysund. Han hadde vært om bord siden
Bruse kom under norsk flagg. Jan kunne
fortelle at hans forrige lugarkamerat,
lettmatros Charles Hesla (25), bosatt i
Trondheim, var omkommet ved en trist
drukningsulykke to måneder tidligere.
Tragedien skjedde i den iranske havnen
Abadan, like før avgang til Mombasa i
Kenya.
Nesten hele besetningen var nord
menn. Unntaket var den, eller de, sed
vanlige danskene man den gang fant
på så og si alle norske skip. Vår dyktige
båtsmann var dansk, men gift og gjen
nom mange år bosatt i Bergen. Danske
nummer to var matros John Clausen fra
Faxe på Sjælland. Dekksgjengen var
hovedsakelig unge folk. Blant maskin
folkene var det noen eldre karer. Eldst
av disse var motormann Oscar Husby
fra La’moen i Trondheim. Den gang nær
seksti år gammel, men livat og full av
historier fra sin lange fartstid.

C
i
1
i*-»

»
/

s*

4iÉ !"

Adriaterhavet juli 1957, Bruse Jarl losser olje fra Abadan over offshore plattform utenfor
Porto Corsini nær Ravenna. Foto via Bjørn Tandberg

Seilas med Bruse Jarl
Den 2. juni var tungoljelasten til Venezia
losset. Sjøvaktene ble satt, og vi seilte
i ballast mot Golfen via Suezkanalen.

sjau på programmet, det vil si grundig
rengjøring av samtlige lasttanker. Bruse
Jarl var ikke utstyrt med det mest moderne utstyr for slikt, der var det gamle
metoder som gjaldt. Punkt en var stiming
avtankene. Etterfleretimersbehandling
med frisk damp var mye av slammet
på skott og spanter løsnet og rent ned
mot bunnen av tankene. Så var det å

Arbeidet på dekk kom snart inn i sine
vanlige rutiner, og på et såpass garnmelt skip var det ingen mangel på
oppgåver.
På vei mot lastehavn sto gjerne tank-

rigge vindmenn i tanklukene. For den
uinnvidde er dette sylinderformete, flere
meter lange ventilatorer, sydd av seilduk
og med vindfangende ører øverst oppe.
Hengende i vaierstag over dekk, låres

-

1957 - tropeseilas med Bruse Jarl. Våre lugarer var små og dårlig ventilerte, derfor flyttet
vi ofte opp på aktre båtdekk i tropene. Der kunne vi bli boende i ukevis når heten var
på sitt verste. I forgrunnen hviler tømmermann i sin selvsydde hengekøy. I bakgrunnen
lettmatros Lorentzen fra Finnsnesf?). Han har bygd opp et fint hvilested med madrass,
plassert over et par tomme fruktkasser. Foto: Bjørn Tandberg

vindmannens ende ned i tanken. Med
en god bris til hjelp, er dette ingen dårlig
ventilasjon.
Etter tilstrekkelig ventilasjon ble arbeids
miljøet godkjent av styrmannen. Deretter
satte vi i gang med håndspyling fra topp
til bunn. Riktig en grisejobb var dette,
tungt arbeid, ofte i tropisk hete og med
en relativ luftfuktighet på nær hundre
prosent. Etter som slangeføreren nær
met seg bunnen, og med sin kraftige
vann-stråle virvlet opp rustflak og slam,
ble det frigjort gasser som vi selvfølge
lig inn-åndet. Enkelte sang og oppførte
seg merkelig der nede, kanskje ruset på
oljegassene? Ble det for ille måtte man
opp på dekk for å få frisk luft i lungene.
Eller vi kunne stille oss under vindman
nen som hang ned i tanken. Straks en
seksjon var ferdig spylt, rykket rengjø
ringsgjengen inn, utstyrt med feiekoster,
spader og 20-literspøsertil oppsamling
av rust og sedimenter. Etter kort tids inn
sats var vi tilgriset av seig olje over hele
kroppen. Fulle pøser ble, med håndmakt,
heist opp til dekk og deretter tømt i sjøen.
Slik gikk vi frem, fra tank til tank inntil hele
lasteseksjonen var rengjort.
Når underveis, var seks av oss under
ordnete dekksfolk fordelt på tre sjøvakter
av fire timer. Bruse Jarl var ikke utstyrt
med autopilot, derfor måtte hver av oss
ta fire timer rortørn i døgnet. Særlig på
dagtid i tropene, og med en pågående
tanksjau, var det kjekt å kunne gå opp
på broa og avløse med styringen. Med
alle dører og vinduer på vidt gap, var
dette kanskje det beste stedet om bord.
SKIPET NR. 4 - 2007
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Artikkelforfattaren (19) i aksjon på poopen under fortøyning. Til venstre, nødstyringen
med sitt store, doble ratt og plass til fire rorgjengere. Til høyre, I bakgrunnen, en av våre
mange manllatrosser. Disse var særdeles tunge å baske med i våt / isete tilstand.
Foto: Torbjørn Rolfseng

Kun iført shorts, var det avslappende å
tilbringe en time der oppe i skyggen,
med en svalende bris mot kroppen. Ellers var det spennende å være på broa
når vi møtte andre fartøy. Ofte var disse
norske, og ble da gjerne kommentert for
godt vedlikehold. Etter en time bak rattet,
slo rorgjengeren glass med skipsklokken
og avløsningen var da gjerne rett rundt
hjørnet. Etter åha orientert ham om
kompasskursen, og repetert denne til
vakthavende styrmann, var man formelt
avløst. Videre informerte man gjerne
avløseren om spesielle vind- og strømforhold som kunne påvirke styringen.
Så et par ord om kostholdet. Måltidene
fra byssa var vanlig norsk skipskost, velsmakende og populært hos de fleste.
Hva gjelder nattmat til 12-4 vakta, ble
tradisjonell kvote, det vil si to egg og fire
tynnskårne skiver flesk per mann, fulgt
strengt på norske skip den gang. Ingen
utskeielser ble akseptert av de ansvarlige om bord. Så ikke på Bruse Jarl.
Der satte kokken sjenerøst ut dusinvis
av egg og store stykker salt sideflesk
i mannskaps-messas kjøleskap. Snakk
om himmelrike og kulinarisk luksus for
oss kronisk sultne tenåringer!
Etter fullført vakt klokken 0400, var
24
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det å innta et større måltid tilberedt av
dekksvakta. Deretter kom kortstokken
frem og frivakta, inkludert styrmann og
maskinist, spilte så Mattis en times tid.
Noen gode historier ble det også tid til
før vi tørnet inn, mette og vel tilfredse
med tingenes tilstand.

Rundreise Italia -PG - Italia
Min første tur med Bruse gikk fra Venezia
til Abadan i Iran. Den 19. juni var vi vel
fortøyd i denne havnen, mange timers
seilas opp Shatt al-Arab-deltaet, innerst
inne i den Persiske golf (PG). I dag oftest
benevnt Arabiske golf (AG). Sammen
med Aden, tror jeg at Abadan er det
varmeste sted jeg har besøkt. På dagtid
om sommeren viser gradestokken jevnlig
over femti grader i skyggen. Som vanlig
den gang, var det maling utenbords
straks man var i havn. Så også denne
junidagen i 1957. Malerstilling ble rigget
i sol-steiken på babord side. Der vi da
hang, like over elvevannet, syntes den vel
hundre meter lange skutesida å bølge
ut og inn. Et dramatisk og uforglemme
lig syn gjennom hetedisen! Etter en tid
kom båsen og ropte oss opp på dekk. I
samråd med styrmannen var de kommet
til at arbeidet, antagelig med tanke på

heteslag, kunne være for risikabelt. For
meg en unik opplevelse. Verken før eller
siden ble jeg noen gang nektet å male
utenbords av skipsledelsen!
Raffineriet i Abadan ble den gang i 50årene sagt å være verdens største. Vi
sjøfolk fikk ikke besøke selve byen. Vårt
eneste tilbud var sjømannsklubben som
oljeselskapet drev innenfor havne-områ
dets murer. Kontante iranske pengerfikk
vi heller ikke. Når vi skulle i land, kunne vi
hos telegrafisten kjøpe bonger, bare gyl
dige som betalingsmiddel på klubben.
Mest populært var svømmebassenget i
parken utenfor klubbhuset. Følelsen av
endelig å være avkjølt opplevdes som
den reneste luksus. Da smakte det godt
med en øl eller softdrink på basseng
kanten. Apropos dette lokale ølet, så
var det antagelig ikke helt ferdiggjæret.
Dersom flaskene fikk stå uåpnet i solen,
hendte det seg de eksploderte med et
knall. Dette har jeg seiv sett. Film, lese
stoff og forskjellige spill fantes også i
klubbens lokaler
Neste dag var skuta låstet og med vel
13.000 tonn i tankene avgikk vi for Ra
venna i Italia. Hjemreisen gikk via Mina
al Ahmadi. Der bunkret vi for vår videre
seilas nordover mot Middelhavet. Dette
var før tungoljen overtok som alminnelig
drivstoff i handelsflåten. Så til vår MANKockums tok vi der om bord tilstrekkelige
mengder marine diesel.
Noen evaporator til fremstilling av
ferskvann fantes ikke på Bruse Jarl.
Vanntankene ble derfor gjerne toppet
opp når muligheten bød seg. Vanndisi
plin var den gang et velkjent begrep
i langfart. Som drikkevann til oss alle
lagret kokken vann i store melkespann
nede i proviant-kjølerommet. Foruten
dette avkjølte vannet, fikk vi ofte servert
iste til måltidene. Drikkevannsfontener
fantes heller ikke. Et fint redskap til
kjøling av vann, var de store, uglasserte
leirkrukkene, noen av oss hadde tusket
til oss i Abadan. Fylt med rent vann ble
de hengt opp i solseilribbene på poopen.
Effekten av fordamping og varmetap ble
til et leskende drikkevann inni krukka.
Den 10. juli kvittet vi losen i Port Said.
Bak oss lå Suezkanalen med alle sine
handelsfolk. På godt og vondt repre
senterte disse et velkomment avbrekk
i en monoton hverdag for oss unge. I
mangt et sjømannshjem finnes fortsatt
minner fra den tid, så som fotoalbum,
skinnpuffer og kunstferdige mosaikkar-

beider. Svært mange av handelsfolkene
snakket bra norsk, noen kunne sogar
identifisere dialekten til den sjøgutten
kjøpslo med. Best kjent var legendariske
Gamle Moses og alle hans sønner. Ellers
husker jeg en som gikk under navnet
Gamle Svarten. Og så var det en der
som presenterte seg som Harstadværin
gen. Han var skredder og sydde dresser
etter mål for levering ved senere pas
sering av kanalen. Dette var de såkalte
haiskinnsdressene, bra snitt og sydd av
et gulaktig tøy. Shark skin var et kjent
begrep blant norske sjøfolk og et vel
renommert suezprodukt.
Giemmes må ikke et livsfarlig produkt
man av og til dessverre kunne bli tilbudt
i Suezkanalen. Dette ble presentert
som godt brennevin, men inneholdt ofte
metanol og kunne således føre til både
blindhet og tap av liv. Husk at de fleste
norske skip da var tørrlagte hva gjaldt
alkohol, så enkelte lot seg uheldigvis
friste og takket ja. Det manglet ikke på
advarslerfra ansvarlig hold, men allikevel
hørte man jevnlig om slike metanoltra
gedier.
Seks døgn senere ankom vi Ravenna,
vår lossehavn øverst i Adriaterhavet. Der
fortøyde vi i et bøyesystem langt ute fra
kysten. Skipets akterende ble da lig
gende i passende avstand fra en spesiell
plattform. Denne konstruksjonen, med
mange lange bein, hvilende på havbun
nen, var vår losseterminal. Ved hjelp av
en høy tårnkran midt inne på plattformen
ble deres lossesiange løftet over til vårt
poop-dekk. Slangen ble der koplet til
aktre hovedventil på skipets rørsystem,
og lossingen kunne ta til. Undersjøiske
ledninger førte oljen inn til tankanlegg på
land. I Bruse Jarls pumperom fantes to
store dampdrevne stempelpumper med
liggende, tverrskips sylindere. Deres
samlete kapasitet var om lag 500 tonn i
timen. Dette förutsatte tilstrekkelig stor
slangediameter, og ikke for stort mottrykk
mellom skip og lagertank. Til å suge ut de
siste rester fra tankene, fantes der også
et par to små strippepumper.

et stort tivoli med alskens løyer hvor våre
italienske lire fikk bein å gå på.
Men nå skulle vi altså i skikkelig
langfart med Bruse Jarl. Fra BP var det
komme seilingsordre. Igjen var det lasting i Mina al Ahmadi og deretter lossing
i tre havner på motsatt side av kloden.
Først til Kwinana i Australia, så videre
østover til Napier og New Plymouth i
New Zealand (NZ).
For å gjøre historien kort, så var reisen
til Australia uten spesielle hendelser. 28.
august, etter 21 døgns seilas fra Mina
al Ahmadi ankom Bruse Jarl Kwinana
i Western Australia. For oss, en normal
sjøreise med en gjennomsnittsfart av
ca. 11 knop. Vår lossehavn, beliggende
sør for mer kjente Fremantle hadde, da
som nå, deldstatens eneste oljeraffineri.
Dette anlegget var den gang bare vel
to år gammelt, innviet tidlig 1955 av
MT British Crusader. Byen er forøvrig
oppkalt etter dampskipet Kwinana av
Fremantle, som i havarert tilstand drev
i land på denne kysten i 1922. Hennes
skrog kom senere til nytte, da som en del
av moloen ut fra Kwinana Beach.
Hva gjelder havneforholdene i Kwinana,
så var disse ikke av beste kvalitet. Mens
vi losset ved oljeterminalen, vasket stadig bølger inn over tankdekket. Skipet
duvet opp og ned i takt med bølgebevegelsene. Vår gangveien kunne derfor ikke
be-nyttes, kun en lett stige for å komme
til og fra. Til en galge oppe på kaikanten
var det festet et måleapparat med skriver.
Derfrå ledet en snor ned til vår babord
rekke, således ble våre bevegelser kon-
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tinuerlig registrert. Vi ble fortalt at denne
terminalen var tegnet av BP-personell i
England, og deres løsninger var mildt
sagt uheldige. Av uvisse grunner hadde
man oversett de fremherskende vinder
og strømforhold på stedet. Lokale
kjentfolk var ikke konsultert i særlig grad
under planleggingen. Nå registrerte man
altså data for å overbevise ledelsen i
England om at noe var galt med dette
nesten nye anlegget. Hva som senere er
gjort med denne feilkonstruksjonen vet
jeg dessverre ikke. Den 2. september
var vi heldigvis seilingsklare fra urolige
Kwinana.

Napier Og
New Plymouth, NZ
Reisen fortsatte østover, nå i det kraftige
vestavindsbeltet, nærførtiende bredde
grad. Med sine hyppige og kraftige
stormer, omtales dette havområdet ofte
som the roaring forties, eller de brølende førti. Med god bør var reisen til
NZ unnagjort på to uker. Mandag, 16.
september 1957, ankom en særdeles
malingsslitt Bruse Jarl Napier i Hawke
Bay på østkysten av North Island. Situasjonen illustreres godt med realistisk
foto av skipet, vist først i denne artikkel,
I Napier og ito andre NZ havner, New
Plymouth og Timaru, brukte man ide
dage noen helt spesielle fortøyninger.
Systemet ble gjerne omtalt som quick
release, eller hurtig frigjøring.
Ved ankomst entret los og en gjeng
fortøyningsfolk opp losleideren. De
sistnevnte for å assistere mannskapet

r _

I
_

"j

Kwinana WA, en urolig havn
Den 18. juli var lasten ute, og vi la ut på
en ny reise. Vårt da nylig overståtte Italia
opphold huskes som trivelig. De fleste
av oss hadde nyttet tilbudet om å ta
taxibåten inn til Porto Corsini. Fra denne
havnen var det en drosjetur på om lag ti
kilometer for å komme opp til innlands
byen Ravenna. Derfrå husker jeg særlig

November 1957, Bruse Jarl i Hamburg. Her slapper noen av mannskapet av på Bierhaus
Zillertal. Fra venstre: NN, antagelig smører, tysk barmann, lettmatros Bjørn Tandberg,
Hemnesberget (med lånt tirolerhatt), vår 2. kokk fra Ørlandet og dekksgutt Torbjørn Rolf
seng, Stjørdal. Foto via Torbjørn Rolfseng
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lammet etter tortur. At han senere kom
hjem fra New Zealand, og levde videre i
mange år, har jeg fått bekreftet.

Vann rasjonering

«Så skimrande var aldrig havet», skrev Evert Taube. Dikterens ord er vel muligens en
passende tittel på dette femti år gamle bildet. Vi ser her en nymalt Bruse Jarl i tropiske
farvann. Foto: Bjørn Tandberg

med disse spesielle greiene. Kort sagt
gikk metoden ut på at skipet, nær kai,
først sendte i land et par av sine egne
manillatrosser. Deretter mottok vi flere
solide vaiere fra land. For oss var det
bare å legge vaierens øye nedover
anvist pullert. Inne på land var vaierne
tilkoplet noen kraftige vinsjer. Ved hjelp
av disse ble vi halt forsiktig innover til vi lå
i posisjon for kopling av slange fra land.
Årsaken til at quick release systemet var
montert ide tre nevnte havner, var at de
var notorisk beryktet for tunge havdønning inne i selve havnebassenget. Hvis
forholdene ble for ille, måtte man kunne
la fortøyningene gå ien fart, og gjerne
samtidig i begge ender. Da var det bare
for havnens «sleggemenn», hele tiden
stand by om bord, å slå ut en jernkile på
hver enkelt vaiers øye. I løpet av meget
kort tid skulle skipet da være fritt flytende
og klar til avgang. Min kilde i Napier forteller at han seiv har opplevd åse seks
skip, under slike røffe forhold, forlate
havnen i løpet av 60 minutter!
Vi var heldige med været, og lossingen
gikk greit. Allerede neste dag kunne vi
la gå våre quick release fortøyninger
og seile mot New Plymouth. Vår neste
lossehavn var bare et par døgns seilas
unna, også på North Island. Ved ankomst
der ble vi møtt av et imponerende syn.
Ved kai iå nemlig det nesten helt nye
passasjerskipet MS San Marco av
Trieste. Med sine smekre, italienske linjer,
hvitmalt over det hele, og med rederiet
Adriaticas gull-løve i skorsteinen var hun
et syn man sent glemmer.
26
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Arbeidsulykke
i New Plymouth
I New Plymouth hendte en trist ulykke,
Matros Magnus Sørensen fra Utskarpen
i Rana skulle der fullføre oppussingen
utenbords, påbegynt i Napier. Stilling
ble rigget på styrbord baug og matro
sen entret ned for å male området nær
navnet. Mens Magnus satt der og ante
fred og ingen fare, strømmet plutselig
skåldhet damp ut fra en åpning i sku
tesiden. Damp og varmt vann rammet
ham på magen og i skrittet. Resultatet
ble tredjegrads forbrenning og vanvittige
smerter. Den skadede ble raskt kjørt til
hospital med tilkalt ambulanse,
Ulykken skyldtes at et par dekksfolk
var sendt forut for å justere et par trosser,
og trengte damp til ankerspillet. Vårt spill
hadde ingen returlinje til maskinrommet,
men fri eksos ut gjennom styrbord side.
Da eksosventilen under bakken ble åp
net, var altså tragedien et faktum!
Dette var det siste vi så til Magnus.
Da vi forlot NZ den 21. september lå han
fortsatt på hospitalet. Man skulle tro at
stakkars Sørensen, da 37 år gammel,
hadde erfart nok lidelse tidligere i livet,
Han var nemlig en av dem som under
krigen kom i tysk fangenskap. I Kristian
Ottosens fangeleksikon omtales han på
side 666. Magnus ble tatt våren 1943,
og via 3 anstalter i Norge kom han
senere på året til KZ Sachsenhausen.
i denne helvetesleiren overlevde han
resten av krigen. Fangenummeret derfrå,
74241, var tatovert på ett av håndled
dene, og ansiktet var vansiret og delvis

Etter å ha losset de siste dråper i New
Plymouth, begynte en nymalt Bruse Jarl
reisen mot Tyskland via Fao i Irak. Til
denne havnen, nær grensen til Kuwait,
brukte vi 32 døgn, noe som ble min
lengste sjøreise med Bruse. Jeg husker
at på denne turen over Indiske hav og
mot PG ble det innført streng fersk
vannsrasjonering. Nikkepumpe med kjet
ting og hengelås på håndtaket, ble da
montert i ett av peilerørene på poopen.
Der porsjonerte tømmermannen daglig
ut en ti liters pøs per mann til personlig
hygiene. I byssa fikk de også sine tilmåite
mengder til rengjøring og matlaging. Vi
håpte å kunne supplere beholdningen
med regnvann. Oppe på et rengjort
båtdekk var derfor alle spygatt plugget.
Vi ble bønnhørt og fikk noen kraftige
byger underveis. Vannet fra et oversvømt
båtdekk ble ledet ned påtankene og var
et kjærkom-ment supplement. Denne
strenge vanndisiplinen vedvarte imidler
tid resten av reisen mot Fao.
Oppholdet i Fao ble en kortvarig
affære, ankomst og avgang på samme
dag, 23. oktober. Derfor ingen landlov
for oss der. Ikke for at jeg tror at det var
særlig stor interesse for å stifte nærmere
bekjentskap med denne varme og stø
vete byen. Hva jeg husker å observere
fra skipet, var flere kjortelklede menn,
ridende på sine små esel og med beina
nesten slepende i bakken. Den hvitklede
rytteren trommet kontinuerlig på eselets
kropp med en kort kjepp, antagelig for
å inspirere til økt innsats. Respektfullt til
fots bak sin herre og mester, ei lita sort
kledd kone med ei enorm børfyringsved,
reimet fast på sin krumme rygg.

Til Hamburg
Etter åtte døgns seilas fra Fao, ankom
Bruse Jarl den daværende britiske kron
koloni Aden for å etterfylle drivstoff.
Dette området, lengst sør på Arabia
halvøya, fungerte den gang som en av
imperiets viktigste baser for flyvåpen og
marine. I tillegg også en populær bunk
ringshavn.
Før ankomst dit hadde vi mottatt in
struks om at alle utslippsrør i skorsteinen
måtte tildekkes med finmasket netting.
Dette som en forholdsregel for å redu
sere faren for gnistantennelse og brann

ved oljeterminalen. I samme instruks het
det også at åpen ild ikke måtte brukes i
byssa. Skip med kull-, eller oljefyrt bysse
måtte tilberede maten i land. På Bruse
Jarl hadde vi elektrisk bysse, så dette
behøvde vi heldigvis ikke å ta hensyn
til. Vi gikk til anvist kai i Little Aden og
mottok der olje og vann, med mer. Etter
noen timer var alt ordnet og så kastet vi
loss for å fortsette reisen mot Hamburg
via Suez-kanalen.
Den 20. november seilte Bruse Jarl opp
Elben og ankom et vinterlig Hamburg
for lossing. Vi ungguttene syntes at det
stas å være tilbake i Nord-Europa med
muligheter til litt atspredelse.
Forrige gang med fast grunn under
beina hadde vært i New Zealand to
måneder tidligere, så her var det en utål
modig gjeng som kvitterte ut sine tyske
mark hos telegrafisten. En tur innom
den norske kjerka for å lese lokalaviser
hørte ofte med når vi gikk i land, så også
her i Hamburg. Ellers var det besøk
på Bierhaus Zillertal, som med lystig
tirolermusikk og allsang var et populært
rnøte-sted for sjøfolk. En fornøyelsespark
med alskens tilbud minnes ennå. Der så
vi blant annet motorsykelister med livs
farlige stunt inne i ei tønne. Fakiren som
overlevde dødelige doser elektrisk strøm
gjennom kroppen var også der med sitt
makabre show.

Dokking i Amsterdam
Tre dager tok lossingen i Hamburg. Der
etter seilte Bruse Jarl mot Nederland for
dokking ved Amsterdamsche Droogdok
Maatschaappij (ADM). I kanalen inn mot
Amsterdam møtte vi nybygde TT Rein, til
hørende AS Polarfront (Leiv Gabrielsen),
Tromsø, da ute på sin jomfrutur. Med sine
nær 40.000 tonn dødvekt, rangerte hun
på dette tidspunkt som Norges største
skip. En helt spesiell finesse med Rein
var hennes skorstein. På hver side av
denne høye saken, var det montert en
diger kasse. Under blåsing av kjelene
skulle disse nyskapningene fange opp
gnister og sot på veien opp. I Amster
dam ble også en merkelig skapning fra
Kristiansund N observert, nemlig Ole T.
Flakkes MS Knoll. Denne 41 år gamle
veteranen fremsto i 1957 som en slags
uestetisk hermafroditt. I behold var det
stilrene, klassiske dampskipsskroget
fra 1915. Ovenpå dette, nå plassert et
strømlinjeformet midtskipsbygg med
hypermoderne skorstein.

Vel fremme ved ADM, entret Bruse Jarl
sin anviste flytedokk, som etter en tid var
lenset og avtalt verkstedarbeid kunne
begynne. Dette under overoppsyn av
inspektør Lars Farstad fra rederiets
tekniske avdeling i Trondheim. Under
verkstedoppholdet var vi dekksfolk
hovedsakelig aktivisert med rustpikking
og coating av de da tomme kjetting-kas
sene. Ellers fjernet vi løs rust fra for-pig
gen og smurte tanken inn med et klisset
stoff, navnet Corolana huskes ennå! Ikke
langt unna oss på verksted-området lå
et par eldre tankskip fra rederiet Erling
Sannes i Bodø. Dette var motortankerne
Bodø fra 1929, samt den noe nyere
Bardal, bygd 1939.
For oss i mannskapsmessa var det
trivelig med noen dager på verksted, et
kjærkomment avbrekk i en rutinepreget
tankskipsseilas.
Amsterdams fornøyelsestilbud ble
nøye utforsket, særlig området rundt
Damplassen og oppe i Zeedijk. På
veien opp ditt passerte vi ei bro med
statue av Olav den hellige, plassert i en
nisje. Dette monumentet ble avduket i
1954 av HKH Haakon VII. Litt ovenfor
broa lå Café Norge, mange nordmenns
stamsted i Amsterdam. Bak disken der
fantes vertinnen, norsktalende Anna,
eller hennes unge datter med norsk far.
På kafeens platespiller var «Lille vakre
Anna» en gjenganger, denne innkjøpt i
Norge av Annas forlovede fra Larvik. Ikke
langt unna lå San Francisco, dette var en
nattklubb med orkester og dans, derfor
høyere priser enn kafeene i nabolaget.
I Hamburg hadde vi fått om bord flere
nye folk. En av disse var maskingutt Bjørn
Olsen fra Trondheim, hvor han i 1957
nok var best kjent under sitt artistnavn,
Rock Olsen. At gutten hadde talent er
sikkert. Dette fikk vi bevist da han under
en orkesterpause entret scenen på San
Francisco. Med lånt gitar dro han i gang
«See you later Alligator» av Bill Haley.
Flere nummer fulgte og den gode Rock
Olsen høstet stormende applaus og
gratis, skummende Heineken kom på
bordet fra hans nye tilhengere. Vi andre
fra Bruse solte oss nok litt i Bjørns suk
sess som rockesanger!
Første kveld i land gikk jeg forresten
på en gammel bekjent oppe i Zeedijk.
Dette var Asbjørn Tvedt fra Sunndalsøra,
da mannskap på MS Knoll, nevnt oven
for. Først seilte Asbjørn og jeg sammen
på skoleskipet Christian Radich, for
deretter å mønstre ut med MT C. T.

Gogstad av Oslo. Et riktig trivelig gjensyn
ble dette.

Januar 1958
- MS Erling Jarl brenner...
Alle ting har sin ende, så også vårt verk
stedopphold. Etter 12 dager ved ADM
avgikk vi Amsterdam den 6. desember.
Denne gang var seilingsordren lasting
i PG for Dunkirk i Frankrike. Tretten
døgn etter avgang var vi vel gjennom
Suez-kanalen, og julen 1957 ble feiret
nede i Adenbukta. Vel ute i Arabiske
hav fikk vi føling med nordøstmonsu
nen, som da var på sitt mest intense.
En ettermiddag i romjula, et stykke opp
på kysten av Oman, hadde jeg rortørn
på 12-4 vakta. På motsatt kurs kom en
dyplastet tanker, som med vind og sjø
akterinn, lot til å gjøre bra fart. Fra brua
på Bruse beundret vi denne noe eldre,
men velholdte tankeren. Da hun passerte
oss om babord kunne navnet leses, det
var Seirstad av Oslo med rederiet A. F.
Klaveness velkjente merke i skorsteinen.
Hvilken tragisk endelikt som ventet
Seirstad, ante heldigvis ingen under vårt
hastige møte i rom sjø.
Bruse Jarl ankom Mina al Ahmadi for las
ting den 29. desember. Allerede neste
dag avgikk vi Kuwait og ønsket således
det nye år velkommen inne i Persiske
golf, da med kurs mot Hormuzstredet.

Bruse Jarl 1957 - en stolt dekksgutt,
Torbjørn Rolfseng fra Stjørdal (f. 1941),
poserer her på poopen. To prakteksempla
rer fra blåhaifamilien (Carcharinus) ble ved
denne anledning fanget, antagelig i Det
Indiske hav. Foto: Bjørn Tandberg
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Så tilbake til MT Seirstad, som vi hadde
møtt et par uker tidligere. Oslotankeren
passerte Suezkanalen den 6. januar, og
Bruse Jarl fulgte etter den 10. Seirstad
navigerte derfrå mot Barcelona, mens vi
la kursen vestover mot Gibraltar. Begge
møtte vi stormfullt vintervær under våre
seilaser gjennom Middelhavet.
Klokken 0410 om morgenen den 14.
januar brakk Seirstad plutselig i to. Hen
nes posisjon var da ca. 60 nautiske mil
øst av Balearene. Det blåste full storm
fra nord med opprørt hav. Mange timer
før havariet var Seirstads fart redusert til

Tommermann Peder Rugaas, M.s. ERLING JARL

Den 8. januar 1958 kom hurtigruten Erling
Jarl i brann under anløp av Bodø. Fjorten
passasjer omkom. En av dem som særlig
utmerket seg under slokningsarbeidet var
tømmermann Peder Rugaas fra Velfjord
på Helgeland. Personlig reddet han 15-20
innesperrede passasjeren Her, i mars
1958 avildet på forsiden til Norsk Reder
forbunds fagtidsskrift Sjømann. Bladet
beskriver dåden på sin hedersplass.

Vel ute i Omanbukta fanget vi monsunen
og seilte videre med frisk medvind. Den
8. januar 1958 var Bruse kommet inn
i Rødehavet og stevnet nordover mot
Suez-bukta.
Da var det at en av dekksvaktene,
nettopp avløst ved roret, kom akterover
med rystende nyheter til oss andre.
Gnisten hadde lyttet på NRKs kortbølge
sending for nordmenn i utlandet, og der
hørt de første meldinger om katastrofe
brannen på Erling Jarl, da beliggende
ved kai i Bodø. At hele 14 passasjerer
var omkommet i flammene ble også
nevnt. Dette gjorde et dypt inntrykk på
alle. Mange av oss, meg seiv inkludert,
hadde tidligere seilt med skipet og kjente
noen der. Senere kom det frem at den
eksplosjonsaktige brannen hadde startet
i et skap for skittent lintøy. Der hadde
en passasjer sovnet med en glødende
sigarett i hånden. Brannen ble heldigvis
slukket, og Erling Jarl reparert. Tømmer
mann Peder Rugaas (1903-1991) fra
Velfjord på Helgeland ble senere hedret
for sin innsats under slokningsarbeidet.
Ved sin resolutte aksjon reddet Rugaas
denne dagen 15-20 mennesker fra den
sikre død.
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4 knop. Bruddstedet lå et stykke foran
poopen, og de to delene drev hurtig fra
hverandre. Alt skjedde i løpet av sekun
der, så noe SOS ble ikke sendt ut. Nød
radioen ble ødelagt, og alt redningsutstyr
plassert midtskips ble tatt av brottsjøene.
Etter ett døgn ble de 28 på akterskipet
reddet av nederlandsk MS Bintang, som
ved et rent lykketreff observerte nødblus
sene fra havaristen. Forskipet var fortsatt
savnet. 36 timer etter havariet ble dette
funnet av et italiensk skip, Rubicone.
Seirstads forskip sto da vertikalt i sjøen
med bare baugen synlig. Der hadde de
sju overlevende tilbrakt 36 forferdelige
timer mens vraket drev 70 nautiske mil

detaljer om forliset enten via NRKs kort
bølgesending, eller kanskje gjennom den
populære Radiopressa som Rogaland
radio den gang sendte ut til handelsflå
ten. Gnisten reinskrev nyhetsbulletinen
i A4-format, og distribuerte den så i
skipets messer og dagrom.
Historien om Seirstad gjorde stort
inntrykk på mange sjøfolk den gang.
Tankskipenes styrke var noe som ofte
ble snakket om rundt messebordene. Et
synspunkt var at disse skipene hadde et
svakt punkt rundt pumperommet, særlig
hvis dette var plassert midtskips. Slike
ulykker fantes da også nyere eksempel
på i den norske tankskipsflåte. Rundt
sju år før Seirstads forlis, altså i 1951
brakk to motortankere, nemlig Jaguar
av Sandefjord (b 1928 /13.500 tdv) og
Østhav av Oslo (b 1931 / 11.500 tdv).
Før disse tilfellene i 1951 hadde i alle fall
tre andre tankere under norsk flagg lidd
samme skjebne.

Avmønstring i Dunkirk

Mens flere fartøy, pluss enheter fra ma
rine og flyvåpen, søkte i området rundt
Balearene, møtte Bruse Jarl stormen
nede ved kysten av Algerie. Antagelig
passerte vi Balearenes lengdegrad, ikke
lenge etter at Rubicone hadde oppdaget
forskipet, da i drift nord for oss. Vår posi
sjon var trolig for langt unna havaristen
til at vi kunne assistere i operasjonen.
Under slike forhold var vår egen kaptein
Heidal kontinuerlig på broa, døgn etter
døgn. Den erfarne skipsfører vurderte
løpende situasjonens utvikling, og vi
avanserte derfor med avpasset fart gjen
nom storm og opprørt hav.
Siden Seirstad ikke rakk å sende ut

Mens vi slet oss vestover gjennom Mid
delhavet tok jeg en endelig beslutning,
nemlig å mønstre av ved ankomst fran
ske Dunkirk. Min avtalte kontrakttid på
seks måneder var jeg ferdig med et
par måneder tidligere. Min plan var å ta
en liten ferie i Belgia, og deretter søke
hyre ved det norske sjømannskontor i
Antwerpen.
Ut på dagen den 22. januar 1958
var Bruse Jarl vel fortøyd i Dunkirks
oljehavn, hvor to av oss på Bruse Jarl
skulle mønstre av. Foruten meg seiv,
smører Reidar Retrø fra Stjørdal, som
også var ferdig med sin kontrakt. Den
norske visekonsul kom om bord og
stemplet våre papirer, og vi kunne forlate
skipet som frie menn. Neste dag ankom
vi Falconplein i Antwerpen, standsmes
sig kjørende i fransk taxi, som vi hadde
avtalt favørpris med. Jeg innlosjerte
meg på boardinghuset Het Gouden
Anker (= Det Gylne Anker), beliggende
i Verversrui, ikke langt unna det norske
sjømannskontoret. Etter et par dager
reiste Reidar videre hjem til Norge. Jeg
ble der noen uker til jeg mønstret ut
med Libertyskipet Sally Stove av Oslo,
engasjert i kullfarten mellom Hampton
Roads i USA og franske havner.

noe nødsignal den 14. januar, tok det tid
før omverdenen ble klar over tragedien.
To dager etter forliset, altså den 16. om
tales nyheten i Sjøfartstidende (NH&ST).
Til oss kom antagelig meldingen med

Rederiet NFDS har gjennom de siste
tjue år vært nærmest usynlig, men nå

sørover. Av de ti som befant seg på
midtskipet, omkom tre i forsøk på å ta
seg forover mot bakken for å søke ly
der. De omkomne var kaptein Borge
Berntsen Rigger (56), Kristiansand S,
salongpike Aasta Antonsen (49), Nøt
terøy og messe-pike Borgny Salvesen
(22), Grimstad.

Litt om Nordenfjeldske i dag
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MT Bruse Jarl fotografert i Runcorn mot slutten av sin karriere. Skipet seilte fra mai 1959 i TC for Manchester Oil Refinery Ltd. Hennes
to, tidligere så luftige master, ble da redusert til halv høyde.
Dette for uhindret å kunne seile opp Manchester Ship Canal. Foto: Eddie Jackson

satser noen idealistiske trøndere på å

MT Bruse Jarl (LAWK)

Kilder

blåse liv i den gamle storhet. I denne
forbindelse undertegnet man den 7. juni
2006 en intensjonsavtale med Nordenfjeldskes daværende eiere, Arne Strand
og Jan Johannesen. Ildsjeler og langsik-

Tonnasje; 8.428 brt/5.036 nrt/13.500 tdv
Dimensjonen 151.30 x 18.92 x 8.29 m
Motor: 7-cyl., totakts enkeltvirkende MANKockums diesel, 5.000 bHK
noP

Dag Bakka jr., 5005 Bergen
Rolf Danielsen og Olav Vedeld; «Det Nord
enfjeldske Dampskibsselskab 1 857
- 1957», Trondheim 1957
Roger W. Jordan: «The World s Merchant

tige storinvestoren i selskapet er Ole T.
o-i /daa it to. i
Bjørnvik (BOA / Taubatkompamet) og
n,, n .
/r>
,_ .
tr
Odd Re,tan (Rema / Reitangruppen).
Fra jubileumsboken, «Blå horisont»,
utgitt i 2007, siteres avslutningsvis fra
side 229:

09/1943:K° okums Mekaniska Verkstads
AB, Malmö - 247 Levert 29.09.43
A.. ’ .. ,
x
Ar>
til Trelleborgs Ångfartygs Nya AB
(Jar| Ma|mrøs)i Tre||eborg SQm Lm_
(SFPT), registrert i Trelleborg
12/1943: Satt i fart som såkalt lejdfartyg
00/1944: Trelleborg Ångfartygs AB (Jan

Fleets 1939-, GB-London 1999
Leif B. Lillegaard: «I storm og stille på alle
.
, x. ., ,
_ r ,, .
hav - Nordenfjeldske 125 ar», Trondheim
1 g82
lain G. B. Lovie, Napier, New Zealand
Lennart Lundberg: «Lejdtrafik och kvarstad»,
SE-Karlskrona 1999

I gleden over at Nordenfjeldske skal leve videre,
blekner minnet om den tragiske og skuffende slaktingen, som ble gjort for rundt tjue år siden.

Malmros), Trelleborg
04/1956: Solgt til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS), Trondheim,
pris GBP 450.000
09/1956: Overtatt av NFDS, od Bruse Jarl,
registrert i Trondheim
07/1962: Solgt til spanske huggere, pris
GBP 45.000. Ankom Aviles den
31.07.62 på sin siste reise

Gaute Myhre: «Blå horisont - Det Norden
fjeldske Dampskibsselskab 150årsjubileum», Trondheim 2007
Kristian Ottosen: «Nordmenn i fangenskap
1940 - 1945», 2. utgave, Oslo 2004
Torbjørn Rolfseng, 7091 Tiller
Norges Rederforbund: Fagtidsskriftet «Sjømann», Oslo mars 1958
Atlanterhavsparken, 6028 Ålesund
Norsk Sjøfartsmuseum, 0286 Oslo
Riksarkivet, 0806 Oslo
Egne dokumenter, anno 1957-58
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En fotograffra Inndyr i Salten, H. M. Skaugvold, foreviget skipsbrannen. Fotografen har fanget inn den farlige situasjonen. Dersom skipet drev mot
kaien og bebyggelsen i Sandnessjøen, kunne hendelsen lett ha fått dramatiske følger. Foto: H. M. Skaugvold, repro: Trond Carlsen

Da «Raftsund» brændte
Lokal båtbrann og «Titanic »s forlis omtalt i en lokalavis
Av Trond Carlsen
o
ARETVAR1912.
DenlO. aprillaverdens
største passasjerdamper,
s/s« Titanic», ut fra havna i Southampton i England. Om bord befant det seg rundt 2200
passasjeren Om kvelden den 14. april
kolliderte skipet med et isfjell i Atlanterhavet og sank. Over 1500 mennesker
mistet livet. Forliset er blitt det mest
omtalte og myteomspunnete gjennom
alle tider.
Den 18. april 1912 ble dette forliset
omtalt i Sandnessjøavisen «Helgelands
Blad». Omtalen var nærmest gjemt som
en liten notis på side tre:
„
...
.
,
Stor oceanulykke. Hvide Stierne-lmjens nye
kjæmpedamper «Titanic» har paa sin første
reise til New York støtt paa et isberg og sunket.
Ved traadløs telegraf allarmerte skipet de øvnge
oceandampere, som straks ute til tnelp. Av 2200
passagerer og mandskap er sandsynligvis kun 675
reddet, størstedelen kvinder og barn. 26 norske
passagerer var ombord.
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Alt i alt en fremstilling
kort, anonym
og temmelig
udramatisk
av det
som til da
var verdens desidert største skipskatastrofe hva antall omkomne angikk.
Den 14. august samme år skjedde et annet langt mindre dramatisk forlis ved
innseilingen til havna i Sandnessjøen.
Ien lokalavis som Helgelands Blad fikk
dette forliset naturlig nok en helt annen
plass enn «Titanic»s forlis. I flere nummer hadde avisen grundige omtaler
og levende skildringer av forliset, bl.a.
var sjøforklaringen stort sett gjengitt
i sin helhet. VDS-båten d/s «Raftsund»
,,
i i 11
,
ble totalskadd, men ingen hv gikk tapt.
Allikevel var det ikke mindre enn en
sensasjon at en av kystens travere plut,
, . r
seh8 kom 1 brann °8 rak 1 9æra mens
skuelystne i Sandnessjøen kunne stå og
se ggj- hele,

Dampskipet
«Raftsund»
varnavnet
bygd i «Kong
1873 i
Glasgow
i Skottland
under
Magnus». Skipet tilhørte først Det Sønnenfjelds-Norske Dampskibsselskap i
Christiania, men ble solgt til Vesteraalens
Dampskibsselskap (VDS) i 1890.
På denne skjebnesvangre augustdagen i
1912 kom skipet nordfrå, låstet med sild,
guano og tørrfisk. På grunn av kompliserte vind- og strømforhold måtte «Raft
sund» gå inn til Sandnessjøen gjennom
det vestre havneinnløpet. Mannskapet
var i full gang med å klargjøre for anløp
da det ble ropt «brann». Mannen som
r
,,
,
, . ,,
først meldte om brannen, sa at han hadde
sett at det kom røyk fra en kasse som var
stuvet oppå noen møbler bak maskin
,
z
,
,
r1,
skottet. Styrmannen kommanderte folk
til brannslangene. Det hjalp lite. Ilden
hadde tatt overhånd på mindre enn to
minutter. I løpet av de neste minuttene

Kontraheringer på det norske marked
rederi

nasj

tdw/type

verft

lev

type, pris

12,000c gas
12,000c gas
psv
offshore

Din Heng
Din Heng
Aker Brevik

08
09
7.10

Aker Langsten
Hellesøy
Zhoushan
Solstrand
ahts
ahts
Båtservice
Båtservice

9.10
9.09
9.10
3.10
Aker Yards
Aker Yards
08
09

LPG/LNG carrier
LPG/LNG carrier
PSV09CD, NOK 400m
OSCV09CD, NOK 950m
VS485
USD 79m
NOK 270 mill, ST-118
4ql0 NOK 850m, AH
2qll NOK 850m, AH 12
lOOpax. NOK 50m
102 px, NOK 25m

ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
Karmsund
Karmsund
Samho
Samho
Samho
Samho
Samho
Samho
Samho
Samho
Fiskerstrand BLRT

10
11
11
11
10
11
11
11
8.10
12.10
10
10
10
10
10
10
11
11
09

VS491, 500t winch
VS491, 500t winch
VS491, 500t winch
VS491, 500t winch
VS495 MPSV
VS495 MPSV
VS495 MPSV
VS495 MPSV
VS490 ahts, NOK 620m
VS490 ahts, NOK 620m
USD 42m
USD 42m
USD 42m
USD 42m
USD 42m
USD 42m
USD 42m
USD 42m

150 cars, 600 px,
NOK 350m
VS491, ahts
VS491, ahts
USD 24m
USD 24m
USD 116m

August
IM Skaugen
IM Skaugen
Solstad Offshore
Solstad Offshore
Solvik Offshore
Golden Ocean
Olympia Prawns
K Line
K Line
Iran

Jap
Jap
Ir

Central Danube Region

Aus

4,000 psv
176,000 bulk
73.8m tråler
94m
94m
tender
32m catam

September
Boa Offshore
Boa Offshore
Boa Offshore
Boa Offshore
Boa Offshore
Boa Offshore
Boa Offshore
Boa Offshore

95m ahts
95m ahts
95m ahts
95m ahts

Ezra Holdings
Ezra Holdings
Arne Blystad
Arne Blystad
Arne Blystad
Arne Blystad
Arne Blystad
Arne Blystad
Arne Blystad
Arne Blystad
Saaremaa Sh

Est

95m mpsv
95m mpsv
95m mpsv
95m mpsv
92m ahts
92m ahts
25.000 tanker
25.000 tanker
25.000 tanker
25.000 tanker
25.0000 tanker
25.000 tanker
25.000 tanker
25.000 tanker
ferge

Saaremaa Sh

Est

ferge

Fiskerstrand BLRT

09

91m ahts
91m ahts
13.000 tanker
13.000 tanker
162.000 tanker

Batamec
Batamec

12.10
7.11

Jinse SB
Jinse SB
Daewoo

08
08

Ast Zamacona
Ast Zamacona

10
10

Metalships
Fjellstrand
Cochin SY

11
11

4,000 psv
psv

Aker DOF Supply

psv

Cochin SY

5.09

Riise Underwater/Møkster
Flex LNG

76.4 m subsea
90,000 c LNG
49.9 m ferge
49.9 m ferge
49.9 m ferge

Westcon

10.09
10
lh09
lh09
lh09

Sing
Sing

Mosvold Supply
Mosvold Supply
Eitzen Chemical
Eitzen Chemical
Knutsen OAS

10

150 cars, 600 px,
NOK 350m

Oktober
Trans Viking
Trans Viking
Oceanteam
Havila
DOF

Tide Sjø
Tide Sjø
Tide Sjø

Sw/No
Sw/No

ahts
ahts
137 m offshore

Samsung
Aker Lorient
Aker Lorient
Aker Lorient
-1-

10.09
5.09

VS4622 ahts
VS4622 ahts
NOK 465m
NOK 260m, Havy832CD
Aker PSV09CD,
NOK 245m
Aker PSV09CD,
NOK 245m
NOK 375m
USD 212.5m
EUR 15m
EUR 15m
EUR 15m

nasj

tdw/type

verft

lev

type, pris

Golden Ocean
Golden Ocean
Golden Ocean
Golden Ocean
Golden Ocean
Golden Ocean
Golden Ocean
Golden Ocean
Knutsen OAS
Slem Offshore
Siem Offshore
K Line
KLine
K Line
K Line

Jap
Jap
Jap
Jap

80,000 bulk
80,000 bulk
80,000 bulk
80,000 bulk
80,000 bulk
80,000 bulk
80,000 bulk
80,000 bulk
173,400c LNG
91m ahts
91m ahts
5,100 mpsv
5,100 mpsv
5,100 mpsv
5,100 mpsv

Zhoushan
Zhoushan
Zhoushan
Zhoushan
Zhoushan
Zhoushan
Zhoushan
Zhoushan
Daewoo
Kleven Maritime
Kleven Maritime
Aker Yards
Aker Yards
Aker Yards
Aker Yards

9.09
12.09
3.10
6.10
9.10
12.10
3.11
6.11
late 10
10.10
12.10
4ql0
Iqll
2qll
3qll

USD 51.25m
USD 51.25m
USD 51.25m
USD 51.25m
USD 51.25m
USD 51.25m
USD 51.25m
USD 51.25m
ice-classed
NOK 600m, VS491CD
NOK 600m, VS491CD
PSV06CD, NOK 350m
PSV06CD, NOK 350m
PSV06CD, NOK 350m
PSV06CD, NOK 350m

November
DOF Inställer
Sea4
Sea4

No
No
No

108m ahts
110m subsea
110m subsea

Aker Yards
Freire, Spain
Freire, Spain

Ihll
09
09

AH04CD, NOK 765m
USD 70m
USD 70m

rederi

Skipssalg
Skipsnavn

tdw

bygget/type

Selger

Pris

Kjøper

August 2007
Mei Wen Ti
Coast Trader
Shinyo Brilliance
Vlieborg
Marine Phoenix
Sea Phoenix
Sea Cheetah
Sea Jaguar
Sea Trout
Sea Halibut
Sea Angler
Norgas Pilot
Fundo
Wilson Saar
Wilson Rhine
Wilson Waal
Wilson Lahn
Lady Margaret
Raven Spirit
Bandar
Bakra
Balsfjord
Beffen
Atlantic Ambassadör
Indian Ambassadör
Pacific Ambassadör
Chem Glover
Berge Spirit
Ragnhild Knutsen
Fehn Sun
Emily
Marc-Andre

3,200
2,260
75,000
8,664
7,313*
7,303*
2,700
2,700
3,100
3,100
3,100
6,081c
1,540
1,660
1,850
1,850
2,508
1,903
5,000*
81,659
70,456
70,120
19,700
33,425
28,840
28,840
32,000
76,000c
128,000
4,148
2,735
3,200

2007 LPG
1977 sideloader
2004 bulk
1999 container
1994 reefer
1992 reefer

IM Skaugen, Oslo
Seaworks, Harstad
Golden Ocean, Oslo
Wagenborg, Delfzijl
Zodiac, London
Zodiac, London
Deep Sea Supply, Arendal
Deep Sea Supply, Arendal
Deep Sea Supply, Arendal
Deep Sea Supply, Arendal
Deep Sea Supply, Arendal
IM Skaugen, Oslo
Reederei Wessels, Haren
Reederei Wessels, Haren
Reederei Wessels, Haren
Reederei Wessels, Haren
Reederei Wessels, Haren
Farstad Shipping, Ålesund
Seaßird Exploration, Oslo
T Klaveness, Oslo
T Klaveness, Oslo
T Klaveness, Oslo

USD 14.8m
USD 72m
EUR 12,689.000
USD 15m
USD 15m
USD 55m
USD 55m
USD 29.5m
USD 29.5m
USD 29.5m
USD 2m
EUR 11.73m
en bloc
en bloc
en bloc
en bloc
USD 14.5 m
USD 17m
USD 120m
en bloc
bb ETA

Chinese
Tahiti
undisclosed

Bryggen Tankers, Bergen
Palmali Sh, Istanbul
Palmali Sh, Istanbul
Palmali Sh, Istanbul
S H Marine, Korea
BW Gas, Oslo

USD 50m
USD 89m
en bloc
bb back
USD 25m
USD 15m

2007 supply
2007 supply
2007 supply
2007 supply
2007 supply
1977 LPG
1995 dry cargo
1996 dry cargo
1999 dry cargo
1999 dry cargo
2001 dry cargo
1993 supply
2007 seismic
1982 transloader
1993 transloader
1996 transloader
2007 tanker
1998 tanker
1998 tanker
1998 tanker
1998 tanker
1980 LPG
1987 sh tanker
1993 dry cargo
1990 dry cargo
1993 dry cargo

Knutsen OAS, Haugesund
USD 40m
Fehn Bereederung, Leer
W Eicke Bereederung, Heide
Wieczorek Reederij,Ned
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Krill Seaproducts, Ålesund
Oceanlink, Oslo tc 5 yrs
Oceanlink, Oslo tc 5 yrs
Ship Finance Intl, BermudalZ yr bb
Ship Finance Intl, Bermuda
Ship Finance Intl, Bermuda
Ship Finance Intl, Bermuda
Ship Finance Intl, Bermuda
breaking
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
Vigeo Ltd, Nigeria
undisclosed
KS Arne Blystad, Oslo
KS Arne Blystad, Oslo
KS Arne Blystad, Oslo
Stealth Maritime, Greece
Global Skipsholding, Oslo
Global Skipsholding, Oslo
Global Skipsholding, Oslo
Global Skipsholding, Oslo
Benelux, Greece
Transpetro, Brazil
Misje Bulk, Bergen
Kopervik Sh, Kopervik
Grip Skipsinvest, Krs N

Skipsnavn

tdw

bygget/type

Selger

Pris

Kjøper

Nordic Chantal

4,400
22,000c

1994 dry cargo
1978 LPG

Grey Star BV, Netherlands
Solvang, Stavanger

USD 7.5m

Bergen Shipping, Bergen
Benelux Sh, Greece

5,206*
10.000
3,500
820
4,140
17,000

1982 passenger
1992 tanker
2004 tanker
1965 bulk

Hurtigruten, Tromsø
Mediterranea di Nav, Italy
Crestar Sh, Gibraltar
J Einarsen, Kopervik
KS Thor Eagle, Svendborg
Eitzen Chemical, Oslo
Fred Olsen & Co, Oslo

Clipper Sun
September

Lyngen
Longobardo
LS Anne
Nyfjord
Thor Kis
Sichem Maya
Bulford Dolphin
Karmsund resale
Jaya resale
Jaya resale
Tjore Fremgang
Berana
jinse resale
Sarasota
Southampton Star
Solent Star
Aukra resale
Aukra resale
Bow Santos
Daehan resale
Myrtun
Arianta

1987 rapp
1988 tanker
1977 semi-sub

3,500
2,500
2,500
96,000
83,000
32,000
96,828
9,700
9,700
3,200
3,200
19,977
170,000
1,750
12,222

2008 supply
2008 supply
2009 supply
1992 obo
1985 tanker
2009 bulk
1992 tanker
1999 reefer
2000 reefer

Johann
Neermoor
Amasis
EosI
Front Duchess
Ocean Knarr
Amur SB resale
Peter Wessel

2,650
2,650
35,020
35,020
284,000
1,370
95ra
30,316*

1993 dry cargo
1993 dry cargo
1997 container
1996 container
1993 tanker

Ludvig Andersen
Cape Cod
Cape Cavo
Golden Jade

710
6,801
6,974
70,046

1981 ferry
1984 reefer
1990 reefer
1991 reefer
1994 bulk

Golden Jasmine

70,109

1994 bulk

Evangelia M
Sea Lion

61,000
97,000

1981 bulk
1991 tanker

160,000
160,000
3,700
3,700
8,101*
7,895*

2009 tanker
2010 tanker

2008 supply
2008 supply
2004 tanker
2008 bulk
1985 bulk
2004 tanker

Simon Møkster, Stavanger
Jaya Offshore, Singapore
Jaya Offshore, Singapore
J B Ugland KS, Oslo
Global Skipsholding 1, Oslo
Arne Blystad, Oslo
Cardiff Marine, Greece
Orient Marine, Tokyo
Orient Marine, Tokyo
Nordkapital, Hamburg
Nordkapital, Hamburg
Santoku Senpaku, Osaka
Golden Ocean, Oslo
Håkon Rong, Bergen
Pritchard-Gordon, London

USD 8.6m
USD 13m
EUR ll.Om
NOK 6.5m
USD 5.3m
USD 211m
NOK 193m
NOK 205m
NOK 205m
USD40m
USD 19m
USD 41,5m
USD 45m
USD 30m
USD 30m
NOK 200m
NOK 200m
USD 137m
bb back

Lindblad Exloration, US
Triton Sh, Copenhagen
Swetank Invest, Oslo
Falkeid Sh, Stavanger
Lighthouse Sh, Flekkefjord
Eastwind Maritime, NY
undisclosed
Deep Sea Supply, Arendal
Deep Sea Supply, Arendal
Deep Sea Supply, Arendal
Trustoil Tankers, Greece
Aegean Sh, Greece
undisclosed
BW Offshore, Oslo
Star Reefers, London
Star Reefers, London
Olympic Sh, Fosnavåg
Olympic Sh, Fosnavåg
Odfjell, Bergen
DryShips, Greece
Molo Sh, Ålesund
Norwegian KS

Oktober

1985 standby
2008 seismic

S Bojen, Stade
S Bojen, Stade
Islamar Sh, Cyprus
Islamar Sh, Cyprus
SFI/Frontline, Oslo
Rovde Shipping, Ålesund
undisclosed
Color Line, Oslo
Fiskernes Agn, Tromsø
Dr Peters KG, Hamburg
Dr Peters KG, Hamburg
KS American Bulk, Oslo
Golden Ocean, Oslo
KS American Bulk, Oslo
Golden Ocean, Oslo
Athenian Ship, Greece
John Fredriksen, Oslo

EUR4.4m
en bloc
USD 42.25m
USD 42.25m
USD 56m
USD 10.5m

Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
Thor Dahl, Sandefjord
Thor Dahl, Sandefjord
undisclosed

USD 90m
USD 90m
EUR 7.65m
en bloc
EUR 2.5m
USD 16m

Nordic American, Sandefjord
Nordic American, Sandefjord
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
Turkey
Buquebus, Montevideo

Araber Navigation, UK
Wavefield Inseis, Bergen
EUR 25m
MSC Craises, Geneve
Silver Sea, Bergen
USD 9m
Silver Sea, Bergen
USD 9m
Silver Sea, Bergen
USD 14.5m
Golden Ocean, Oslo
USD 62.5m
Chinese
USD 14.5m
Golden Ocean, Oslo
USD 62.5m
Chinese
USD 22.9mbb
Lorentzen Skibs, Oslo
USD 26.5m
Chinese

November

Bohai resale
Bohai resale
Helen
Niklas
Boa Vista
Silvia Ana

1992 dry cargo
1992 dry cargo
1973 roro
1996 fast ferry

Fred Olsen & Co, Oslo
Fred Olsen & Co, Oslo
Lohmann
Lohmann
Kyst-Link, Brevik
Color Line, Oslo
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2007
M/S KV HEIMDAL
20.06.
761 brt.
M/S ROSENBORG
02.07.
383 brt.
M/S SULE VIKING
03.07.
1599 brt.
M/S FRØYTIND
04.07.
503 brt.
M/SNONAME
05.07.
49 brt.
M/S PELIKAVI
06.07.
33 brt.
M/S DINASUPPLIER
06.07.
2332 brt.
M/S ERLY
06.07.
187 brt.
M/SJERNØY
06.07.
240 brt.
M/S THORSHØVDI
10.07.
6130 brt.
M/S SILKE
13.07.
49 brt.
M/S SIEM MOLLIELAKO
13.07.
2615 brt.
M/S ZARA VICTORIA
16.07.
32 brt.
M/S KNESTER
19.07.
2263 brt.
M/S HAVSTÅL
03.08.
329 brt.
M/SÅKERØY
07.08.
1614 brt.
M/S LEONE
09.08.
85 brt.
M/S RONJA HARVESTER
15.08.
2043 brt.
M/S RANA EXPRESS
17.08.
2532 brt.
Lekter DINABARGE
23.08.
8191 brt.
M/S OPTIMISTY
24.08.
33 brt.
M/S MODESTY
30.08.
31 brt.
M/S MARTIN SÆLE
31.08.
296 brt.
M/SCOLORMAGIC
06.09.
75156 brt.
M/S ISLAND CHALLENGER
06.09.
4382 brt.
M/S NORMAND FERKING
06.09.
7934 brt.
M/S EDDA FRAM
10.09.

3706 brt.

Norsk ordinært register /(NOR)
LNRR

- SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg
- Gryfis Shipyard, Szczecin (301/III)
LAHA - M/S Hansson Fiskeriselskap AS, Åfjord/Trondheim (ST-17-AA)
- Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø (1) Såo Jacinto SA, Aveiro (215) (skrog)
LAUN - Nye Sulevær AS, Helgøysund/Haugeusnd
- ex Antigua og Barbuda redg. GUDRUN II (B.1987)
LAUG - Frøyfisk AS, Kverva/Trondheim
- ex Canada reg. STERLING CARRIER (B.2002)
LAKE - johs Lunde Yachting AS, Sola/Stavanger
- ex britisk reg. OCEAN QUEEN (B.2007)
LAKS
- Morten Hogne Holst og Bente Holst, Furne/Hamar
- Verft i Plymouth (V53052)
LAEP
- Myklebusthaug Offshore AS (Myklebusthaug Management AS), Fonnes/Bergen
- Simek AS, Flekkefjord (114)
LAVH - Erly AS, Kopervik (R-132-K)
- ex dansk reg. HEIDI JETTE (B.1985)
LAVD
- Veolia Transport Nord AS, Hammerfest
- Oma Baatbyggeri AS, Stord (524)
LAWR - Krill Seaproducts AS, Ålesund/Fosnavåg
- ex Nederland reg. VLIEBORG (B.1999)
LAVC
- Gunnar Inge Skålvoll, Narvik/Oslo
- Verft i Plymouth (P62014)
- Siem Offshore Inc.(Siem Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund
- ex NIS-reg. SIEM MOLLIE (B.2007)
LATE
- Rolf Nerland, Elnesvågen/Molde
- ex britisk reg. ZARA VICTORIA (B.2001)
JWNI -AS Knester, Bekkjarvik/Bergen (H-9AV)
- Eidsvik Skipsbyggeri AS, Uskedalen (73) Crist Spolka z o.o., Gdansk (73) (skrog)
LALD - Havstål AS, Ålesund
- Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (139) Riga Shipyard, Riga (102) (skrog)
LAXI
- Dønna Havfiske AS, Dønna/Sandnessjøen (N-300-DA)
- ex Færøyane reg. JUPITER (1998)
LAM} - Leone Shipping AS c/o Georg Matre, Ølensvåg/Haugesund
-ex tysk reg. LEONE (B.1987)
LAWU - Sølvtrans AS, Ålesund
- ex NIS reg. RONJA HARVESTER (B.2007)
LAVQ - Seines AS, Bodø
- ex tysk reg. ADELHEID SIBUM (B.1998/2000)
LG2019 - Myklebusthaug Offshore AS, Fonnes/Bergen
- Nantong Tongde Shipping, Nantong (1278)
LALH - Roy Harald Gausaker, Tønsberg
- Princess Yachts International plc., Plymouth (V53050)
LAHP - Bengtson Autosalg, Oslo
- ex spansk reg. PROVIDENCIA (B.1990)
LAXY - Aqua Star AS v/Svein Martin Sæle, Torangsvåg/Bergen
- ex NIS reg. MARTIN SÆLE (B.1996)
LNWC - Color Line AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Kristiansand/Oslo
- Aker Finnyards, Turku/Rauma (1355)
LIXY
- Island Offshore VIKS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
Brevik Construction AS, Brevik (46) Aker Brail SA, Braila (skrog)
LNVS
- Solstad Offshore UK Ltd.(Solstad Shipping AS), Aberdeen, Skudeneshavn
- Flekkefjord Slipp, Kvinesdal (186)
LNVQ - Lico Leasing S.A.E.F.C. (repr.: Johannes Østensjø DY AS, drift: Østensjø Rederi AS), Madrid/
Haugesund
Astilleros Gondan S.A. ,Castrolpol, Asturias (432)
-4-

M/S SOLEIL
11.09.
40 brt.
M/S HANSVEVÆR
11.09.
67 brt.
M/S NORTH PROMISE
12.09.
3702 brt.
M/S GRIP TRANSPORTER
19.09.
1597 brt.

LAYC

M/S VIKING II
26.09.
7764 brt.
M/S SIEM SWORDFISH
27.09.
5372 brt.

LAWV

2007

LASI
LAUH
LAVG

LAKN

- Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Oslo
- Verft i Plymouth (P58019)
- M/S Storm Partrederi ANS (Karstein Rasmussen), Blomsterdalen/Bergen (H-17-BN)
- ex dansk reg. TORINO (B.1975)
- Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norge AS), Sandnes
- Aker Yards, Søviknes (153) S.C.AkerTulcea S.A., Tulcea (skrog)
- Grip Skipsinvest AS (Stabben Junior Drift AS), Kristiansund
ex Ned.Antiller reg. MARC-ANDRE (B.1993).
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- ex NIS reg. VIKING II (B.1999).
- Siem Offshore Inc.(Siem Offshore AS,Kristiansand), George Town/Ålesund
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (315) Deler/moduler av skrog bygget i Polen

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

M/S NORMAND SEVEN
05.07.
14161
05.07.
14161 brt.
brt.
M/S GEO BAJRENTS
06.07.
4979 brt.
M/T TARNBRIS
10.07.
7315 brt.
M/S SIEM MOLLIE
13.07.
2615 brt.
M/T CLIPPER HEBE
31.07.
13893 brt.
M/S BULK AVENIR
02.08.
27989 brt.
M/T BOW SAGA
06.08.
29965 brt.
M/T MARINEX

LAJL6

- Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS),Skudenshavn
- Ulstein Verft As, Ulsteinvik (277) Maritim Ltd., Gdansk (skrog)
LAKK6 - Uksnøy Barents KS (Uksnøy & Co.AS),Brattvåg/Ålesund
- Fra verft i Tomrefjord (80)
LACR7 - Tarnshipping AS (Th.Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Ulsteinvik/Ålesund
- Fra verft i Tuzla (49)
LAKQ6 - Siem Offshore Inc.(Siem Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund
- Aker Yards AS, Aukra (125) S.C.Aker Tulcea S.A., Tulcea (E217) (skrog)
LAHK6 - Partrederiet Clipper Hebe DA(Solvang ASA),Stavanger
- Meyer Werft, Warnemiinde (653)
LADJ7 - Bulk Avenir KS c/o Belships Management AS, Oslo
-ex Panama reg. SUN MASTER (B.2001)
LADM7 - Odfjell (UK) Limited (Odfjell SE), London/Bergen
- Stocznia Szczecinska Nowa Sp., Stettin (B588/8)
LADI7 - Marinex Limited (repr.: Montana Agencies AS, Oslo, drift: Thome Ship Management
(Norway) AS, Larvik), Hamilton/Stavanger
06.08.
20593 brt.
-ex Panama reg. MAUI EXPORTER (B.1994)
M/S RONJA HARVESTER
LAI06 - Sølvtrans AS, Ålesund
15.08.
2043 brt.
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (180) Riga Shipyard, Riga (101) (skrog)
M/S NORDIC STOCKHOLM LADN7 - Nordic Tankers A/S c/o Difko Administration A/S (EMS Ship Management (Norway) AS,
Lysaker), Holstebro/Oslo
23.08.
8452 brt.
-ex Malta reg. NEW TRADER (B.2007)
M/S GERDA SÆLE
LLEW3 - Gerda Sæle AS, Torangsvåg/Bergen
31.08.
445 brt.
- ex NOR reg. GERDA SÆLE (B.2000)
M/T SKS SEGURA
LACH7 - SKS Obo Holding Limited (repr.: Kriship Chartering AS, drift: Kristian Gerhard Jebsen
Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen
05.09.
81380 brt.
- Hyundai Samho, Mokpo (S-286)
M/S TENOR
LLBR3 - Ole Mikal Sætremyr AS (Maritim Management AS, Langevåg), Ålesund
05.09.
2111 brt.
-ex NOR reg. TENOR (B.1988)
M/S NORDNORGE
LATZ3 - Hurtigruten ASA, Narvik
08.09.
11384 brt.
-ex NOR reg. NORDNORGE (B.1997)
M/S NORDIC CHANTAL
LADS7 - Linito Shipping Company Limited (Bergen Shipping AS), Limassol/Bergen
11.09.
2854 brt.
ex Nederland reg. NORDIC CHANTAL ex NIS reg. BREMER SATURN (B.1994)
M/T STEN AURORA
LAKI6 - Stentank AS (Rederiet Stenersen AS), Bergen
17.09.
11935 brt.
- Jiangnan Shipyard, Shanghai (2363)
M/S SIEM SASHA
LNWX3 - Siem Offshore Inc.(Siem Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund
19.09.
2465 brt.
-ex NOR reg. SASHA (B.2005)
M/S SIEM SWORDFISH
LAKN3 - Siem Offshore Inc.(Siem Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund
27.09.
5372 brt.
-ex NOR reg. SIEM SWORDFISH (B.2007)

-5-

M/S TIR NA NOIR (LJGC) (-/-/1998) - fra Norsk Båtsenter AS,
Søreidgrend/ Haugesund til Kjell Erik Øvrebotten, Rådal/
Haugesund. I august omdøpt til BERTINE og hjemsted endret
fra Haugesund til Bergen.
M/S VELOX (LMQW) (643/481/2005) - fra Lico Leasing S.A.E.F.C.
(Johannes Østensjø DY AS), Madrid/Haugesundtil Bugsertje
neste II AS KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund.
M/S VIKING POSEIDON (LIUG) (4.752/5.767/1998) - Eidesvik
MPSV AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund, omdøpt til VI
KING VANQUISH.
M/S VISJON (LNXF) (7.805/-/1993/07) - fra West Contractors AS,
Ølensvåg/Haugesund til Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS),
Bømlo/Haugesund, omdøpt til VIKING VISION.
M/S VÅGTRANS I (LKLG) (310/468/1965/92) ex VÅGTRANS
- 07 ex SCANTANK - 03 ex KOPPAREN - 99 ex HABE - 93 ex
TUNSTEIN - 74 ex HELLE RUSE - 73 - fra Vågtrans AS, Herøy/
Trondheim til Arctic Shipping AS, Harstad/Trondheim.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2007:

M/S CHAIN TRIMMER (LADB) (499/772/1976) ex DAN TRIM
MER - 05 ex ANGELA HELEN - 98 ex WESTANVIND - 95
ex BULK SEA - 89 ex ESPERANZA - 87 ex BULK SEA - 85
ex ANGELA HELEN - 81 ex FRENDO NORDEN - 77- Chain
Services AS, Rorvastad/ Haugesund, ommålt til 532 brt.
M/S CRICANI (LMAP) (31/-/1990) - fra Akademik AS, Oslo til
Compass Charter AS, Skedsmokorset/Oslo.
M/S FALKØY (LJNO) (61/-/1937) ex SJØFALK - 82 ex ROGALAND
- 61 - fra Oddvar Vik, Haugesund/Stavanger til Kristine Zie
meie, Sævelandsvik/Stavanger.
M/S HERVIK (LKWC) (29/-/1927/53) - fra Leif M. Sørskår,
Jørpeland til Anne Vivi Bonnevie, Iveland og hjemsted en
dret fra Stavanger til Kristiansand. I september omdøpt til
TONGANES.
M/S JOSEFINE VIII (LLQV) (27/-/2001) ex CHABLIS NESØYA
- 06 ex CELINA BELLA - 06 - Ole Brubakken, Nesbru/Oslo,
omdøpt til TABITA.
M/S KNUT JUNIOR (LJWS) (45/-/1937) ex LIV II - 92 - fra Odd
Harald Turøy, Fitjar/Kristiansund til Ronny Stabben, Nord
strøno/Kristiansund.
M/S LADY SARAH (JWOF) (36/-/2006) - fra Saxi Lift Norge AS,
Drammen til Johs Lunde Yachting AS, Sola/Drammen.
M/S MINNA (LNZC) (88/-/1958) - fra Breisund AS, Ålesund til
Poseidon Jan Welde (Jan Welde), Stavanger, omdøpt til POS
EIDONII og hjemsted endret fra Ålesund til Stavanger.
M/S NO NAME (LAKE) (49/-/2007) - fra Johs Lunde Yachting AS,
Sola/Stavanger til Saxi Lift Norge AS, Drammen/Stavanger.
M/S NORA (LMTH) (22/-/2004) - fra Thor R. Nilsen AS, Stat
helle/Brevik til Francois Marie Beauchard (Thor Roen Nilsen,
Brevik), La Rochelle/Brevik.
M/S OVEREVNE (LMPH) (181/-/1970) ex LOFOTFERJE VI - 94
- fra Høllalaks AS, Svolvær til Ellingsen Seafood AS, Skrova/
Svolvær.
M/S POLARVAKT (LNOX) (290/-/1965/06) ex SJØDREV - 98 ex
ANDA - 96 - Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø, omdøpt
til ANDA og hjemsted endret fra Harstad til Oslo.
M/S REM FORTUNE (LNYF) (3.337/4.100/2006) - fra Rem
Fortune AS, Fosnavåg til Rem Ship AS (Rem Maritime AS),
Fosnavåg.
M/S ROGNSUND (LEXH) (175/-/1972) - Nordive AS, Loppa/
Hammerfest, omdøpt til LOPPATIND
M/S ROVER (LKAI) (47/-/1950) - fra Rover Almennyttige Stiftelse
c/o Terje Skei, Vikanes/Bergen til Maritim Grunnskole Hor
daland Terje Skei c/o Terje Oddvar Skei, Straume/Bergen.
M/F SKÅNEVIK (LLVX) (566/-/1967) - Ferjelaget Skånevik,
endret adresse fra Nyborg til Eikelandsosen, hjemsted ufor
andret Bergen.
M/S STRIL SUPPLIER (LJKB) (3.200/4.200/1999) - fra Simon
Møkster Rederi AS, Stavanger til Siem Offshore Inc., George
Town (repr.: Siem Offshore AS, Kristiansand, drift: Simon
Møkster Shipping AS, Stavanger), omdøpt til SIEM SUPPLIER
og hjemsted endret fra Stavanger til Ålesund.
M/S STRØMØYVÅG (JWVU) (75/-/1958) ex SJANSE - 07 ex BØGUTTEN - 04 ex GANGSTAD JUNIOR - 02 ex GANGSTAD - 01
ex UTVÆR SENIOR - 00 ex CERTINA - 95 ex DANIEL JOHAN
- 89 ex ASBJØRNSSON - 87 ex NOTBAS - 77 ex STRØMØYVÅG
- 69 - fra Uttian Småbåtforening, Dyrvik/Florø til Morten
Wang, Sylling/Florø.

Følgende båter er i juli overført fra Finnmark Fylkesrederi og
Ruteselskap AS, Hammerfest til Veolia Transport Nord AS,
Hammerfest (rederiet har skiftet navn), med hjemsted Hammerfest:
M/F AKKARFJORD (LMSE) (262/-/1970/01) ex VALLDAL - 00
M/F HASFJORD (JXRA) (686/-/1975)
M/S INGØY (JXPV) (120/50/1987)
M/F JØFJORD (JXSG) (675/200/1987/92) ex YTTERØYII -07 ex
TOGHATTENII -02 ex TORGHATTEN -02
M/S KOBBØY (LJHL) (154/-/1998)
M/S MÅRØY (LIWT) (172/-/1997)
M/S RENØY (LJUE) (308/-/1999)
M/S RYPØY (LIRL) (121/-/1997)
M/S SØRØY (LKEQ) (336/-/1967)
August 2007:

M/S ANDRE FORSØK (LFBQ) (24/-/1953) ex MONA - 02 ex AN
NIE-BRITT - 96 ex TORSHOLM - 74 ex SÆTERJENTA - 60 - fra
Fartøyvernforeningen Sæterjenta c/o Vidar Løken, Oslo/Hau
gesund til Fartøyvernforeningen Sæterjenta c/o Arne Johan
Kvam, Tanem/Haugesund. I september ble hjemsted endret
fra Haugeusnd til Trondheim.
M/S AQUAFISK SENIOR (JWUO) (166/228/1958/68/97) ex
HALLARØY - 89 exGAMEL - 66 - fra Hydrotech AS, Kristi
ansund/Bergen til Røssøy AS, Averøy/Bergen.
M/S BLINDLEIA (LM5757) (27/-/1976) ex FRØYSKYSS - 99
ex RIMSVARDEN - 94 - fra Brekkestø Charter Terje Lud
viksen, Brekkestø/Lillesand til Brekkestø Opplevelser AS,
Lillesand.
M/S DOGGI (LLJJ) (560/-/1973) - Hammerfest Industrifiske AS,
Hammerfest, omdøpt til DOGGI I.
M/S FREDSBUDET (LMEA) (220/-/1957) ex VESTGAR SENIOR
- 80 ex VESTGAR - 79 - fra Misjonsbåten Fredsbudet, Oslo til
Øygardsbåtane AS, Straume/Oslo.
M/S FUTURO (LIDI) (27/-/1979) - fra Einar Erlend AS (Johan
Martin Meløysund), Engavågen/Bergen til Föreningen Soltun,
Hardbakke/Bergen og slettet i merkeregisteret.
M/S FYRHOLMI (LM6602) (46/-/-1978) ex ROY VIDAR -81 - fra
Vidar Onarheim, Finnås/Bergen til Bømlo Havfiske ANS,
Finnås/Bergen.
M/S GEOSUND (LANR) - 4.949/4.396/2001/06) - ex FAR SWAN
- 05 - Geoconsult AS (endret ISM-ansv.; fra Geoshipping
AS, Øvre Ervik til DOF Management AS, Storebø), Øvre
Ervik/Bergen
6

M/S GÅSVÆRFJORD (LEZV) (211/-/1956/74/77/90) ex ÅSVÆRFJORD - 01 ex GRIPFISK - 97 ex VARHAUG - 90 ex RAYTON
- 87 ex VARHAUG - 83 ex BJØRNSUND - 68 - fra Fisktrans
AS, Bodø til Skårvik AS, Fosnavåg og hjemsted endret fra
Kristiansund til Fosnavåg.
M/S JARFJORD (LNJZ) (155/168/1955/72/84/89) ex EDELFISK
- 02 ex SUNDE JUNIOR - 73 ex NORRØNA - 69 ex TRAFIK 3
- 63 ex ESPEDAL - 56 - fra Varangerfrakt AS c/o Bengt Agnar
Dørmænen, Bugøynes/Kirkenes til SG Finans AS (Spon Fash
ASA, Kirkenes), Lysaker/Kirkenes.
M/S MISTY BLUEIV (LMVN) (43/-/2003) - Harald Emil Veibust,
Ålesund, omdøpt til MISTY BLUE og hjemsted endret fra
Kristiansand til Ålesund.
M/S MYLADY (LHTJ) (19/-/1984) ex GRIZZLY - 96 - fra Odd
Anders Sandøy, Oslo/Arendal til Garpe Diem Singelreiser AS,
Oslo/Arendal, omdøpt til DUENE
M/S OLE WILLASEN (LNLR) (122/-/1948) ex EIDSFJORD - 72
ex SØRTRÅL - 64 - fra Paul Tore Nilsen, Oslo/Grimstad til Til
Havs AS, Billingstad/Grimstad.
M/S SCALA (LIGU) (44/-/1972) ex CARICIA - 00 - fra Trond
Arne Bø-Pedersen, Stavanger til Eilif Tveitdal, Kristiansand/
Stavanger.
M/S STOR-UNGEN (LNOG) (44/-/1960) ex SIV-BRITT S - 05 ex
ÖSTERGARN 2 - ? ex TORUNGEN - 86 - G. Unger Vetlesen
Svein-Rune Børslid (Svein Rune Børslid), Mathopen/Bergen,
omdøpt til LILLE TORUNGEN.
M/S SVENNINGEN (LDJW) (291/71962/83/98) ex VEIDNES II
- 06 ex VEIDNES - 02 ex VESTURTUGVA - 98 ex KELDAN - 91
ex SUNDABGVIN - 81 - fra Midt-Norsk Havbruk AS, Rørvik til
Polarfjord AS, Kolvereid/Rørvik, omdøpt til DØNNALAKS.
M/S SØLVSKJÆR (LIZT) (24/71954) - fra Gunnar Møretrø,
Homborsund/ Flekkefjord til Rolf Terje Brathetland, Randa
berg/Flekkefjord.
M/S TABOCA (LNME) (36/72005) - fra Vemund Norvik, Bergen
til Noralf Kallesten, Sandnes/Bergen.

M/S FREIKOLL (LDQX) (26/-/1932) ex MARØYSUND -75 ex
HAVLEIK - 74 ex SANDNESFJORD - 54 - fra Svein Hugo
Nilsen, Oslo til Nova Kon AS, Oslo, og hjemsted endret fra
Kristiansund til Oslo.
M/S HAVILA FORCE (LNME) (2.528/2.881/2000) ex STIRLING
IONA - 05 - fra Havila Trencher AS, Fosnavåg til Viking
Troll AS (Eidesvik AS), Bømlo, omdøpt til VIKING TROLL
og hjemsted endret fra Fosnavåg til Haugesund.
Flytekran HITRALIFT (LK6248) (777/71953) ex CHAPMAN
- fra Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Trondheim til
Kvernhusvik Eiendom AS, Melandsjø/Trondheim.
M/S LEMSI (LNDX) (469/740/1967) ex IMPERATOR - 05 ex AL
RITA - 96 ex C. HERUP - 74 ex CHARLOTTE DREYER - 70 - fra
Imperator Maritime AS, Valestrandsfossen/Bergen til Osfjord
Bulk Ltd. V/Ronny Stabben, Nordstrøno/ Bergen.
Lekter LILLE-NILS (LM5187) (86/71974) - fra Kvernhusvik Skips
verft AS, Melandsjø/Trondheim til Kvernhusvik Eiendom AS,
Melandsj ø/Trondheim.
M/S MELØYCRUISEII (LCTG) (73/-/1964) ex SVANØ -90 - fra
KS Meløyvær (Odd Torrissen), Halsa/Bodø til Birdsafari AS,
Gjæsvær/Bodø.
M/S NIMROD (LMRD) (70/71955) ex OVE MARTIN - 93 ex
LAKS-FRAKT - 90 ex BJØRGSTEIN - 88 ex SALTGUBBEN - 79
ex BJØRGSTEIN - 77 ex STÅLGUBBEN - 77 ex FJORDGUB
BEN - 59 - fra Hansen Dahl Eiendom AS, Bodø/ Sandnessjøen
til Nimrod Bodø AS, Bodø/Sandnessjøen.
M/S OCEAN TRAWLER (LJZK) (2.232/875/1999) - fra Havtrål
AS, Fosnavåg til Bos Arctic AS, Bergen, omdøpt til BOS
ARCTIC og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen og slettet
i merkeregisteret.
M/S ONDINE ROMANTINA (LIRE) (43/71981) - fra Trond
Gulbrandsen, Oslo til Jolly Roger Yachting AS, Oslo.
M/S POLARIS (LLDH) (2.243/875/2000) - fra Polaris AS, Fosna
våg/Ålesund til Nordland Havfiske AS, Stamsund/Ålesund,
omdøpt til VESTTIND og slettet i merkeregisteret.
M/S RAGNHILD (LNCP) (24/-/1988) - fra Johnny Tvedt, Bergen
til Peter Charles Lloyd Harrison (Fiona Veslemøy Harrison
Boege, Sande i Vestfold), Newton/Bergen.
M/S SAYONARA (LHDX) (18/71994) - fra Erik Gunnar Braathen,
Snarøya/Oslo til Stiftelsen Skoleskipet S/Y Mohawk II c/o Adv.
Dag Erlandsen, Oslo, omdøpt til UMOE.
M/S SEA REX (JXQH) (105/71958) ex EIDE REX - 96 ex KNOLL
- 88 ex ACHILLES - 87 - fra Møre Fjordservice AS, Ørsta/
Svolvær til Taubåt ANS (Rosmer Pape Pettersen), Gressvik/
Svolvær, omdøpt til FLAX.
M/S SEA TIGER (LNZM) (2.556/2.900/1998) ex RAYJ. HOPE - 06
ex MÆRSK DISPATCHER - 03 - Deep Sea Supply Shipowning
AS, Arendal (endret drift/ISM-ansv: fra Bergshav Manage
ment AS til OSM Ship Management AS, Kristiansand)
M/S SKJÆRHALDEN (LNIH) (86/-/1948) - fra Creme Fraiche
Tours AS,Fredrikstad til Charterturer Fredrikstad AS, Fred
rikstad.
Mudder STERKE-NILS (LM5806) (223/71949) - fra Kvernhusvik
Skipsverft AS, Melandsjø/Trondheim til Kvernhusvik Eien
dom AS, Melandsjø/Trondheim.
M/S STOKKÅS (LNHR) (41/71962) ex HAVNEBJØRN - 79 - fra
Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Bergen til Kvernhus
vik Eiendom AS, Melandsjø/ Bergen.
M/S STRANDAFJORD (LLVH) (224/-/2002) - fra Torghatten
Trafikkselskap ASA, Brønnøysund til Tide Sjø AS, Bergen/
Brønnøysund.

September 2007:

M/S AKSTHOLM (LHTB) (29/71949) - fra Andre Johansen,
Drøbak/Stokmarknes til Turid Sofie Solum Eriksen og Rune
Midtlien, Halden/Stokmarknes.
M/S AVANTE GARDE (LLYO) (46/72002) ex WHITE BEAUTY
I - 04 - fra Avante Garde Charter AS, Lørenskog/Oslo til Ole
Johan Vian Pettersen, Bodø/Oslo.
M/S BØRINGEN (LNNZ) (68/71948) ex STOKMARKNES - 70 ex
BØ - 68 - fra Odd Steinar Risnes, Haugesund til Støiten Bygg
og Entreprenør AS, Haugesund.
M/S CONSENSUS (LMUL) (10/71984) ex MORNING CLOUD - 04
- fra Mette Alstrup, Oslo til Johnny Jensen og Tove Iren Stange
Jensen, Straume, hjemsted endret fra Oslo til Bergen.
M/S CRAZY COYOTE (LMNK) (13/71999) ex KRAZY K-YOTE
TWO - 04 - fra Storm Adventure South AS, Trondheim til
Stian Ole Isaksen, Trondheim.
M/S EGJO (LKID) (24/71949) - fra Helge Høvik, Torvastad/Hau
gesund til Kjell Zaal, Risør/Haugesund.
M/S FANTASIA (LLEM) (46/72000) - fra Charterservice Tom Tom
Inge Bakke c/o Tom Inge Bakke, Kokstad til John Per Longva,
Ålesund og hjemsted endret fra Bergen til Ådesund.
M/S FORZA (LNMQ) (23/72004) - fra Terje Eriksen, Trondheim
til Kai Erik Blakstad, Kristiansund og hjemsted endret fra
Trondheim til Kristiansund.
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M/S THALATTA VIII (LLKM) (21/-/2000) ex NORTH STAR -05
- fra Haakon Nissen-Lie, Nesøya/Oslo til Ingjerd Nissen-Lie,
Nesøya og George Marius Nissen-Lie, Oslo, hjemsted fortsatt
Oslo.

M/F ØRNES (LLHR) (622/-/1993/01) ex OCTO -00 ex SDEM -99
ex GBC 02 - 95
M/S ØYKONGEN (LLDX) (94/-/1982)

M/S UTGAR (LJRJ) (40/-/1981) - fra Tide Sjø AS, Bergen til Auctor
Bergen AS, Florvåg/Bergen.
M/S UTSIRA I (LHLW) (453/417/1978/94) ex UTSIRA - 04 ex
FOLLA - 94 - Anker Shipping AS, Sandnes/Haugesund, om
døpttil GG HUNTER.
M/S VILLA (JXNW) (526/-/1975) - Kystverket Rederi, Ålesund,
ommålt til 554 brt.

Følgende skip har hjemsted Bodø:
M/F BOGØY (LMDX) (622/-/1973) ex SALTEN - 88 ex AUSTRHEIM - 83
M/F KJERRINGØY (LJIP) (537/-/1980) ex HORVA - 91
M/F RØDØY (LEED) (2.490/-/1991)
Følgende skip har hjemsted Tromsø:
M/F DYRØY (LJDO) (415/-/1964) ex KONG ØYSTEIN - 85 ex
HITRAFERJA - 77
M/S FJORDDRONNINGEN (LMZW) (787/-/2005)
M/S FJORDDRONNINGEN II (LHOO) (571/-/1995) ex FJORD
DRONNINGEN - 04

M/S ØIVIND LORENTZEN (LFHQ) (90/-/1972) - fra Redningssel
skapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
til Erling Sven Lorentzen (Randi Aasgaard Færden), Oslo,
omdøpt til NORTEII.
M/S ØY-KRAFT (LHHO) (136/-/1938/78) ex SAMSON - 94 ex
NATHURN - 48 - fra Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/
Florø til Kvernhusvik Eiendom AS, Melandsjø/Florø.
M/S ØYVÅG (LNXN) (133/-/1956) ex HADARVÅG - 00 ex TRANEVAAG - 87 ex MIMER - 85 ex REX - 74 ex NORDERNEY

M/S FJORDKONGEN (LNES) (787/-/2004)
M/S FJORDPRINSESSEN (LJVE) (340/20/1999)
M/F FLØYTIND (LJHF) (236/91/1990)
M/F GODFJORD (JXMW) (638/137/1987)
M/F GULLESFJORD (LNFY) (537/229/1984)
M/F HELGØY (LHOJ) (874/-/1978)
M/F HÅLOGALAND (LLVZ) (2.055/511/2002)
M/F KARLSØY (JXTM) (659/150/1975) ex RYFYLKE - 86)
M/S KONG HARALD (LGIY) (11.204/850/1993)
M/F KVALØY (LFVQ) (180/232/1977)
M/F KVEØY (LKQQ) (322/-/1982)
M/S KVÆNANGEN (LNNM) (144/-/2005)
M/S LYNGEN (LLMH) (6.167/774/1982/88/95/00) ex MIDNAT
SOLII -05 ex MIDNATSOL -03

- 70 - fra Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Trondheim
til Kvernhusvik Eiendom AS, Melandsjø/Trondheim.
M/S ÅDROTT (LAEC) (49/-/1950) - fra John Hausberg, Steins
land/Bergen til Ådrott AS, Fyllingsdalen/Bergen.

I september har Hurtigruten Group ASA, Narvik endret navn
til Hurtigruten ASA, Narvik, dette gjelder for følgende skip med
hjemsted Narvik:
M/S BODØ (LLNW) (3.974/1.560/1998/01) ex TAMARII MOO
REA

M/F MALANGEN (LLKU) (2.878/385/2001)
M/F MELSHORN (LLAG) (2.299/1.875/1999)
M/S MIDNATSOL (LMDH) (16.151/1.669/2003)
M/S NORDSTJERNEN (LATU) (2.191/610/1956)
M/S POLARLYS (LHYG) (11.341/850/1996)
M/F REINØY (LAPF) (828/675/1989)
M/F SALANGEN (LGXC) (652/-/1972) ex GOALSEVARRE - 04
M/S TROLLFJORD (LEVT) (16.140/1.186/2002)
M/F VARDEHORN (LLAE) (2.299/1.857/1999)
M/F VENGSØY (LHIK) (293/-/1978)
M/S VÅGSFJORD (LJQB) (177/20/1999)

M/F BOGNES (LFIJ) (1.591/-/1977)
M/S BROTTØY (LHLP) (60/-/1994)
M/S FINNMARKEN (LLRY) (15.690/945/2002)
M/F FYKAN (LLDJ) (592/-/1993/00/01) ex SUNDLINK 2 - 00 ex
GBC04-96
M/F GILDESKÅL (LLDI) (592/-/1993/00/01) ex SUNDLINK 1
- 00 ex GBC 01 - 96
M/F HAMARØY (LGNP) (3.695/740/1993)
M/F LANDEGO (LKRR) (313/203/1973) ex LAVANGEN - 03 ex
FOLKESTAD - 96
M/S LOFOTEN (LIXN) (2.621/700/1964)
M/S LURØYPRINSESSEN (LIKZ) (58/-/1996)
M/F LØDINGEN (LGFU) (1.476/344/1972)
M/S MELØYTIND (LIPV) (58/-/1997)
M/S NORDFOLDA (LDWB) (244/-/1991/95) ex FJORDSOL - 02
M/S NORDKAPP (LASQ) (11.386/850/1996)
M/S OFOTEN (LIRN) (387/-/1997)
M/S RØDØYLØVEN (LIRK) (179/-/1997)
M/F RØST (LDWE) (2.052/-/1991/04)
M/F RØSUND (LEIH) (1.010/-/1977/88)
M/F RØTINN (LHGR) (1.101/-/1969/87) ex RØTINNII -70
M/S SALTEN (LMFM) (539/-/2003)
M/S SKOGØY (LDUK) (225/-/1991
M/S STEIGTIND (LMFJ) (539/-/2003)
M/F STETIND (LFLR) (2.018/-/1977/84/96) ex VARDENES - 88
M/F TYSFJORD (LGOB) (3.695/-/1993)
M/S VESTERÅLEN (LLZY) (6.261/727/1983/88/95)
M/F VIRAK (LIPA) (1.006/-/1979/88)
M/S VISTEN (LIKV) (58/-/1996)
M/F VÅGAN (LIGY) (1.677/100/1979/89)

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2007:
M/T BERGE BOSTON (LAVI5) (93.844/77.410/2003) - fra Par
trederiet Bergesen DY Distrigas LNG Transport DA (BW
Gas ASA), Stavanger/Oslo til Partrederiet BW Gas/ Distrigas
LNG Transport DA (repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW
Gas ASA), Stavanger/Oslo
M/T BOW CARDINAL (LADQ5) (23.196/37.479/1997) - Odfjell
(UK) Limited, London/Bergen (endret fra Odljell ASA til
Odfjell SE).
M/T BOWCECIL (LAGU5) (23.206/37.500/1998) - samme som
BOW CARDINAL.
M/T BOWCEDAR (LAXV4) (23.196/37.455/1996) - Odfjell Che
mical Tankers AS, Bergen (endret fra Odfjell ASA til Odfjell
SE).
M/T BOW CENTURA (LALI5) (23.206/37.438/2000) - samme
som BOWEAGLE.
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M/T BOW CHAIN (LASW5) (23.190/37.518/2002) - samme som
BOWEAGLE.

M/T NCC MEKKA (LAUD4) (23.197/37.272/1995) - samme som
NCC JUBAIL.
M/T NCC RIYAD (LAUC4) (23.197/37.252/1995) - samme som
NCC JUBAIL.
M/S NORDIC JET (LAJP5) (2.273/135/1998) - Express Ferries
Limited, St.Peter Port/Bergen (endret fra Finnmark Fylkes
rederi og ruteselskap AS til Veola Transport Nord AS, Ham
merfest).
M/S POLAR QUEEN (LAEH6) (12.470/13.129/2001) ex KNIGHT
- 05 - Polar Queen AS (ISM-ansv.: GC Rieber Shipping AS),
Bergen - ommålt til 14.520 brt.
M/T SARA VIKING (LAZH4) (43.398/84.040/1990) ex TORM
SITA - 02 ex BONA BAY - 96 ex GOLAR PERTH - 93 - Black

M/T BOW CLIPPER (LAUU4) (23.197/37.221/1995) - samme
som BOWCEDAR.
M/T BOWEAGLE (LAPI2) (15.829/24.728/1988) ex NORTHERN
EAGLE - 89 ex MANGUEIRA - 88 - Odfjell Asia II Pte. Ltd.,
Singapore/Bergen (endret fra Odfjell ASA til Odfjell SE).
M/T BOW FAGUS (LAUE4) (23.197/37.375/1995) - samme som
BOWCEDAR.
M/T BOW FAITH (LAZM4) (23.196/37.470/1997) - samme som
BOWCEDAR.
M/T BOW FAVOUR (LAQW5) (23.190/37.467/2001) - samme
som BOWEAGLE.
M/T BOW FIGHTER (LKTT3) (20.478/34.982/1982) - samme
som BOWEAGLE.

fin Shipping Inc.(repr.: Simonsen Advokatfirma DA, Oslo),
Majuro/Oslo (endret drift fra Tesma Holding AS til EMS Ship
Management (Norway) AS, Lysaker).
M/T SITACAMILLA (LAXW4) (43.406/83.260/1988) ex BUR
WAIN PACIFIC - 95 ex CHRISHOLM - 92 - Bonito Shipping
Inc. (repr.: Waterfront Shipping AS), Majuro/Oslo (endret drift
fra Tesma Holding AS til EMS Ship Management (Norway)
AS, Lysaker).
M/T SITAKATHRINE (LAEG5) (43.733/83.970/1986) ex BUR
WAIN ATLANTIC - 96 ex NORDFLEX - 91 - Albacore Shipping
Inc. (repr.: Waterfront Shipping AS), Majuro/Oslo (endret drift
fra Tesma Holding AS til EMS Ship Management (Norway)
AS, Lysaker).
M/T SITAMARIE (LAXX4) (43.406/83.260/1988) ex BURWAIN
SCANDIC - 95 ex FREDHOLM - 91 - Skipjack Shipping Inc.
(repr.: Waterfront Shipping AS), Majuro/Oslo (endret drift
fra Tesma Holding AS til EMS Ship Management (Norway)
AS, Lysaker).
M/T SITAMIA (LATX5) (43.414/84.040/1988) ex PETROBULK
MARS - 97 - Yellowfm Shipping Inc. (repr.: Waterfront Ship
ping AS), Majuro/Oslo (endret drift fra Tesma Holding AS til
EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker).
M/T SITAVERA (LATY5) (43.414/84.040/1989) ex PETROBULK
JUPITER - 97 - Bluekfin Shipping Inc.(repr.: Simonsen Advo
katfirma DA, Oslo), Majuro/Oslo (endret drift fra Tesma Hol
ding AS til EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker).
M/T SOLVIKEN (LAJC6) (61.653/114.523/2007) - samme som
ERVIKEN.

M/T BOW FIRDA (LAVQ5) (23.190/37.427/2003) - fra Nordic
Leasing Limited (repr.: Marinelaw AS, drift: Odfjell ASA),
Bergen til Odfjell Asia II Pte. Ltd. (Odfjell SE), Singapore/
Bergen.
M/T BOW FLORA (LAEX5) (23.206/37.369/1998) - samme som
BOWEAGLE.
M/T BOW FLOWER (LAUB4) (23.197/37.221/1994) - samme
som BOWCEDAR.
M/T BOW FORTUNE (LAJQ5) (23.206/37.395/1999) - samme
som BOWEAGLE.
M/T BOW LANGER (LAGH2) (20.478/34.450/1980) ex BERGAN
GER - 90 - samme som BOW EAGLE.
M/T BOW SIRIUS (LACQ7) (29.965/40.048/2006) - Nordic
Leasing Limited, London/Bergen (endret fra Odfjell ASA til
Odfjell SE).
M/T BOW SPRING (LADW6) (29.965/39.942/2004) - Th. Shipping
(IOM) Limited (repr. Marinelaw AS), Douglas/Bergen (endret
fra Odfjell ASA til Odfjell SE).
M/T BRØVIG BAY (LAHI6) (8.450/12.910/2005) ex SONGA
DIAMOND - 06 - fra Brøvig Chemical Tanker II (ISM-ansv.:
OSM Ship Management AS, Kristiansand), Farsund til Alante
International Limited (OSM Ship Management AS, Kristian
sand), Majuro/Farsund, omdøpt til LIQUID VELVET.
M/T CHAMPION SPIRIT (LAEF6) (28.256/45.998/1991) ex
FLAMENCO - 06 - fra Mount Lawrence Shipping LLC (repr.:
Champion Tanper AS, Paradis, drift: Northern Navigation
Norway AS, Oslo), Majuro/Bergen til Champion Shipping
AS, Paradis/Bergen.
M/T ERVIKEN (LAZE5) (82.647/152.146/2004) - fra Viken Crude
AS (ISM-asnv.: Viken Ship Management AS), Øvre Ervik/Ber
gen til Viken Fleet IAS (ISM-ansv.: Wallem Shipmanagement
Norway AS), Øvre Ervik/Bergen.
M/S GEOWAVE CHAMPION (LAJQ6) (5.206/1.810/1994/95/07)
ex VERONICA II - 06 ex VERONICA - 02 - Sun Atlantic Ltd.

M/S STOVE TRANSPORT (LAHE5) (26.966/46.223/1998) ex
WESTERN OLIVIN - 01 - fra Hercules Ocean Corp. (Belships
Management AS), Monrovia/Oslo til Stove Shipping AS,
Oslo.
August 2007:
M/S AMBER (LAQJ4) (6.719/5.387/1992) - fra Eagons Holdings
Inc., Panama City og Brax Shipholding Rederi As, Gøteborg
(Kjelman Shipping AS, Oslo), Trondheim til Pol-Fin Shipping
Company Limited (Kjelman Shipping AS, Oslo), Limassol/
Trondheim.

(Shipman AS, Torangsvåg), Bray/Bergen, ommålt til 9.405
brt.
M/T HELIOS (LAOM4) (34.974/44.995/1992) - Bergesen Gas Ship
ping AS (BW Gas ASA), Oslo, omdøpt til BW HELIOS
M/S HØEGH SHANGHAI (LAJZ6) (57.280/21.236/2007) - fra
Høegh Autoliners Ltd. (drift: Leif Høegh & Co. AS, ISM-ansv.:
Høegh Fleet Services AS), Hamilton/ Oslo til Leif Høegh & Co.
Shipping AS (ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS), Oslo.
M/T NCC JUBAIL (LAYZ4) (23.196/37.449/1996) - National
Chemical Carriers Ltd. Co., Riyadh/Bergen (endret fra Odfjell
ASA til Odfjell SE).

M/T BOW ORION (LACG2) (17.561/28.083/1977) ex BOW SKY
- 04 - Star Tankers Ltd. (Salhus Shipping AS), Douglas/Hau
gesund, omdøpt til MERCUR.
M/T BOW SAGA (LADM7) (29.965/40.085/07 - fra Odfjell (UK)
Limited (Odfjell SE), London/Bergen til Nordic Leasing
Limited (repr.: Marinelaw AS, drift: Odfjell SE, Bergen),
London/Bergen.
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MAT CATHERINE KNUTSEN (LJPU3) (77.389/141.071/1992/99)
ex TANANA - 99 ex WILOMI TANANA - 97 - Knutsen

NOR - Slettet (utgått av registeret)

Bøyelaster IX KS, Haugesund (ny ISM-ansv.: Knutsen OAS
Shipping AS, Haugesund).
M/S FJORD PEARL (LAIM6) (4.297/6.474/1979/86/88) ex
ASHINGTON - 04 - fra Stoneship Invest AS (ISM-ansv.:
Continental Ship Management AS, Karmsund), Gamle
Fredrikstad til JP Ship AS (ISM-ansv.: Bergen Shipping AS,
Bergen), Kleppestø, omdøpt til JP FOX og hjemsted endret
fra Fredrikstad til Bergen.
M/S GEO CHALLENGER (LAPIS) (7.127/5.176/2000) ex OCEAN
CHALLENGER - 05 - Geo Rederi AS, Øvre Ervik/Bergen (ny
ISM-asnv: DOF Management AS (Bergen), Øvre Ervik).
M/S GEOSEA (LAXI5) (3.206/1.850/2002) - Geo Subsea Pte. Ltd.
(Geoshipping AS, Øvre Ervik), Singapore/Bergen (ny ISM
asnv: DOF Management AS (Bergen), Øvre Ervik).
M/S GEOSOUNDER (JXPY3) (1.035/1.000/1973/90/97) ex GEO
GRAPH - 06 ex SEA BEAM - 87 ex ANNE BRAVO - 85 - samme
som GEOSEA.
M/S GEOWAVE COMMANDER (LAKY6) (5.631/3.628/1998)
ex GEO MARU - 06 ex KOUSHIN MARU - 06 - Master and

Juli 2007:
M/S HAABULL (LHSL) (253/150/1978) - Bukser og Berging AS,
Oslo/Stavanger - solgt til Tyskland
M/S ISLAND PRIDE (LMYN) (2.265/3.194/2005) - Island Offshore
VIII KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Åle
sund - solgt til Caymanøyene
M/S KARMØYVIKING (LAWG) (552/-/1989) ex HENK SENIOR
- 94 - Sævik Havfiske AS c/o Arne Sævik, Leinøy/Kopervik
(M-262-HØ) solgt til Nederland.
M/S KROSSHOLM (LIKS) (24/-/1954) - Øybuen 1 AS, Elnesvågen/
Egersund (M-237-F) - slettet 27.07.2007 som kondemnert.
M/S MEFJORDBAS (LAYV) (270/-/1957) ex GRØTNES - 91 ex
GRIMSBÅEN - 64 ex LIÄTRÅL - 63 - Mefjordbas AS, Senja
hopen/Tromsø - slettet 13.07.2007 som opphugget (ble hugget
av Skips-opphugging Nor AS i 1997).
M/S MIR (LMSW) (823/649/1966/86/91) ex MIRFAK - 02 ex
SMIT-LLOYD 9 - 84 - Haugaland Shipping AS, Haugesund
- solgt til Jomfruøyene (GB)
M/S SIEM MOLLIE (LAKQ6) (2.615/3.570/2007) - Siem Offshore
Inc. (Siem Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund
- overført til NOR, samme navn, signal LAKO.
M/S SKARVUR (LNVO) (390/-/1970) ex CUTTERII -73 - Senja
Fiskeriselskap AS, Gibostad/Harstad (T-95-LK) - slettet
19.07.2007 som kondemnert i Skottland.

Commander AS c/o Pareto Invest, Oslo/Bergen (endret ISM
ansv. fra Geoshipping AS, Øvre Ervik til DOF Management
AS (Bergen), Øvre Ervik).
M/S GEOWAVE MASTER (LAKZ6) (9.190/7.034/2000) ex GEO
MASTER - 07 ex KOUKI MARU - 06 - samme som GEOWAVE
COMMANDER. I juli ommålt til 11.368 brt.
M/S MALENE ØSTERVOLD (LCIU3) (1.531/1.301/1965/78/00/0
7) ex ROSS INTREPID - 78 ex ROSS KENNEDY - 68 ex CAPE
KENNEDY - 66 - Malene Østervold Shipping AS (ISM-ansv:
Shipman AS), Torangsvåg/Bergen, ommålt til 2.95 brt.
M/T TARNSJO (LACG6) (6.534/10.908/1993) ex TÄRNSJÖ - 04 - fra
Tarnshipping AS (Th. Jacobsen Management AS), Sarpsborg/
Oslo til Tarnsjo DA v/Hasund AS (Th. Jacobsen Management
AS, Sarpsborg), Ulsteinvik/Oslo.

M/S TOMMY-ARNE (LM4939) (21/-/1971) - Partrederiet Tommy
Arne DA (Tommy Arne Jansvik, Øresvik), Konsvikosen/Bodø
(N-50-R) - slettet 10.07.2007.
M/S VESTTIND (LMCX) (2.846/-/2001) - Nordland Havfiske
AS, Stamsund/Melbu (N-50-H) - solgt til Island, omdøpt til
BRIMNES med signal TFKD.
August 2007:
M/S COAST TRADER (LAKZ) (2.818/2.360/1976) ex NORDVIK
- 06 ex STENFJELL - 04 ex FJELL - 86 - Baltic Fjord AS (Ber
gen Shipping AS, Bergen), Harstad/Bergen - solgt til Fransk
Polynesia
M/S EDDA SPRITE (JXOV) (2.348/3.170/1987) ex EDDA FRAM
- 07 - KS West Supply AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund,
solgt til Hellas, omdøpt til ASTREA med signal SYBE.
M/S GERDA SÆLE (LLEW) (445/350/2000) - Gerda Sæle AS,
Torangsvåg/Bergen - overført til NIS, samme navn, signal
LLEW3.

September 2007:
M/S ABILITY (LAOY5) (2.822/4.245/1978) ex STABILITY - 00 - fra
Ability Shipping Europé AB (M.Hannestad AS, Berg i Østfold),
Sigtuna/Bergen til KA Shipping Limited (M.Hannestad AS,
Berg i Østfold), Nicosia/Bergen.
M/S ANICIA (LAJY6) (4.426/6.021/1983) ex SKAGERN - 07 ex
ICECRYSTAL - 95 ex SKAGERN - 85 - fra Ability Shipping
Limited (M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Nicosia/Bergen
til KA Shipping Limited (M.Hannestad AS, Berg i Østfold),
Nicosia/Bergen.
M/T SKS SATILLA (LAIX6) (81.380/158.843/2006) - SKS Obo
Holding Limited (repr.: Kriship Chartering AS, Fyllingsda
len, drift: V Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Bergen (ny
ISM-ansv: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, Fyl
lingsdalen).
M/T STEN EMBLA (LALZ5) (8.594/13.780/1999) - fra Stentank
AS (Rederiet Stenersen AS), Bergen til Lowell Shipholding
S.A. (repr.: Marinelaw AS, drift: Rederiet Stenersen AS),
Majuro/Bergen.
M/T STEN TOR (LALJ5) (8.594/13.864/1999) - fra Stentank AS
(Rederiet Stenersen AS), Bergen til Endless Investment Inc.
(repr.: Marinelaw AS, drift: Rederiet Stenersen AS), Majuro/
Bergen.

Mudder OSLOGRABBEN (LK3380) (157/-/1988) - Oslo Havne
vesen, Oslo, slettet 27.08.2007.
M/S SISSEL (LGTS) (296/-/1968) ex KONGSTEIN - 06 ex KORAL
BANK - 93 ex SØLVI-KARIN - 85 ex ELLEN PEDERSEN
- 78 - Vikinghav AS, Vedavågen/Åkrehamn (R-47-K) - slettet
28.08.2007 som opphugget.
M/S SORIA MORIA (JWNL) (405/-/1968) ex LENE - 06 ex LENE
POLARIS - 06 ex STELLA POLARIS - 74 - Carisma Fish AS,
Raudeberg/Måløy (SF-ll-V) - slettet 16.08.2007 som opphug
get.
M/S VESTERVEG (JWLU) (1.451/750/1997) ex CONQUEST - 06
- Hufthammer Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen (H-169AV) - solgt til Chile
M/S ÅKERØYII (LMMY) (2.270/2.700/1994) ex ÅKERØY -07
ex MAGNARSON - 07 ex ALTAIRE - 04 - Dønna Havfiske AS,
Dønna/Sandnessjøen (N-75-DA) solgt til Færøyane
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September 2007:
M/S AGNØY (LGOY) (39/-/1922) ex KVAMSØY - 63 - Geir Arve
Hansen, Ålesund/ Bergen - slettet 28.09.2007 som forlist.
M/S AKKARVIK (LMLV) (34/-/1946) ex SNETIND - 55 - Verner
IngolfAsle Hansen, Nord-Lenangen/ Tromsø (T-127-S) - slettet
26.09.2007 som kondemnert.
M/S BILBAO (LKXR) (47/-/1943) - Nora Elisabeth Hansen,
Tromsø - slettet 28.09.2007 som kondemnert.

Sætremyr AS (Maritim Management AS, Ålesund), Lan
gevåg/Ålesund (M-88-SA) - overført til NIS, samme navn,
signal LLBR3.
M/S TRASTUR (LNYU) (388/-/1970) ex CUTTER X - 73 - Skjerv
øyhav AS, Skjervøy/Tromsø (T-192-S) - slettet 17.09.2007 som
opphugget.
M/S VØMMØLBUEN (LAZU) (112/-/1956) ex FRØYFISK - 96 ex
VESTFISK SENIOR - 94 ex VESTFISK - 93 ex SEIFRAKT - 88

M/S DINAAQUARIUS (LACU) (2.650/4.000/1991) ex AQUARIUS
- 06 ex STIRLING AQUARIUS - 04 ex STAR AQUARIUS - 96
ex GERD VIKING - 94 - Myklebusthaug Olfshore AS (Gulf
Offshore Norge AS, Sandnes), Fonnes/Bergen - solgt til
Fletcher Shipping Ltd., Aberdeen, Storbritania, omdøpt til
F.S.AQUARIUS med signal 2AAY7.
M/S EIDFJORD (LADK) (1.213/493/1975) ex BJØRGVIN - 87
- Tide Sjø AS, Bergen - solgt til Kroatia, omdøpt NOSAC med
signal 9AA5230.
M/S ERLING HAGEN (JXVU) (32/-/1987) - Mobico AS, Tøns
berg/Oslo - solgt til Kypros
M/S FRØYTIND (LAUG) (503/-/2002) ex STERLING CARRIER
- 07 - Frøyfisk AS, Kverva/Trondheim - solgt til Chile
M/S HAVBRAUT (LNPB) (768/660/1948) ex SÆVIKING - 91 ex
ELDJARN - 78 ex ELGO - 73 ex KNURR - 60 - Norsk Skips
brukt c/o Tom Martin Sjuve, Kristiansand/ Bergen - slettet
28.09.2007 som solgt for opphugging. (Her er noe mystisk.
Båten ble rapportert solgt 1/2001 til Somalia og omdøpt SOM
DANAI. Er fremdeles reg. iLloyds meddette navn).
M/S HAVKATTA (LMSA) (31/-/1947) - Bjørnulf Mikalsen, Båts
fjord/Tromsø - slettet 28.09.2007 som forlist.
M/S ISLAND TRADER (LNJO) (2.263/3.250/2005) - Island Off
shore VIII KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/
Ålesund - solgt til India
M/S KRONPRINS HARALD (JXIO) (31.914/4.606/1987) - Irish
Continental Line Limited (repr. Nina Hidle, DLA Piper Nor
way AS, Oslo, drift: Color Line AS, Kristiansand), Dublin/Oslo
- overført til Irish Continental Line Ltd. (Color Line Marina
AS, Sandefjord), Nassau, Bahamas, omdøpt til OSCAR WILDE
med signal C6WL6.
M/S LANGFJORD (LCKU) (323/-/1963) ex NY-ARGO - 00 ex SOL
BERGFJORD - 80 - Møre Skipsutstyr AS, Kristiansund/Molde
- slettet 28.09.2007 som opphugget.
M/S LASARUS (LEEO) (29/-/1914) ex MUNKHOLMEN - 96 ex
IVAR - 34 - Jan-Tore Skjærvik, Mo i Rana/Trondheim - slettet
03.09.2007.

ex TEX - 85 - SF Holding ASA c/o Procorp ASA, Oslo/Namsos
- overført til Saumon de France, La Paz,Bolivia, omdøpt til
VOMMOLBUEN med signal CPA801.
M/S WEST-FREEZER (LAJO) (577/283/1989/95) ex FRØYANES
- 99 ex MAKKOVIK BANKER - 89 - Seljevær AS, Stadlandet/
Måløy (SF-60-S) - solgt til Russland
M/S ØYTRANS (JWNO) (499/750/1962) ex FREITIND - 06 ex
ALVERSTRAUM - 99 ex VIKSTRAUM - 98 ex TONE OLISE
- 86 ex MARINA COAST - 74 ex FINNO - 70 - Tor Hage Trans
port (Vigdis Hage), Frei/Kristiansund - slettet 28.09.2007 som
opphugget. (Vrak, hugges ved Kvernhusvik Skipsverft AS,
Melandsjø).

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2007:
M/S BOA RHINO (LAUH4) (2.171/2.700/1979) ex RHINO - 94
- Boa Offshore AS, Trondheim - solgt til Sankt Vincent og
Grenadinene, Lucky Shipping Co. Ltd. (International Shipping
Sc Trading Corp.), registrert i Panama, omdøpt til RHINO
med signal 3EME2.
M/S NEWFOUNDLAND (LACG7) (2.169/970/1989) ex NEW
FOUNDLAND OTTER - 07 - Ordinat Shipping AS), Bergen
- overført til Ordinat Shipping AS (SeaBird Exploration FZ
LLC), Limassol, Kypros, omdøpt til MUNIN EXPLORER med
signal C4XX2.
M/S POLAR EXPLORER (LAKW6) (2.881/3.300/1992) ex SOP
HIE - 06 ex NDS-BENGUELA - 05 ex SOPHIE - 04 ex PACIFIC
CHILE - 98 ex SOPHIE - 93 - Arrow Seismic Invest IV Limited
(GC Rieber Shipping AS), Otford/Bergen - overført til Arrow
Seismic Invest IV Ltd. (GC Rieber Shipping Ltd.), Nassau,
Bahamas, samme navn med signal
M/S POLAR PEARL (LACN7) (2.881/3.280/1993) ex KARIN B - 07
ex PACIFIC ECUADOR - 98 ex KARIN B - 93 - Arrow Seismic
Invest IV Limited (GC Rieber Shipping AS), Otford/Bergen overført til Arrow Seismic Invest IV Ltd. (GC Rieber Shipping
Ltd.), Nassau, Bahamas, samme navn med signal

M/S NORDNORGE (LATZ) (11.384/840/1997) - Hurtigruten ASA,
Narvik, overført til NIS, samme navn, signal LATZ3.
M/S SASHA (LNWX) (2.465/3.570/2005) - Siem Offshore Inc.
(Siem Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund overført til NIS, omdøpt SIEM SASHA, signal LNWX3.
M/S SIEM SWORDFISH (LAKN) (5.372/4.386/2007) - Siem
Offshore Inc.(Siem Offshore AS,Kristiansand), George Town/
Ålesund, overført til NIS, samme navn, signal LAKN3.
M/S STIGEN (LLZC) (227/-/1964) ex FOLDEN - 85 - Lovund
Sjøprodukter AS, Lovund/ Sandnessjøen - slettet 28.09.2007
som forlist.

August 2007:
M/S AASTUN (LAYS4) (3.136/3.860/1975) ex TALISMAN - 96 - AS
Aasen Bulk (Aasen Shipping AS), Mosterhamn/Haugesund
- overført til AS Aasen Bulk (AS Aasen Shipping), Panama,
samme navn, signal 3EMI7.
M/T BOW FIRDA (LAVQ5) (23.190/37.427/2003) - Odfjell Asia
II Pte. Ltd. (Odfjell SE), Singapore/Bergen overført til Odfjell
Asia II Pte. Ltd. (Odfjell SE, Bergen), Singapore, samme navn,
signal S6BK2.
M/S LILL (JXJR3) (1.391/1.678/1972) ex HEIDI - 02 ex CLIPPER
II - 86 ex SILKE RIEDNER - 85 ex BOTTENSEE - 81- Rederiet

M/S STRANDVÆRING (LEWB) (24/-/1953) ex BJØRNTIND
-76 ex HEBE II -75 - P/R Harry Jørgensen og Torgeir Olsen
(Harry Jørgensen, Kabelvåg), Kleppstad/Svolvær (N-132-MS)
- slettet 28.09.2007.

Heidi AS c/o Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger - overført til P/R
Heidi (SIA Wagle Ltd.), Avatiu, Cookøyene, samme navn med
signal E5U2184.

M/S TENOR (LLBR) (2.111/1.000/1988/2007) ex REMØY FJORD
- 05 ex KAASSASSUK - 99 - ex ABEL EGEDE - 90 - Ole Mikal
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M/T LIQUID ELEGANCE (LAHT6) (8.450/12.901/2006) ex BRØ
VIG SEA - 06 ex SONGA SAPPHIRE - 06 - Galliard Finance
Inc.(OSM Ship Management AS, Kristiansand), Majuro/
Farsund - solgt til Open Waters Moor Pte. Ltd. (Columbia
Shipmanagement Ltd.), Singapore, omdøpt til MOOR med
signal 9VJQM/T LIQUID VELVET (LAHI6) (8.450/12.910/2005) ex BRØVIG
BAY - 07 ex SINGA DIAMOND - 06 - Alante International
Limited (OSM Ship Management AS, Kristiansand), Ma
juro/Farsund - solgt til Open Waters Ben Pte. Ltd. (Columbia
Shipmanagement Ltd.), Singapore, omdøpt til BEN med
signal 9VJM4.
M/T MARISP (LAWU5) (4.814/7.157/2003) ex MEZIYET-K - 03
- Rederi AB Väderö Tank (repr.: Tore Kandahl, Nesbru, drift:
Linnea Shipping AS, Lysaker), Grebbestad/Oslo - solgt til Bro
Gro BV (Brostrom Tankers Denmark), Delfzijl, Nederland,
omdøpt til BRO GOTHIA med signal PBJU.
M/S TOR DANIA (LACX6) (21.850/10.800/1978) ex BRIT DANIA
- 93 ex TOR DANIA - 93 ex MAERSK ESSEX - 92 ex DANA
HAFNIA - 90 ex RAILRO - 88 ex G.AND C.EXPRESS - 88 ex
VILLE DE DINKERQUE - 86 ex FOSS DUNKERQUE - 86 ex
VILLE DE DUNKERQUE - 79 - Goliat RoRo KS (ISM-ansv:
Goliat Shipping AS), Oslo - solgt til Storbritannia
M/S VIKING II (LAGN3) (7.764/4.410/1999) ex VERITAS VIKING
- 07 - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- overført til NOR, samme navn med signal LAWV

M/T MARELD (LADI6) (4.745/7.108/04 - Vadero Shipping Limi
ted (rerp.: Tore Kandahl, Nesbru, drift: Linnea Shipping AS,
Lysaker), Douglas/Oslo - solgt til Rederij Bro Goliath (Marin
Ship Management), Nederland, omdøpt til BRO GOLIATH
med signal PBJV
M/S MARTIN SÆLE (LIHL3) (296/320/1996) ex FRØYFISK - 98
- Aqua Star AS v/ Svein Martin Sæle, Torangsvåg/Bergen
- overført til NOR, samme navn, signal LAXY.
M/T NORDIC HANNE (LANQ5) (43.733/83.970/1987) ex DIFKO
HANNE - 06 ex SITALENE - 01 ex BURWAIN NORDIC - 95
ex NORDKAP - 92 - Nordic Tankers A/S c/o Difko Adminis
tration A/S (EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker),
Holsterbro/Oslo - solgt til Wilmar International Ltd. (Raffles
Shipmanagement Services Pte. Ltd.), Funafuti, Tuvalu, om
døpt til THERESA ATLANTIC med signal T2TG2.
M/S TANUX I (LAGT6) (1.161/949/2006) ex ZAMUL 35 - 06
- Tanux Shipping KS (ISM-ansv: Tananger Offshore AS,
Hafrsfjord), Brattvåg/Ålesund - overført til Tanux Shipping
KS (Tananger Offshore AS), Majuro, Marshalløyene, samme
navn, signal V7NE8.
M/T TANUX II (LAKH6) (496/550/2004) ex SEALINK VANESSA
3 -06 - Tanux Shipping KS (ISM-ansv.: Tananger Offshore AS,
Hafrsfjord), Brattvåg/Ålesund - overført til Tanux Shipping
KS (Tananger Offshore AS), Majuro, Marshalløyene, samme
navn, signal V7NE7.
M/S VIKINGFJORD (LARX5) (3.136/4.240/1977) ex FETISH Romy Shipping AS (ISM-ansv.: Myklebusthaug Management
AS), Fonnes/Bergen - solgt til Duy Marine Sanayi ve Ticaret
Ltd. Sirketi (Grup Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS (Group
Shipping & Trading Co. Ltd.), Istanbul, Tyrkia, omdøpt til
DUYDEN-3 med signal TCSU3.

Juli 2007:

Fiskebåter, kjøp & salg

M/S ALBACORE (LADH) (161/-/1988/90/01/06) ex STOKKE
SENIOR - 01 - Albacore AS c/o Kinn Regnskap AS, Florø,
hjemsted endret fra Ålesund til Florø. (M-12-U)
M/S ARNØYFJORD (LLGQ) (90/-/2001) - fra Partrederiet Arnøy
DA (Arnfinn Gunnar Arnøy Kolveried), Indre Nærøy/Namsos
til Arnøyfjord AS, Kolvereid/ Namsos (NT-500-NR).
M/S ASMALØ (LHQN) (49/-/1978) - fra Betten Eiendom AS,
Smøla/Fredrikstad til Ketil Didriksen, Manstad/Fredrikstad
(SF-181-A). Senere slettet i merkeregister.
M/S BIRGERSON (LCSR) (134/-/1957/79/81/92/96/02) ex VESTØY
- 06 ex KAROLIUSSEN - 58 - fra Korneliussen Fiskeriselskap
AS, Skjervøy/Florø til Julia AS, Skjervøy og hjemsted endret
fra Florø til Tromsø (T-91-S).
M/S BIRKELAND (LMWI) (2.021/4.170/2004) ex MØGSTERBAS
- 06 - Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS, Storebø/Bergen (H-87AV), ommålt til 2.069 brt.
M/S CONSOL (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) - fra Geir Skare,
Utsira/Haugesund til Partrederiet Viking Utsira DA (Geir
Skare), Utsira/Haugesund (R-51-U).
M/S FRANK ROY (JXGH) (29/-/1959) ex JANNE CHRISTIN - 99
ex STENSEN SENIOR - 98 ex BJØRN ARILD - 95 ex BØRVÅG
- 70 - fra John Levi Jensen, Harstad til Stiftelsen Nord-Norsk
Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen/Harstad (T
19-H).
M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Ditlefsen AS,
Brønnøysund/Florø til Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøy
sund/Florø (N-2-BR). Deretter til Havstål AS, Ålesund/Florø
(M-222-A). I september til Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/
Florø (M-ll-S).
M/S GISLØYVÆRING (LM6574) (24/-/1978) ex BERTHINUS-

September 2007:
M/T BERGE ODIN (LAFU6) (25.994/29.000/2005) - Bergesen
Gas Shipping AS (BW Gas ASA), Oslo - overført til BW Gas
Tailwind Carriers Pte. Ltd. (BW Gas ASA), Singapore, omdøpt
BW ODIN med siganl 9VEY8.
M/T BERGE SPIRIT (LAQJ2) (44.076/55.173/1980) ex GOLAR
FROST - 89 - Partrederiet Berge Spirit DA (BW Gas ASA), Oslo/
Stavanger - solgt til Uranus Maritime SA (Benelux Overseas
Inc.), Panama, omdøpt til GAS SPIRIT I med signal 3EMT8.
M/T CLIPPER SUN (LAQC5) (16.340/16.888/1978) ex NUEVO
LAREDO - 00 ex SYDFONN - 79 - Partrederiet Clipper Sun
DA (Solvang ASA), Stavanger, solgt til Panama, omdøpt GAS
SUEZ med signal 3ENE6.
M/S CYPRESS PASS (LAWT5) 42.447/12.763/1988) ex CYPRESS
PARK - 03 - Eidsiva Car Carrier KS (drift: Bergshav Manage
ment AS, Grimstad), Oslo - overført til Eidsiva Car Carrier
KS (Belships Management Singapore Pte. Ltd.), Singapore,
samme navn med signal 9VFJ5.
M/T LIQUID BEAUTY (LAGS6) (8.450/12.956/2005) ex BRØVIG
FJORD - 07 ex SONGA PEARL - 05 - Shiba Marine Limited
(OSM Ship Management AS, Kristiansand), Majuro/Farsund
- solgt til Open Waters Glen Pte. Ltd. (Columbia Shipmanage
ment Ltd.), Singapore, omdøpt til GLEN med signal 9VJQ5.
M/T LIQUID BLUE (LAIA6) (8.450/12.934/2006) ex BRØVIG
OVEAN - 07 ex SONGA ONYX - 06 - Delwyn Shipholding
Limited (OSM Ship Management AS, Kristiansand), Ma
juro/Farsund - solgt til Open Waters Fen Pte. Ltd. (Columbia
Shipmanagement Ltd.), Singapore, omdøpt til FEN med
signal 9VJQ3.
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SEN SENIOR - 95 ex BENUM SENIOR - 82 - fra Hermansen
& Fredheim AS, Myre/Sortland til Lofotværing AS, Svolvær/
Sortland (N-58-V).
M/S HAVLYS SENIOR (LFCO) (197/-/1977) ex HARHAUG - 00 fra Troms Fiskebåtrederi AS, HavøYsimd/Bergen til Polarbris
AS, Måløy/Bergen (SF-275-V).
M/S KARPUR (LJDA) (30/-/1936/83/87) - fra Pettersen Ove
(Eivind Pettersen), Søgne/Kristiansand til Mats Mikal AS,
Vigra/Kristiansand (M-21-G).
M/S LURØYJENTA (LM4504) (23/-/1973) ex VIKASTEIN - 02 - fra
Nord Solund Fiskeriselskap KS, Hardbakke/Sandnessjøen til
Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Sandnessjøen (N-l-LN).
M/S NORDBAS (LM4418) (20/-/1972) ex RØDØYBAS - 96 ex
ANN-HELEN - 88 ex CONDOR - 87 - fra Haug Fiskeri og
Brønnbåyfrakt DA, Bodø til Geir Roger Benonisen, Sørvå
gen/Bodø (N-58-MS).
M/S NORDFJORDTRÅL (LJDU) (931/-/1998) - fra Finnmark
Havfiske AS, Hammerfest/Vardø til Kjølnestrål AS, Honningsvåg/Vardø (F-113-NK). Deretter tilbake til Finnmark
Havfiske AS, Rypefjord/Vardø (F-113-NK).
M/S NY BARSUND (LM3539) (24/-/1966) - Bjørn Harry AS,
Gryllefjord/Sortland (T-23-TK), ommålt til 29 brt.
M/S OLAV TRYGVASON (LLLD) (267/-/2002) - fra Predator
AS, Myre til Julia AS, Skjervøy, omdøpt til E. 0. SENIOR og
hjemsted endret fra Myre til Tromsø (T-300-S).
M/S RADIN (LDUJ) (85/-/1955/61/83/87/91) - fra Sissel Caroline
AS, Ballstad/Sortland til Steinfjordfisk AS, Bøstad/Sortland
(N-91-W).
M/S ROALDNES (LIPZ) (536/71997) - fra Engenes Fiskeriselskap
AS c/o AS Roaldsnes, Engenes/Ålesund til Gunnar Langva
AS, Ålesund (M-91-A). I september til Polarbris AS, Måløy/
Åesund (SF-91-V).
M/S SJAKK (3YCQ) (31/71957/86/00) ex SJAKK I - 73 - fra Dit
lefsen KS, Brønnøysund/Kristiansand til Havøy Kystfiske AS,
Gamvik/Kristiansand (F-47-G).
M/S SKLINNAII (LIAJ) (328/71979/85/96/01) ex STÅLFINN JR.
- 01 ex STÅLFINN - 00 ex BASTESEN - 89 - fra Omar Sørvik,
Sagvåg/Brønnøysund til Sørinwest AS, Sagvåg/Brønnøysund
(H-101-FJ).
M/S SOTRABAS (LMKH) (169/161/1980/83/86) ex LANGE
NESVÆRING - 05 ex BJØRN SNORRE - 90 ex HARVEST VEN
TURE - 83 - fra PR Sotrabas DA c/o Økonor Bergen Westport
AS (Svein Ove S. Ekerhovd, Straume), Bergen til Lurøyværing
AS, Lurøy/Bergen (N-14-L). I august til Partrederiet Sotrabas
DA (Svein Ove Ekerhovd), Straume/Bergen (H-14-F). I septem
ber omdøpt til SOTRAGUTT (H-14-F).
M/S TORE JUNIOR (LFWZ) (214/71966) ex UTVIK JUNIOR - 70
- fra Øybuen 1 AS, Elnesvågen/Åesund til Britt Janne AS,
Vardø/Ålesund, omdøpt til BRITT JANNE (F-155-V).
M/S ÅKERØY (LMMY) (2.270/2.700/1994) ex MAGNARSON - 07
ex ALTAIRE - 04 - Dønna Havfiske AS, Dønna/Sandnessjøen,
omdøpt til ÅKERØY II (N-75-DA).

MS Dyrøyværing, Norddyrøy/Trondheim til Harry Pedersen
(Harry Arthur Pedersen), Rebbenes/Trondheim, omdøpt til
CARINA (T-262-K).
M/S FISKEBANK I (LDAM) (215/71965/71/98/00) ex FISKE
BANK - 04 ex WAREBERG & SEVLAND - 77 ex CHARLES - 76
- fra Partrederiet Hopmark ANS (Torkil Hopmark), Smøla/
Kristiansund til Hermes AS, Sør-Tverrfjord/Kristiansund
(F-25-L). I september til Partrederiet Hopmark ANS (Torkil
Ingvar Hopmark), Smøla/Kristiansund (M-210-SM).
M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/71957) ex GERHART JAKOBSEN
- 06 - fra Jarle Bergs Sønner AS, Værøy/Sortland til Jarle Otto
Hardy, Værøy/Sortland (N-77-VR).
M/S HARGO (LNAS) (49/71961/72/80/90) ex RUNNING - 07 ex
BUABAS - 99 ex RUNING - 95 ex GUTTORM - 88 - fra Condo
AS v/Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/ Bergen til Lending
Rederi KS, Ytrøygrend/Bergen (SF-134-SU). I september til
Lending Rederi AS, Kolgrov/Bergen (SU-134-SU).
M/S HØSTSTJERNA (LEBS) (1.318/71971/73/76/82/84/85/95) ex
ØSTANGER - 05 ex MAGNARSON II - 04 ex MAGNARSON
- 04 ex ELDJARN - 00 ex BØMMELØY - 94 - fra Midøy Fis
keriselskap AS, Midsund til Hufthammer Fiskeriselskap AS,
Torangsvåg, omdøpt til VESTERVEG og hjemsted endret fra
Molde til Bergen (H-148-AV).
M/S JERGUL (LGEB) (585/71972/96/97) - fra Hammerfest
Industrifiske AS, Hammerfest til Finnmark Havfiske AS,
Rypefjord/Hammerfest (F-2-BD).
M/S KVITNAKKEN (JWWX) (69/71986/96) ex KAMØYVÆRING
- 95 - fra Forsøl Kystfiske AS, Hammerfest til Finnmark Kyst
fiske AS, Hammerfest (F-76-H).
M/S KYSTFISK (LMOV) (209/72004) - Kystfisk AS c/o Maritim
Næringspark, Raudeberg/Måløy (SF-3-V), ommålt til 259
brt.
M/S LIFISK (LLMQ) (200/72001) - fra Lifisk AS c/o Liegruppen
AS, Straume/ Bergen til Partrederiet Sotrabas AS, Straumne/
Bergen (H-74-F). I september omdøpt til SOTRABAS (H-74F).
M/S LUNA (LDKI) (12/71946) - Olav Bjørnseth, Brumunddal/
Svolvær, nytt fiskerimerke (O-3-O).
M/S MAY-INGER (JXQY) (150/71987/96/02) ex SANDØYODD 92 - fra Partrederiet Sørøy ANS (Hugo Terje Sørøy), Ellingsøy/
Åesund til Sørøyfisk AS, Ellingsøy/Ålesund (M-75-A).
M/S NORDLYS (LNYC) (19/71943) - fra Partrederiet Sørøy ANS
(Hugo Terje Sørøy), Ellingsøy/Tromsø til Sørøyfisk AS, El
lingsøy/Tromsø (M-20-A).
M/S NORDØYTRÅL (LLKC) (1.476/72001) - fra Nordøytrål AS
c/o Vidar Klokk, Brattvåg/Åesund til Stig Invest AS, Fosna
våg/Ålesund (M-59-H). I september tilbake til Nordøytrål AS
c/o Vidar Klokk, Brattvåg/Ålesund (M-99-H).
M/S NYBO (LJBD) (1.803/71998) - Nybo Holding AS, Midsund/
Molde (M-56-MD), ommålt til 2.142 brt.
M/S PIRION (LDYM) (96/71977/99) - fra Partrederiet Eid Jakob
sen ANS v/Atle Eid, Hidrasund/Kristiansand til Debes AS,
Egersund/Kristiansand (R-141-ES).
M/S RAMSØGUTT (LLBS) (105/71988/97/00) ex RAMSØ - 00
- fra Ramsøygutt AS, Kopervik til Sailor AS c/o Tore Giske,
Hareid/Kopervik (M-3-HD).
M/S SAILOR (LNWW) (224/71974/77/87/95) ex VIKINGBANK
- 03 ex LINGBANK - 01 - fra Sailor AS, Hidrasund/Flekkefjord
til Ramsøgutt AS, Kopervik/ Flekkefjord (R-112-K).

August 2007:

M/S APOLLO (LM4007) (24/71969) - fra Erly AS, Kopervik/Far
sund til Roald Magne Otterlei, Brattvåg/Farsund (M-13-H).
M/S BRATTHOLMEN (LM6697) (24/71979) - fra Brattholmen
ANS c/o Kristian Knudsen (Ola Henrik Brun), Myre/Svolvær
til Brødrene Sæthre AS, Reine/ Svolvær (N-79-MS).
M/S DYRØYVÆRING (LM4907) (22/71971) ex BURØY - 01 ex
DYRØYVÆRING - 98 - ex BURØY - 80 fra Thorbjørn Johansen
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M/S SATURN (LM3963) (24/-/1968) - fra Mauseth AS, Kjølle
fjord/Hammerfest til Rune Blaschek, Rypefjord/Hammerfest
(F-51-H).
M/S SOLØYVÅG (LLIA) (691/-/2001/02) - Hammerfest Industri
fiske AS, Hammerfest, omdøpt til DOGGI (F-17-H).
M/S TOR WERNER (LJBW) (80/-/1980/97/98) ex BÅRVIK SENIOR - 03 ex DAN SONDRE - 97 ex BÅRVIK SENIOR - 95
- fra Tor Werner AS, Oldervik/Tromsø til Tromstind II AS,

M/S MONICA (LMCV) (231/-/2003) - fra Monica AS, Hauge i
Dalane/Egersund til Nordtun Trål AS, Bremnes/Egersund
(H-109-B). Deretter tilbake til Monica AS, Hauge i Dalane/
Egersund (R-55-SK).
M/S MYNTEVIK (LHZJ) (42/-/1963/82) ex JÆRTRÅL - 03 ex
DIANN - 97 - fra Partrederiet Myntevik ANS (Jan Henning
Larsen Hestnes), Egersund til Myntevik AS, Egersind, omdøpt
til MYNTEVIK SENIOR (R-60-ES).
M/S NOVI (LHSP) (142/-/1986/95) ex IBEX - 91 - fra Lending
Rederi KS, Ytrøygrend/Måløy til Lending Rederi AS, Kol
grov/Måløy (SF-15-SU).
M/S ROYAL (LNNE) (93/-/1967/97) - fra Partrederiet Royal DA
(Normand Mong), Egersund til Nordtun Trål AS, Bremnes/
Egersund (H-169-B).
M/S SJANGSE (LEME) (158/-/1967/84/85) ex MARGUN MARIE
- 07 ex RAMSØYFJELL - 98 ex VEIDVÆRING - 98 - fra Nord
Solund Fiskeriselskap KS, Hardbakke/Florø til Nord Solund
Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Florø (SF-44-SU).
M/S SJARMØR (LNWQ) (190/-/1985/88/05) ex LINHOLM JU
NIOR - 93 ex SEA STAR - 89 ex FRISCO STAR - 88 - fra Nord

Senjahopen/Tromsø (T-39-BG). I september omdøpt til REI
STAD SENIOR (T-39-BG).
M/S VESTERVEG II (LEHS) (897/-/1968/74/91/03) ex VESTER
VEG - 06 ex DØNNABUEN - 03 ex KRISTIAN RYGGEFJORD 01 ex NORMØRSHAV - 88 ex HAVSTÅL - 85 ex KARMØYBAS
- 81 ex DEGGA SCANNER - 76 ex WARWICK BAY - 73 - fra
Hufthammer Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen til Midøy
Fiskeriselskap AS c/o AS Westport, Bergen (H-245-BN).
M/S VIKSTEIN (LMYZ) (28-/-1938/47/76) ex HAVGLIMT - 48 - fra
Vikstein AS c/o Skårvågbruket AS, Bø i Vesterålen/Trondheim
til Hansen Rederi AS (Jan Hansen, Nikkeby) c/o Aksel Han
sen AS, Senjahopen/Trondheim (T-223-S). I september til PR
Vestbris DA (Ole Svein Einebærholm), Byrknesøy/Trondheim
(SF-2-G).
M/S YOTA (LFTH) (23/-/1956/66/94) ex TOYA - 74 - Strand Rederi
AS, Bømlo/ Stavanger til M/S Storm Partrederi ANS (Karstein
Rasmussen), Blomsterdalen/ Stavanger (H-79-BN).
M/S ØYGRUNN (JXHD) (72/-/1986) ex BLUEFIN - 97 fra Øygrunn AS, Brasøy/Sandnessjøen til Polärtor AS,
(Ørnes)Ålesund/Sandnessjøen (N-21-ME).

Solund Fiskeriselskap KS, Hardbakke/ Bergen til Nord Solund
Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Bergen (SF-14-SU).
M/S SJONGLØR (LFEP) (41/-/1954/84/99/01) ex GEMA JU
NIOR - 01 ex HARGO - 97 - Nord Solund Fiskeriselskap KS,
Hardbakke/Fredrikstad til Nord Solund Fiskeriselskap AS,
Hardbakke/ Fredrikstad (SF-43-SU).
M/S SKAIDI I (LNMY) (560/-/1970) - Finnmark Havfiske AS,
Rypefjord/ Hammerfest, fått nytt fiskerimerke (F-42-H).
M/S SKJÆRGAARD SENIOR (LNDO) (17/-/1919) ex SKJÆR
GAARD - 79 - fra Namsen Fiskeri AS, Flatanger/Trondheim
til Brattskjær AS, Rørvik/Trondheim
(NT-25-V).
M/S SOLBAS (LMUG) (50/-/1983/95/99) - fra til Runing AS, Åle
sund/Bergen til Namsen Fiskeri AS, Nord-Statland/Bergen
(NT-l-N).
M/S STÅLHOLM (LAHQ) (343/330/1978/86/93/07) ex SILDEY
- 06 ex SILDØY - 01 ex BØMMELFISK - 96 - Bjørnhaug AS c/o
Ola Engeset, Vatne/Måløy (M-166-H), ommålt til 363 brt.
M/S SULEHAV (LJJZ) (188/-1999) - fra Lending Rederi KS (Mag
nar Egil Lending, Kolgrov), Ytrøygrend/Florø til Lending
Rederi AS, Kolgrov/Florø (SF-l-SU).
M/S TRINTO (JXPQ) (344/-/1987/98/06/07) ex ANDENESFISK 04 ex BLEIKSØY - 97 ex SIFJORDVÆRING - 93 - Åge Sivertsen
AS c/o Lofoten Økonomiservice AS, Henningsvær/Svolvær
har fått nytt fiskerimerke (N-212-V).
M/S VEAGUTT (LHRI) (79/-/1986) ex HEIDI III - 00 ex STAPI
- 95 ex ØRAGUTT - 91 - fra Westfisk AS, Åkrehamn/Kopervik
til Myntevik AS, Egersund/Kopervik, omdøpt til MYNTEVIK
(R-55-ES).
M/S ØKSNESFISK1 (LMZS) (563/-/1974) - Båragutt AS, Hol i
Tjeldsund/ Sortland har fått fiskerimerke (N-18-TS).

September 2007:
M/S ARMASOKA (LM3644) (21/-/1966) ex BASTEVIKEN - 99 ex
EVJESUND - 91 ex BOYE - 77 - fra Nord Solund Fiskeriselskap
KS, Hardbakke/Fredrikstad til Nord Solund Fiskeriselskap AS,
Hardbakke/ Fredrikstad (SF-41-SU).
M/S BJØRNHAUG (LJOK) (245/-/1966/83) - fra Bjørnhaug AS
c/o Ola Engeseth, Vatne/Ålesund til Seljevær AS, Stadlandet/
Ålesund (SF-109-S).
M/S HAUGE SENIOR (LJQG) (775/-/1998) - fra Hauge Havfiske
AS c/o Viktor Hauge, Gursken til Brødrene Husby Fiskebåt
rederi AS, Averøy, omdøpt til O.HUSBY og hjemsted endret
fra Ålesund til Kristiansund (M-161-AV).
M/S HEIMEN II (LMGH) (10/-/1939) ex HEIMEN - 94 - fra
Torbjørn Nikolaisen, Myre/Melbu til Odd Einar Benum,
Sortland/Melbu (N-14-SO).
M/S KVITNES (LHYH) (457/-/1979/83/99) ex FISKEVÆR - 03
- fra Carisma Fish AS, Raudeberg/Florø til Kamaro AS, Rau
deberg/Florø (SF-28-V).
M/S LEIF ROALD (LMXX) (167/-1983/85) - fra Per Eystein Wold,
Vardø til Leif Roald AS, Vardø (F-4-V).
M/S MOFVIK (LEBY) (28/-/1946/51/72/86) ex DYRNES - 57 ex
INGER - 51 - fra Martin Jan Johansen, Ramberg/Svolvær til
Moivikbuen AS, Ramberg/Svolvær (N-57-F).
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bredte ilden seg over hele forskipet og

Det tok imidlertid litt tid før akterskipet

Helgelandskes d/s «Vefsen» gikk ut for å

til mellomdekket. Maskinfolkene ble beordret ned fra broen etter at de hadde satt
maskinen på full fart forover. Roret ble
innstilt slik at skipet skulle gå på grunn

ble overtent. Derfor greidde mannskapet
å redde ut post, en del av lasten og noen
salongmøbler. Noen robåter kom til og
deltok i bergingen, i tillegg til de større

prøve åfå en sleper om bord, og lyktes
mot all forventning. Ved halvtolvtiden
om kvelden lå skipet igjen fortøyd på
samme plass som tidligere.

mellom Stamnesvika og Klokkervika,
noen hundre meter sørvest for havna i

båtene «Turist» og «Smart», silde-damperen «Sjøfuglen» og lokalbåten «Vefsen».

Med mørket som nu inntraadte fik skuet av det
brændende skip et større præg av storslagenhet.

Sandnessjøen.

Det er en selvfølge at b eaive nheten blev viet
uei er en seiviøige ar oegiyennexen oiev vier
den største opmerksomhet fra Sand-nessjøens
befolkning. Ingen beboer, som var i stand til aa
tilbakelægge det stykke vei, undlot gaa ned til
strandmgsstedet for aa lagtta det triste syn - enda
tnstere fordi man maatte tænke paa den samme
skjæbne som kun for et par dage siden hadde
rammet det andet av selskapets skipe «Lofoten»,
og nær hadde rammet det tredie «Hestmanden»
netop ide samme dage.

?6t
n°6t °m
°8 kamp 1
°8 damp'
da menneskets atraa samstemmer med naturens
eiementer iaa bry sig pokker om værdier og menneskeliVj naar man kan faa opleve noget som river
i øiet og skaker op i sindet. Mange blev derfor oppe
{ den kørte mørke nat før aa skue det sjeldne
oe beundre dets storslaeenhet Desverre var skinets
aLmnition opbrugt paa et tidligere tidspunkt,
Kanoner krndtbehnlHninø na ra Letter eW.lnrWtp
aUerede ' straks efter at ko8m8m : ndo var f^dt Det
paagik en liten lystig kannonade en 10 minutters
tid . Hadde man hat den i behold til mørket kom,

dfriSSliEøiermed ia
saker som sildtønder stuvet rundt masten. Det

Men var så Sterk at en stålkabel som
holdt skipet til land, smeltet. Dette førte

vUdefflusjonemefeatmerliv.

kunde ogsaa gaat saa nær bebyggelse at en brand
paa land kunde blitt følgen.

d] at «Raftsund» kom i drift etter at sjøen
hadde flødd. Dersom skipet rak i land i

Om skuet hadde vært mektig og impo
nerende brannatten, var det et helt annet

T
r 1 J-n n r
j
o
Noen meter fra land gikk «Raftsund» pa
grunn. Maskinen fortsatte imidlertid a
7 .j c r n ...
i .
7 7 7 77 arbeide for fullt slik at skipet ble holdt 1
samme Stilling. Vinden blåste fra land.

havna i Sandnessjøen, kunne hendelsen
ha utvi]det
til en enda farligere
0
b
SltLiasion:

syn som møtte Sandnessjøens befolkning
morgenen etter:
, , ,
Med dagslyset svandt imidlertid alle illusjoner.
Ildensfyrrighedvarbrutt, røkenmatoggjennem
sigtig, skroget blekt og skakt. Skorstenen med den
grønne ring1 reiste sig smalere end før fordi den

Vi siterer fra Helgelands Blad:
.
.
Kapteinen gjorde seiv den sidste mdstillmg av
rattet, som styrte skipet paa landmgspunktet.
Ilden hadde da jaget alt levende fra broen, saa
det var med den største kraftanstrængelse i den
uutholdeligste hete kapteinen fikk stillet roret.
Men det var av aller største betydning at skipet i
det Øieblik fikk klar kurs mot land, thi ellers kunde

Ilden tok snart hele forskipet i besittelse, saa
verken ankrene eller andre betøiningsmidler blev
tilgjengelig.

te8net lkke ,bra 1 flere hensee,nd,e1r; rdet var
ikke godt aa ytte hvor strøm og vind vilde føre det
brændende skip, som nu over vandskorpen var en
eneste rød masse - spanterne kunde tælles som
SOrte Striper gjennem det glodrøde skrog!

1 VDS-båtene hadde blå ring i skorsteinen.

t
1

C

'i

D/s «Vefsen» har ankret opp på tvers av akterenden og hjelper til med å herge last og post. Noen småbåter prøver også å hjelpe til.
Foto: H. M. Skaugvold, repro: Trond Carlsen
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Hittil.

Onsdag den 18. septeaiber
1912 kl. 10 fmd. blir elter for
langende av hr. kjøpmandHan’
Bteen paa vedkornmendea veg
ne auktion afholdt i Sandnes-'
t*jøen over endel ved D/S «Raft
sunds» havari reddede gjenstan
de, hvoraf fremhævea: dæk
tøi, knive og gafier, kaffe- og
theserviser, stentøi, glastøi, ia
gener, uldtepper, putevar, va
skestel, bordtepper, stole, bor
de, lampér, lanterner, 1 stort
kompas med nathus, sofarygge,
solaruller, matratser, gulvløpe
re, dørmatter, livbeiter, apytte
bakker, 4 baate, en mast med
rig. endel taugværk, presennin
ger m. m. m.
Konditionerne erfares un
der forretningen.
v Salgec sker mod kontant be
taling.
Stamnes lenamandsktr. Sand
nessjøen 4 septbr. 1912.
Hoviand a

Seiv om brannen var omfattende og skipet ble
sterkt skadet, ble en del gjenstander reddet
r j. 7
,
. 71
,
fra det brennende skipet. Disse ble auksjonert
bort en tid etter. Faksimile fra «Helgelands
,
Blad» 14. september 1912.

stod saa ribbet og ensom. Det syn evned ikke vække
synderlig begeistring.

Sjøforklaring ble holdt på hotell «De syv
søstre» i Sandnessjøen. Ingen av vitnene
kunne med sikkerhet si hvordan og hvor
brannen oppstod. Teoriene varierte, og
sjöförklaringen ga heller ikke noe klart
svar. Flere spekulasjoner verserte i Helgelands Blad:
,,
, ,
,
.„ „ .
Ildens aarsak har ingen kunnet gi forklaring paa.
Det er ikke engang enighet om hvor den oppstod.
Noen tror i lasterommet, andre at den har sit ophav
fra førnævnte samlmg flyttegods bak maskinskottet, hvor den som først melddte branden vistnok saa
røk og ild; men i betragtning av det herredømme
ilden fik paa faa sekunder kan dette godt tænkes
som toppen av et allerede vel fundert isfjell hvor
fra den første ildtunge gaes luft.
Det er iallefald ting som tyder paa at ilden har
ulmet en tid. Da skipet befant sig for Dønna hadde

%
Telegrafadresse:

VESTERAALSKE

j/ w.

28 august 1912

TIL

koksmat og maskinist mærket brændt lukt og talt
om det Maskinisten undersøkte dog sine klær, at
intet ulmed i dem fra maskinen.
_
,
,
.,
„ ,
,
Det var bare to døgn stden «Raftsund» assisterte
«Lofoten» og slæpte denne til Gimsøysund. Herunder kunde ildgnister til dels regne over slæpedamperen. Kunde det tænkes at en gnist har fundet
vej gjennem en ventil eller skjult aapning, leiret sig
paa et fruktbart sted og først efter 2 døgn brudt ut
til en ødelæggende ild? Naar intet er visst kan saa

mangt tænkes...
«Raftsund» ble kondemnert etter bran
nen
Sandnessjøen. Skroget kunne
likevel benyttes. Båten havnet senere i
Sverige.
Når man tenker på det omfanget
.
r ,.
,
,
« TltaniC»S fonlS fikk, Og man vet at de
lokale avisene Også var riksdekkende
denne tiden, undres man litt over at
.
,.
, r. .
«TltaniC»S tragedie ikke fikk Større opp
slag i «Helgelands Blad» enn den tørre Og
saklige notisen på side tre. Den var ikke
„
., ,
,
. , ,
,
ment a oppildne det lokale publikum.
ser det Ut til.

På den annen side kan man ikke unngå
å la seg fange av de levende og følelses
ladde skildringene av brannen om bord
på «Raftsund». Det er journalistikk som
i dag grenser inntil kunst - en kunst som
på mange måter var en forutsetning for
journalister som arbeidet i en avis uten
bildedekning.

DIREKTIONEN,

Kilder:

n/S. "RAPTSUND‘S

BRAHD.
Orrsdag den 14 ds. opstod der brand paa sklbets mel-

lemdæk med den fölge, at omtrent hele ladningen og skibet blev ödelagt.
Sjöförklaring har været avlagt .og sjoretrørtø-skj ön avholdt over skibet
med kondemnation til fölge. Selakabets inspektör - herr the. Larsøen
saavel som undertegnede har været tilstede og taget vraget i ölesyn,
og har begge den opfatning, at der fra selskabets side ikke er nogen grund
til indvending mot sjörettens kondemnation, Foraaavidt den ærede dirék tion deri er enig anmodæs assurandorerne om at utbetale assurancesum men.
Skibet ligger i Sannessjoen og er sunket paa ca. 3
favne vand. Besætnlngen er avbetalt og utbetales gage til denne maaneds
utgang. Besætningen tabte sit töi ved illykken.

Med^^^e^-agtelee
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Dokumenter fra VDS-arkivet som be
finner seg i Riksarkivet i Oslo.
«Helgelands Blad» 18. april, 17. au
gust, 20. august, 24. august, 29. august
og 14. september 1912.
Reidar Stavseth: «På nordnorsk kjøl.
Vesteraalens Dampskibsselskap gjen
nom 75 år» Stokmarknes 1956
Skriv fra rederiet til Direksjonen
vedrørende brannen om bord i d/s «Raft
sund». Dokument fra VDS-arkivet som
befinner seg i Riksarkivet, Oslo

Torsdag
23.august
var vårt
vårt
første
var
første
møte etter sommerfesommerfe
rien. Møtet ble hoidt i

/"
:

Kristiansund SkipperSkipper
forenings lokaler, som
förenings
vi nå bruker som fast
møtelokale.
Denne kvelden var
det nestformann Arve
Jenssen som ønsket
velkommen etter ferien
i formannens fråvær. I
disse lokalene er det

*
A
'i

$
*
<
> „ *
4 j.

.

jf

mye maritim historie
på veggene, mange
flotte skutemalerier av
seilskuterfra byen osv.
Vi benket oss rundt
bordene med kaffe og
vafler, som vår utmer
kkede
d kkaffekomite,
ff k
d
med
Fredrik
Fredrik ii soissen.
spissen, står
står

C......

:T.

....",

!

:

ra Syd-Amerikalinjens glansdager, Fred Olsens Bandeirante laster klippfisk fra sjøsiden. Foto Bård Kolltveit
mer tilstede, men det
var jo enda ferietid.
Dagens tema var «Rapport fra årsmøtet i Mandal» . Dette var det Einar
Sæter som hoidt. Vi fikk orientering om
föreningens mål og strategier for tiden
framover. Einarfortalte deretter, med stor
innlevelse, hva som foregikk på møtet av
turer og omvisninger. Dette var tydeligvis
en svært minnerik helg for deltagerne.
Resten av kvelden gikk praten livlig rundt
om på bordene.
Torsdag 1 S.september hadde vi ekstraordinært årsmøte i forbindelse med
godkjenning av lokalföreningens statutter. Formann Eivind Rodlie ønsket de
frammøtte velkommen
Da det på ordinært årsmøte i april
ble litt diskusjon om noen punkter på
det framlagte forslag til statutter, ble det
besluttet åla en komite se på dette. Det
ble da også berammet ekstraordinært
årsmøte til september.
Etter gjennomgang av det nye forslåget tilstatutter, ble disse enstemmig vedtatt av årsmøtet. Som følge av dette er
vi nå registrert i Brønnøysundsregistret,
med eget organisasjonsnummer.

Vi hadde lagt opp til at årsmøtet ikke
tok så lang tid, og hadde derfor på lur et
tema for kvelden. Dette var «Vrak rundt
Smøla». Det var vårt medlem Eirik Barmann som tok seg av dette. Flan er en
meget erfaren dykker og har drevet ofte
med dykking rundt omkring på Smøla.
Vi fikk et svært interessant innblikk i hva
som befinner seg på havets bunn rundt
omkring Smøla, som har på tusenvis av
holmer og skjær.
Som vanlig var det kaffe og vafler, noe
som de 25 fremmøtte viste å forsyne
seg av.
Torsdag 11.oktober var en kveld vi
så fram til med spenning. Dette var et
fellesmøte med Kristiansund Skipperförening. Vi hadde som tema «Den Norske Sydamerikalinjen» .
Vi var så heldige åfå Bård Kolltveit,
nylig pensjonert direktør ved Norsk
Sjøfartsmuseum og forfatter av diverse
bøker, til å holde kåseri for oss. Dette
møtet ble også annonsert i byens avis
og var åpent for publikum.
Skipperforeningens nestformann
Odd Strøm og vår formann Eivind Rodlie
ønsket de 54 tilstedeværende velkommen. Kåseriet varte bortimot halvannen

time og ble hoidt av en meget kunn
skapsrik og engasjert kåsør. Flan presenterte også en masse bilder av skipene,
Bård Kolltveit gav for øvrig ut en bok om
dette rederiet i 1976 med tittel «Over
linjen. Den Norske Syd-Amerika linje
1913-1973». Kåsøren var seiv med på
en rundtur med S:A:L:'s «Bandeirante»,
og vi fikk også en del historier fra denne
turen. Kan også ta med at en som var
med som styrmann på denne turen var
til stede på møtet og det ble et hjertelig
gjensyn for begge.
Bård Kolltveit var også i oktober 2006
her i Kristiansund og gav kåseri. Forrige
gang var det historien om hurtigruten
som var tema. Dette var også et arran
gement i samarbeid med Kristiansund
Skipperforening og var åpent for publi
kum. Den gangen var det 55 tilstede.
Et slikt samarbeid mellom Skipper
föreningen og vår förening er meget
inspirerende for begge parter, så dette er
tiltak vi vil fortsette med. Fellesinteresser
skulle det vel ikke mangle på.
Denne kvelden fikk vår egen kaf
fekomiteen fri, da Skipperforeningens
vaktmester ble engasjert for jobben med
kaffe og vafler.
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På tur til Nordsteam 2007
Av. Alf J. Kristiansen

Undertegnede
harBirger
sammen
med
gode venner Kjell
Sønstabø
og Sigvald Monsen hatt gleden av å delta
på Nordsteam 2000 og Nordsteam 2005
i Bergen. Dette var flotte opplevelser
som fristet til gjennopptagelse, og da
De gode vennene
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vi
fikk tidspunktet
2007“
i Göteborg
bestemteforviNordsteam
oss straks for
å
delta. Ferie og andre nødvendige ting ble
ordnet og 8. august ble jeg hentet av Kjell
B. og Sigvald og reiste fra Skudeneshavn
til Mekjarvik med Fjordveien.

en god
nattsFrasøvn
var alt klart
forEtter
den store
turen:
Randaberg
gikk
turen sørover på rv: 44 med første stopp
i Sirevåg og Egersund men det var ikke
så mange båter åse der.
Neste stopp var Kvina Verft der Eides-

Ramslandsvågen med Uløyfisk og Bunty 9 august.

vik's nybygg Acergp Viking fotografert Så
gikk turen videre til Ramslandsvågen i
Lindesnes hvor vi besøkte Lindesnes
Kystkultursenter som blant annet inne
holder en komplett gammel tønnefa
brikk. Et sted verd å besøke om du er på
de kanter.
Like i nærheten lå et lite verksted
der vi fant de to fiskefartøyene VA-l-LS
Bunty og TK-34-BL Uløyfisk. Begge bar
preg av lang tid i opplag og er nok kom
met til veis ende. Etter et interessant
besøk på Lindesnes Fyr bar det videre
til Kristiansand for middag.
Langesund var neste stopp. Der lå
mange reketrålere og det ble gjensyn
med den tidligere Karmøytråleren Ny
trål som nå hører hjemme der. Ved det
tidligere Langesund Mek. Verksted, nå
Grenland Group lå en lekter som må ha
vært en tidligere lastebåt. Hvilken har
det vært?
Ved Hansen og Arntzen i Stathelle
ligger Turisten under restaurering, men
det var nå blitt kveld og hallen der står
stengt så det var dessverre bare mulig å
se litt av båtene gjennom vinduene. På
utsiden står der en 50 hk.Wichmann som
vi så på samme sted på tur til årsmøtet
i Brevik for 2år siden. Dette klenodium
burde gjerne stått ett annet sted enn å stå
der og forfalle?
Etter overnatting i Sandefjord var det
neste morgen en liten tur rundt om på
havnen der det var litt forskjellig åse
av gammelt og nytt, blant flere tidligere
fiskefartøy fra Vestlandet og Nord-Norge
som var under eller skal restaureres.
Etter en fin tur med Color Viking og
et lite opphold i Strömstad gikk turen
sørover med første stopp i Kyrkesund

.
Mistenkelig skipslignende lekter i Langesund.

på Tjörn. Undertegnede hadde der en
tante og onkel som nå begge forlengst
er borte.
Ved en tilfeldighet traff jeg på en
slekting av min onkel som kunne vise
meg huset der de hadde bodd og hvor
fiskefartøyet Nordvåg som min onkel
eide sammen med sine brødre hadde hatt
kaiplass. En litt uvanlig opplevelse.
Fra Kyrkesund gikk turen videre til
Skärhamn og Klädesholmen som tid-li
gere i likhet med mange andre steder på
Bohuslånkysten hadde nære for-bindel
ser ved kysten av Sør-Vestlandet.
Opp gj ennom årene er en rekke fiske
fartøy solgt mellom disse distriktene, og
en stor del avlslands-silden som ble fisket
av fiskere fra Sør-Vestlandet ble ekspor
tert til Bohuslän for videreforedling.

Alf har lokalisert sin fordums onkels stuga i Kyrkesund.

Neste stopp var Rönnäng der det lå
flere større svenske fiskefartøy som The
mis og Ganthi VIII som selvfølgelig ble
foto-grafert. Så var det å komme seg opp
på E 6 og strake veien til Göteborg.

Nordsteam 2007
Vel framme i Göteborg ble vi møtt av
Göran Ringqvist, styrmann på Bohuslän.
Etter en tur om bord i Bohuslän ble Gåran
oss til Maritiman der han hadde ordnet
med overnatting på mineleggeren Kal
marsund for oss. Etter at vi kommet i
orden var det tilbake til Stenpiren og en
tur om bord i flere av veteranbåtene og
deretter en koselig kveld på byen.
Dagen etter var det offisiell åpning
av Nordsteam 2007 og deretter skulle de
... og truffet en innfødt som kjente ham
— . ,——r—v r
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restauring, noen sunkne og andre som
nok aldri vil bli ferdige.
Senere ble det en tur om bord i den
4-mastete barken Viking fra 1907 som
ligger i Göteborg og blir brukt som hotell,
restaurant og pub.
Neste morgen var vi invitert på frok
ost på Bohuslän. Deretter en tur om bord
på noen av båtene og så et par timer på
Göteborgs Sjøfartsmuseum før det var
tid til å starte hjemturen som gikk nedom
Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand,
Bovallstrand, Hamburgsund, Fjällbacka
og Grebbestad.

På hjemtur

Nålhåtten i Hamburgsund kunne hare være ett eneste fartøy: Torvastad.
Gjensynet fant sted 12 august.

fleste avbåtene på en 3 timers tur utover
Göta Älv. Da både Kjell Birger, Sigvald
og undertegnede hadde reist med flere
av dampbåtene før, hadde vi bestemt oss
for å reise med Trafik.
Båten som er bygget på Bergsunds
Mek Verkstad i Stockholm i 1892 holder
til på innsjøen Våtteren men hadde
tatt turen ned Gåta Kanal til Göteborg.
Båten ble omfattende restaurert for
noen år siden og med triple maskinen
fra 1892, kullfyrte kjel og mye av orginalinnredningen må den vel være den
mest orginale av de deltakende båtene,
en herlig båt å være med! Da Trafik er
bygget for ågå i ferskvann er maskinen
utstyrt med stråle-kondensator og båten
kan derfor ikke gå i sjøvann lenge og gikk

derfor for sakte fart og snudde omtrent
der Arendals-varvet lå tidligere.
På vei innover nådde de andre båtene
oss igjen og rundt oss hadde vi Skjelskør,
Sørøysund, Oster, Bohuslän, Färjan 4,
Granvin, Atløy og alle de andre flotte
båtene rundt oss på alle sider, herlig!
Etter at Trafik var vel fortøyd ved
Stenpiren ble vi møtt av min gode venn
Bertil Söderberg som tok oss med til
Klubb Maritim, Göteborg klubblokale
Kajutan. Et imponerende lokale med et
stort bibliotek, en stor billedsamling og
en flott innredning. Senere på dagen ble
det en tur på Gullbergskaien også kalt
«drømmernas kaj» en artig opplevelse.
Ved kaien lå det minst 50 båter av
forskjellig størrelse og alder, noen under

I 1 rt
'* *~i , *
Maritimen i Göteborg er en samling av museumsskip som ble undersøkt 11 august.
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I nesten alle havnene lå der flere fiske
båter som blir brukt til reketråling, noen
ganske nye men de fleste av noe eldre
dato. I Hamburgsund ble det gjensyn
med gamle Torvestad som gikk i rute
mellom Haugesund og Nord-Karmøy fra
1949 og til den ble solgt til Sverige i 1982.
Var en i tur om bord i båten som nå heter
Nolhatten og blir brukt til charterturer i
distriktet. Bortsett fra nytt styrehus og
dekkshuset som var forlenget var den ut
vendig stort sett som tidligere. I salongen
var benkene fjernet og erstattet av bord
og stoler. Båten nærmer seg etter hvert
60 år og litt sliten begynner den nok etter
hvert å bh.
Tilbake på E 6 gikk turen videre til
Moss der Bastø 2 fraktet oss over til
Horten. Overnatting i Porsgrunn og så
en tur rundt om på havene i distriktet.
Ved Skjerkøya industriområde hvor det
lå mange båter da vi var der for 2 år si
den var det ryddet opp, bare en mindre
tidligere fiskefartøy var tilbake. Chr.
Bjelland's tidligere fiskefraktefartøy
Sola som lå der i 2005 var nå knust og lå
i en stor haug. Havlys II som også sto på
land i 2005 var satt på sjøen og lå i Skien
sammen med flere gamle fiske-frakte
fartøy som var under restaurering.
Ved Hjellebrygga i Skien lå kanal
båtene Victoria, Skarfos og slepebåten
Kar. Henrik Ibsen var ikke å se så den
var nok i rute på vei oppover Telemarks
kanalen.
Fra Skien gikk turen til Ulefoss og
et besøk på kanalmuseet. Videre fra
Ulefoss til Lunde og på smale, svingete
veier langs Flåvatnet på jakt etter en
båt. Kan det være båter her inne tjuk
keste Telemark bortsett fra de som går
på kanalen. Jo tidligere gikk det en ferge
over Flåvatnet ved Fjågesund og den ville
se om vi fant som en fin avslutning på
turen. Da vi nærmet oss Fjågesund var

vi innom en campingplass for å høre om
de kjente til fergen men eieren trodde at
den opphogget da brua over Fjågesund
ble bygget for noen år siden. Det var det
tenkte vi men det var bare å fortsette og
håpe at han hadde feil ogdet hadde han
for da vi kom til Fjågesund lå den der,
riktignok på andre siden av vannet vi vi
fantden ! A kalle den en ferge er gjerne
å ta litt i, det er vel nærmest en lekter
som hadde plass til et par biler og ble
slept over vannet av en motorbåt. Nå lå
den oppe i en strand bortgjemt og glemt
av de fleste.
Fra Fjågesund gikk turen videre gjen
nom til Vrådal og Åmdals Verk til Dalen
og et bedre måltid ved Dalen Hotel før
vi fortsatt over fjellet, ned Setesdalen
til Brokke over fjellet til Suleskar og
hjem til Rogaland. Etter en kort stopp
hjemme hos Kjell Birger var ikke turen
lang til Mekjarvik hvor Fjordveien fikk
meg hjem til Karmøy og en fantastisk
tur var over.
En stor takk til Kjell Birger og Sigvald
for flott reisefølge, til Bertil og Göran i
Göteborg og alle andre både på båtene
og på land som gjorde Nordsteam 2007
til en flott opplevelse!!
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Tre glade gutter ombord i danske Skjælskør; Tom Bjørge Jensen, Sigvald Monsen og Alf, himself.
Se oppfor harpunen, Sigvald!

Avdeling for store utfordringer, Skien 12 august: Havlps 2 nærmest, og under, ukjent tømmer
trekker på det tørre. Hvem kan det være?

Fergen i Fjågesund ,13 august.
SKIPET NR. 4 - 2007
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C1 -A-skipet Sunrose, hvor Les Bailey kom ombord i 1961. NSS-Opedalssamlingen

Av Les Bailey

Etter
åha
av mti Northwich
Valnor tilbakte
jegmønstret
en tid hjemme
før jeg en tirsdag morgen meldte meg
på det norske sjømannskontoret som
lå i andre etasje over «Why Not Pub» i
Harrington Street, Liverpool.
Motorskipet Sunrose lå i Huskisson
Dock, så jeg droforågi skipet en «once
over». Etter en prat med kaptein Georg
Harbitz og hans maskinsjef Nils Sletten
besluttet jeg å mønstre på dette velstelte
amerikanskbygde C1 A-skip. Det var på
T/C til Saguenay Terminals i Canada og
låstet i Liverpool, Avonmouth og Glasgow for USA og havner iSt Lawrence
Seaway - sjøveien inn til De store nordamerikanske sjøene. Lasten utgående
fra Amerika var aluminium ingots - «barrer» - og treforedlingsprodukter.
Skipets Nordberg motorer gav oss
svært lite problemer, men kjelene kunne
skape hodebry til tider da vannet forsvant fra måleglasset. Lugaren min var
38
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rommelig
og bad,
på
enkeltemed
skip toalett
jeg hadde
sett ikke
medsom
4-6
mann per lugar...
Maten var utmerket som på de fleste
norske skip jeg har hatt gleden av å
arbeide på.
Sunrose fortsatte på certepartiet en
tid, inntil en dag vi lå i Avonmouth og
skips-reder Tom Strøm i Oslo ønsket å
få skipet tilbakelevert. Vi seilte da til Ham
burg og Deutsche Werft for dokksetting
og repa-rasjoner.
Det var ganske vinterlig da vi seilte opp
Kanalen på vei til Tyskland og opp den
islagte Elben. Vi fortøyde på utsiden av
et nybygg under utrustning, tankskipet
Gulf Hansa Bremen.
Vi skulle ligge der i fire dager, så jeg
besluttet å fly hjem til Manchester og
besøke mine foreldre siden det var umu
lig å vite når jeg ville være hjemme igjen,
Jeg fikk tak i billett via agentene og fløy

førsteklasse med Lufthansa fra Ham
burg. Det var hyggelig å være hjemme i
Northwich igjen, men sjøen kalte og jeg
var snart på vei tilbake til Sunrose.
Da jeg kom tilbake til dokken var det
første jeg la merke til at Sunrose nå het
Strom Forest og at skorsteinen nå var
gul med TS i rødt på et hvitt flagg. Om
sider satte vi kursen for Balboa i Panama
og et nytt certeparti. Det tok oss gjen
nom Panamakanalen og til vestkysten
av Canada, USA og Sør-Amerika. Vi la
kursen nordover med Vancouver som
første havn.

For Grancolombiana
Strom Forest gikk nå inn på et 2 års T/C
til Flota Mercante Grancolombiana mel
lom amerikanske og kanadiske havnertil
Costa Rica, Colombia, Equador, Peru
og Bolivia. Havner vi an-løp var Van
couver, Puget Sound, Tacoma, Seattle,
Portland, San Francisco, Oakland, Los
Angeles, San Pedro, Acapulco, Punta
Arenas, Buenaventura, Guayaquil, Cal
lao, Matarani, Manta, Salverry. Chimbote
og Pascamayo, for å nevne noen. Vi tok
alle slags last, trelast, sko, klær, fiskemel,
hva som helst...
Jeg trivdes med å arbeide i maskinen
på Strom Forest Det var rent overalt,
takket være smørerne Frankie Ablackfra
Port of Spain, Trinidad, og hans kamerat
Cuthbert Hamilton fra Bridgetown Bar
bados. Det var nå ganske varmt nede i
maskinrommet, og varmen, kombinert
med lukten av dieselolje gjorde arbeids
forholdene mindre hyggelige til tider.
Det var en plage med svetten som rant
av ansiktet og ned på brillene. Nok be
klagelser; å komme opp på dekk i den
vakre stillehavssolen mer enn kompen
serte for dette.

Skipet var ganske selvforsynt hva
utstyr og verktøy angikk, og det var
brenne- og sveiseutstyr lokalisert i det
aktre mastehuset. Alle mindre repara
sjoner, som brukne rekkestøtter etc,
kunne alltid repareres under fart, og vi
klarte å unngå å tilkalle hjelp fra land. Et
eksempel var isvannet som var plassert
i melkebeholdere i kjølerommet i byssa,
hvorfra jeg hjalp 3. maskinisten å legge
inn drikkefontener med isvann i hver
messe. Vi brukte noen meter kobber
rør, men da vi hadde gjort jobben ble vi
påskjønnet med en pen bonus fra Strom
Shipping.
En jobb jeg ikke likte var å hjelpe
'trikkeren med var å skifte lyspærer i
topplanternene som hadde en tendens
til å ryke i tropiske stormbyger da skipet
rullet sterkt.
Vi hadde to messepiker ombord, begge
fra Krististansund, Gerd og Berit Wei
seth, båsen Einar Andreassen, Kirkenes,
Jan Sørgaard og Nils Severinsen, to
motor-menn fra Tønsberg og en dyktig
4. maskinist, norsk-amerikaner, Belvin O
Krogen fra Oakland, California. Belvin
ble senere gift med en colombiansk
jente fra Buenaventura. Nils Severinsen
gikk i land for en cerveza en kveld vi lå i
Buenaventura og kom ikke tilbake neste
morgen....
Jeg likte Nils, og hans tolkning av
The Four Seasons Song og Big Girls
Don’t Cry da han var full, var en glede
å lytte til..
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Forfatteren, 40 år senere

ards Inc i Beaumont Tex som Cape North
til US War Shipping Administration.
5215 brt 7960 tdw
2x6-cyl 4150 bhk 14 kn Nordberg
Mfg Co, Milwaukee Wis - 1 prop
Skipet ble ved levering overlatt Det
Norske Regjering, London, på lend
lease og satt i fart for Nortraship som
Alf Lindeberg
Solgt desember 1946 til Besco (B
Holter-Sørensen), Oslo. Omdøpt mai
1954 til Sunrose under T/C til Saguenay
Terminals
Solgt oktober 1960 til IS Strom
Shipping (Gunnar T Strøm AS), Oslo
for GBP 220.000
Omdøpt desember 1961 til Strom
Forest

Etterskrift:
Leslie Bailey var ombord i Sunrose i
1961/62.
Sunrose var et skip av typen C1 -A, levert
i oktober 1943 fra Philadelphia Shipy

Solgt januar 1970 til Jens Hetland
& Arne Teigen, Egersund for USD
238.000, omdøpt Rytterholm
Til kinesiske huggere, levert i Wham
poa 9. februar 1972

Jeg glemte å nevne at jeg tidligere
var blitt forfremmet fra smører til motor
mann; jeg hadde «reparatør» på vitne
målet undertegnet av avdøde George
Pimblott ved avsluttet læretid på verftet
i 1958.
Jeg lærte mer norsk for hver dag, og
mannskapet var overveiende norsk unn
tatt de to fra Trinidad, fire spanjoler og
Ronnie, vår sørafrikanske elektriker. Det
var en stor besetning i forhold til dagens
standard, men intet problem unntatt når
vi gikk i land til den første «sjappen». Vi
hadde passasjerer med på noen reiser,
så en ingen-banning-politikk ble forsøkt
innført av kaptein Harbitz, når mulig...

Sunrose under senere navn Strom Forest. Airfoto of Penang
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Reperbaner i Kristiansund
Av Jørgen Strand
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Kristiansund i seilskipstiden,foto 1880 av Rich Andvort

Som en konsekvens av hollendernes søken til Nordmøre på 1600-tallet for
å kjøpe trelast, var den videre utvikling at den alminnelige vareomsetning
i distriktet tok seg sterkt opp. Tollstedet festet seg etter hvert i Fosna, og fra
rundt 1640 hodde tolleren her fast. Dette påvirket at Fosna ble utviklet til
ladested ogframsto som et økonomisk sentrumfor distriktet. Ålt i 1630-årene
kunne det ligge ca. 30fartøper samtidig i den lune havna og dette skapte gode
betingelser bådefor handel og håndverk.

Ladestedet Fosna

1700-tallet. Fra midten på 1720-tallet er

Allerede
i 1670
av innførselslistene
se atkan
detman
innføres
hamp
til Fosna, men dette antar man er hamp
av en slik kvalitet at denne neppe kunne
bli bear-beidet til tauverk for skipsbruk.
Dette var nok i større grad hamp for
framstilling av tauverk som bøndene på
Nordmøre hadde bruk for. Ut over 1700tallet kan man imidlertid se at bøndene
nær sagt overalt på Nordmøre seiv dyrker sin lin og hamp, og har det nødvendige utstyr til seiv å produsere det de har
behov for av tauverk. Av innførselslistene
ser man at skipstau importeres i ferdig
tilvirket stand.
De tidlige folketellinger gir pålitelige
opplysninger om borgere og embetsmenn i Fosna, men fyldige opplysninger om håndverkere finner man ikke
før slike opplysninger framkommer i
kirkebøkene og skattelistene utover på

det
gang skriftlige
kilder nevner
det første
er repslagere
på ladestedet
Fosna, at
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Den første repslagermester
slo seg ned i den unge nordmørsbyen
Kristiansund i 1749, noen få år etter at
ladestedet Fosna var blitt kjøpstaden
Kristiansund i 1742. Bakgrunnen for at
repslagermester Rasmus Falch slo seg
ned her var de rike sildekonjunkturene
i distriktet. Allerede etter kort tid ønsker
repslagermesteren å innrette sin egen
reperbane og søker om «kongelig privile
gium», noe han får avslag på. Løsningen
blir imidlertid at eieren av Fosna gård,
major Frederik Muhlenphort, påtar seg
å forestå de nødvendige investeringer
og at repslagermesteren blir ansatt for
å forestå arbeidet på banen. Denne
løsningen fikk nødvendig velsignelse
fra stiftsamtmannen i Romsdal Amt.

Fosna gård er ikke en hvilken som helst
liten gård, eiendommen omfattet den
gang Kristiansunds sentrale strøk; hele
Innlandet, Kirkelandet og Gomalandet
samt den del av Nordlandet som vendte
inn mot havna. Det vi registrerer ved
denne «kompaniavtalen» mellom rep
slagermesteren Rasmus Falch og for
retnings-mannen Frederik Muhlenphort
er at dette plutselig blir industri - eller
«manufaktur» som det den gang ble
omtalt som. Den faglige utøvelsen krevde
håndverkeren/mesteren mens produk
sjonsanlegget krevde kapitalinnsprøy
ting. Ved de større reperbanene som
senere blir etablert i Kristiansund ser
man den samme tendensen, bare i mye
sterkere grad.
I 1758 opphørte den gode sildekon
junkturen og byen fikk noen magre år
foran seg. Dette førte til dårlige forhold
for repslageriet i byen og virksomheten
på banen lå helt nede.
På slutten av 1770-årene investerer kjøp
mann Daniel Bendix Neumann i en rep
slagerbane i Vågen i Kristiansund. Banen
plasseres på leid grunn under Fosna gård
og i 1778 overtok han også fra eieren av
Fosna gård den tidligere repslagerbod og
tjærebod som allerede sto her.
Fram til 1780 hadde Kristiansund en
rekke jekter og vengebåter, men bare et
virkelig skip - snauen «De tvende Søstre»
på 50 kl. Krigssituasjonen i Europa, den
nord-amerikanske frihetskrigen og stor
kaperfart førte til at det var mangel på
utenlandske handelsskip i Kristiansund.
Manglende tonnasje var en vesentlig
årsak til at de store kjøpmennene i byen
opp gjennom 1780-årene målbevisst gikk
inn for å utvikle en rederivirksomhet slik
at byens verdifulle og lite volumpregede
produkter som klippfisk og tørrfisk i
tillegg til tønnevarer kunne komme ut
på markedet. Etter noen få år satt byen
med ti større skip beregnet for uten
landsfart.
Høsten 1787 startet den samme Dani
el Bendix Neumann i kompaniskap med
Morten Lossius (»eier av Fossund Gaard
og underliggende Christiansund») byens
første virkelige skipsverft, det senere
Nedre-Vaagens Verft (»Nerkrana»).

11806 ble den havariskadde fregatten
«Irena» av Königsberg (524 kl.) buksert
inn til Vågen i Kristiansund og underlagt
et større reparasjonsarbeid. Regningen
fra verftet var på 26.517 riksdaler, hvorav
reperbanens andel var på hele 9.264
riksdaler. På grunn av krigen ble skipet
liggende i Kristiansund i tre år inntil det
ble overtatt av nye eiere i Trondheim.
«Irena» var på dette tidspunkt landets
absolutt største fartøy.

Reperbane nr. 2
11793 dro skipper Christen Hansen med
sin jekt til Nordland. Her kjøpte han
opp råfisk, saltet den om bord og dro
tilbake til Kristiansund hvor fisken ble
solgt til klippfiskeksportører med god
fortjeneste. Dette var begynnelsen på den
senere så kjente «slofarten».
Til å begynne med var årsaken at den
innkjøpte råfisken fra Lofoten skulle
være med på å dekke den økte etterspør
selen etter klippfisk syd i Europa, men
kristiansundskjøpmennene så rask at
ved dette ble man ikke avhengig av om
det lokale fisket «utenfor stuedøren» slo
til - via oppkjøpsfartøyer kunne man
spesielt fra Lofoten og Finnmarken sikre
tilgangen av råfisk. Seiv om det under
sjuårskrigen 1807 - 1814 jevnt over var
vanskelig både for handel som for folk
flest, var det likevel i Kristiansund en stor
skipsbyggingsaktivitet - både brigger og
skonnerter for utenriksfart som blant
annet galeaser for nordlandsfarten.
Vilkårene for repslageri må derfor ha
vært gode rundt århundreskiftet. Rundt
1802 anlegger kjøpmann Friedrich Lud
vig Walther nok en reperbane i byen.
Forfatteren Christen Pram besøkte
Kristiansund i 1804 og skriver litt om
byen og dens mest betydelige kjøpmenn.
Om Friedrich Ludvig Walther heter det:

Hele fem reperbaner finner vi på dette kartet fra Kristiansund 1885.
Nederst til venstre: Clausenbanen, noe høyere oppe; banen i Tolåsenga, øverst til vestre: Brunsvi
kens Reperbane. Nederst til høpre: Vågens Reperbane, øverst til høpre: Øvervågens Reperbane.
Utsnitt av et militcerkart over Kristiansund fra begynnelsen av 1800-tallet
hvor Walters reperbane er tegnet inn.

en ung, entreprenant mann der har inntatt et
stort stykke land, anlagt der en stor reperbane
og er i meget drift, ansees å eie en formue for 12
-14.000 rd.
v

-

Driftsmetodene
i reperbanene
11833 utarbeidet byfogden i Kristiansund
en rapport til amtmannen om industri
elle anlegg i Kristiansund. Her får vi en
del informasjon om historien bak og
driftsmåtene i de to reperbanene som
byen da har.
Om reperbanen i Vågen heter det:
Denne reperbane er indrettet paa den gamle Maade
nemlig saaledes at Tougværket tjæres efter at være
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slaget. Banens Maskineri bestaar blot af et simpelt
Hjul med nødvendig Indretning til Spinding, alt
af gammel Opfindelse. Maskineriet drives med
Menneske-kraft... Tougværket leveres af bedste
Riga reen Hamp, og saaledes af god Qualitet. De
til Stedet, især i Fortiden hyppigen indkomne
Havariskibe, Søe-fartens Tiltagen med egne Skibe,
saa og at Stedet etter dets Beliggenhed ofte besøges
af fremmede Handelsskibe, skal have været Anled
ningen til Banens Anlæg og Opkomst.

Det framkommer videre at den nåvæ
rende eieren har fått «Privilegium, datert
Kiøbenhavn lite April 1804», seiv om
dette privigelium ikke gir banen noen
særrettigheter.
Om banen i Waltherenga fortelles det
at den er
«indrettet paa den gamle Maade, nemlig at Tougene
maate tjæres efter de vare slagne, men i Aaret 1827
blev den gamle Tjæreindretning sløifet og Nye an
skaffet som drives med Heste, og hvor hvert enkelt
Garn bliver tjæret » Også her leveres det tau av
«bedste Riga reen Hamp og saaledes af god Qyalitet.
Stedets tiltagne Handel og Søefart har været Anled
ning til denne Banes Anlæg og Opkomst.»

11833 er det ut over de to repslagermes
terne til sammen ansatt 8 mann på de to
reperbanene. Tjue år senere var det fort
satt bare disse to reperbaner i Kristian
sund, men nå var antall ansatte doblet
og banene «drives med god fordel», som
amtmannsberetningen uttrykker det.
Markedene som reperbanene i Kristi
ansund arbeidet i, var i vesentlig grad
produksjon av tauverk for skipsfarten.
Fiskerne langs nordmørskysten og inne i
fjordene tilvirket seiv den tråd de trengte
til nøter, garn og snører. I beretningen fra
den internasjonale fiskeriutstillingen i
Bergen i 1865 kommer det fram:
Smukke Sommersildgarn af hjemme-spunden
Hamp og Liin vare likeledes utstillede af flere Op
siddere paa Grib ved Christiansund og paa Ohna i
Bod paa Romsdal.

fra to ved inngangen til 1850-årene til
fem ved inngangen til 1880-årene.

Reperbane i høyden opp for Øvervågen
og en bane i Tolåsenga, like opp for
Clausenenga.

Flere baner - og nye eiere

Ved siden av Nicolay H. Knudtzon (III),
som hadde vært medeier av reperbanen
i Clausenenga fra 1845, var Christian
Johnsen i siste halvdel av 1870-årene by
ens mest betydelige forretningsmann.
Christian Johnsen ble i 1870 eier av
Vågens Reperbane og han overtok også
senere Nedre Kranen Verft.
I begynnelsen av 1880-årene er det
således fem reperbaner i drift i Kristi
ansund. Til sammen beskjeftiger disse
45 arbeidere. Det er Mosesbanen som er
den største med 12 mann i arbeide.
Som følge av et brått prisfall på det
spanske markedet, kom det ved midten
av 1880-årene en alvorlig økonomisk
krise innenfor klippfisknæringen, en
krise som rammet nær på alle byens
klipp-fiskeksportører. I tillegg førte
dette til negative ringvirkninger innen
en rekke andre bransjer av byens næ
ringsliv. Mosesmyrens Reperbane måtte
i denne anledning innstille virksomheten
og kjøpmann Arne Arnesen kjøpte da
banen. Samme dag opptok han repsla
ger Anton Johannesen som likeverdig
partner i den nyetablerte Brunsvikens
Reperbane - et firmanavn tatt-etter Lars
Brun som opprinnelig sto for etablering
av reperbanen.
Her ser man den samme konstella
sjonen som lå bak den første reperbane
i byens historie; Anton Johannesen var
fag-mannen og repslagermesteren mens
Arne Arnesen sto for kapitaltilførselen.
Arne Arnesen drev allsidige og meget
betydelige forretninger i Kristiansund.
Ut over 1890-årene kjøpte han også opp
en rekke større fiskevær hvor tilvirkning

Rundt 1856 oppfører Lars Brun sammen
med Hans Clausen en «Maskin-Reper
bane» på den ytre delen av Kirkelandsøya
i det området som i dag bærer navnet
Brunsvika. Anlegget består av et reper
banehus på to etasjer som inneholder «en
nagelfast Snelleramme med 168 Sneller
og 2 store og 3 smaae nagelfaste Hampe
hækler.» I umiddelbar forbindelse med
reperbanehuset ligger den 270 alen lange
reperbanen. Reperbanebygningen er 8
alen bred og 4 alen høy og inneholder to
rom med dører samt 128 luker. I reper
banen fant man følgende faste maskiner
og utstyr: « 4 Slaamachiner, 1 Udskjærs
machine, 1 Storslæde, 2 Topslæder, 5
Spindehjul og 1 Vindemachine»
I tillegg er her en hampe- og tjærebod
på to etasjer.
11859 overtas driften av reperbanen
av trioen Parelius & Lossius, Parelius
& Co. og Rasmus Lossius - alle tre fir
maer som hadde bruk for tauverk til
sine mange seilskip. Banen drives nå
under navnet Mosesmyrens Reperbane.
Samtidig har det kommet andre eiere
inn pæ de to andre reperbanene i byen.
Byens eldste reperbane i Vågen ble i 1844
overdratt til John Allan, den nye eieren av
Fosna Gård, mens Walther-banen i 1845
ble overdratt til Nicolay H. Knudtzon
(111), Hans Clausen og Johan Peter Clau
sen - alle skipsredere og storkjøpmenn.
Walther-banen ble nå drevet under nav
net Clausenbanen og området omkring
banen er i dag bydelen Clausenenga.
1 1860-70-årene etableres det ytterli
gere to reperbaner i byen; Øvervågens

Gylne år
Den norske seilskipsfarten hadde en
meget positiv framgang generelt i Norge
fra 1850-årene og utover og antall reper
baner i Norge økte fra 29 baner i 1850
(totalt 276 arbeidere) til 44 reperbaner
(totalt 356 arbeidere) ti år senere.
Kristiansund ble en del av denne
utvikling som dels skyldes gunstige in
ternasjonale konjunkturen Spesielt for
Kristiansund var at oversjøiske marke
der ble åpnet for norsk klippfiskeksport.
Perioden 1850 - 1885 ble Kristiansunds
glanstid som klippfisk- og sjøfartsby og
byens seilskipsflåte vokste. Dette førte
også til at antall reperbaner i byen steg
42
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Fra Vågens Reperbane rundt 1880. Spinnerne kunne sperre gata for trafikk
(Rekonstruert i gouache av Olaus Ranheimsæter)

4

Den gamle reperbanen ved Fosna Gård omkring 1880 (Rekonstruert i gouache av Olaus Ranheimsæter)

av klippfisk og tørrfisk samt foredling av
andre fiskeprodukter skjedde. Arnesen
drev også ekspedisjoner på Lofoten og
Finnmarken.

perbane - byens første reperbane, i 1909
kjøper Kristiansund Havnevesen det som
er tilbake av Fosna Gård - nemlig 3.808
m2 grunn, hvorav strandlinjen er 55,5
meter. 11912 avsettes området som Clau-

selskapet lever i dag «i beste velgående».
Firmaets næringsaktiviteter drives i dag
fra Rensvikholmen i Frei kommune, som
fra årsskiftet av er del av «nye» Kristian
sund kommune.

Overgang fra seil til damp kombinert med
en betydelig reduksjon av Kristiansunds
samlede tonnasje får konsekvenser for
den tradisjonelle repslagervirksomheten
ved byens reperbaner. Hos Brunsvikens
Reperbane tenkes det imidlertid i nye
baner og det foretas betydelige inves-te
ringer både i bygninger og anlegg. Som
en av de første bedrifter i Kristiansund
får selskapet sitt eget elektrisitetsverk i
1899 og det installeres petroleumsmotor
ved virksomheten. Virksomheten ble
omlagt til også å omfatte produksjon av
garn og nøter til bruk i de forskjellige
fiskerier i tråd med det behov som kom
langs hele kysten; nemlig å dekke fisker
nes behov for utstyr nå som det etter
hvert ble et havfiske på stadig nye felter,
og hvor basisen var drift med damp- og
motordrevne fartøyer.
På slutten av 1800-tallet forpakter
Brunsvikens Reperbane også Clausen
banen og i 1908 kjøper Anton Johannesen
reperbanen i Tolåsenga. 11912 oppløses
kompanjongskapetJohannesen/Arnesen
og Anton Johannesen blir eneeier av
Brunsvikens Reperbane.

senbanen har ligget på til idrettsplass Og
reperbanen rives. I dag er det «2. generasjons» kunstgressdekke her. Endelig
i 1914 blir det siste seilskipet bygget i
Kristiansund - dette er jakt «Fosna» og
,
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er Mellemværftet.
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Reperbane 270 Alen lang, 8 Alen bred, 4 Alen
høi, indeholdende 2 Rum, 4 Døre, 128 Luger, 1
Pibe fra Grunden' 1 indemuret Kogeovn til Tjære
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har opp giennoml900-arene vært en stor
industriarbeidsplass i Kristiansund og
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star tortsatt i Brunsvika i Kristiansund.,
Nordmøre Museum har i disse dager

Farvel til seilskipene
«Den nye tid» kommer til Kristiansund
like i forkant første verdenkrig. Da ser
man slutten på den siste rest av seil-skips
tiden; 11907 går kommunen til innkjøp
av eiendomsgrunnen til Nedre Kranen
Verft - byens første skipsverft, i 1908
eksproprierer kommunen Vågens Re-

Reperbanen i Clausenenga omkring 1900. Bak selve langbanen sees mesterboligen. Mesterboli
gen er i dag en del av garderobeanlegget som hører til kunstgressbanen i Clausenenga.
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Drivgods
Første norske til IquitOS?
Vi har i Drivgods de seneste to nummer
hatt en diskusjon om første norske skip
som seilte opp Amazonas til Iquitos.
I inseratet inr 3 ble stedsnavnet i
farten forvekslet med Iquique, som Bjørn
Tandberg ganske riktig påpeker ligger på
Chiles stillehavskyst
Imidlertid står det vel fast at Arendalskes dampskip Spero i 1894 gjorde en
reise fra Belem til Iquitos oppe i Amazonas, nok det første norske skip.
Det har da heller ikke vært noen strid
om dette, da verken Ditlev-Simonsens
Vamos på begynnelsen av 50-tallet eller
Høvdings Sagatind i 1967 har gitt seg ut
for å være først. Minnerike opplevelser
må det likefullt ha vært.
pec|

Narvik-damperen ble så angrepet og
senket med artilleriild og torpedoer fra
britiske HMS Calcutta og HMS Zulu.
Vedrørende DS Nordnorge, se historien
om Hurtigruten Group (del II), side 33,
Skipet nr. 3 - 2007.1 tettstedets gater, ble
de* kjempet nærkamper, hus til hus, før
senteret var under tysk kontroll. Det var
selvfølgelig militære tap på begge sider,
ka Hemnesberget ble to sivile drept og
120 bygninger brant ned etter bombarde
ment fra skiP °g % Pluss ildgivning fra
involverte tropper. Britene og de norske
+ svenske frivillige, under kommando av
dansk kaPtein Tage Ellinger, forsvarte
seg taPPert °g Hemneshalvøya var ikke
Pa fandens hender før klokken 0100
den 14- mai - Under kamphandlingene
ble også en liten damper fra Trondheim
skutt i senk. Dette var DS Ranheim på 329
brt, som gikk ned den 12. mai 1940.

Ukjent dampskip på
Hemnesberget

Vedlagte foto viser tettstedet slik det
fremsto etter at kampene var over. Slik

Kan noen av Skipets våkne lesere hjelpe
meg med å identifisere denne damperen
som stevner inn mot Samvirkelagskaia
på Hemnesberget? Bildet er udatert, men
må være tatt etter at dette lille tettstedet
i Rana på Helgeland ble utsatt for omfattende krigshandlinger i mai 1940.
Den 10. mai klokken 1900 angrep
tyskerne stedet ved å landsette 300
alpejegere fra hurtigruten Nordnorge.

sä det °8s4 f under mine barne''
u"Sdoms4r der °PPaut P4 1950
tallet var gjenreisingen fullført, men
minnene lever blant oss som har v4re
røtter er
Bjørn Tandberg
V9 Farsund
Tel.. 38 39 09 97
E’Post: b)otandberg@sensewave.com

~~jC.

Uidentifisert damper stevner inn mot Samvirkelagskaia på Hemnesberget. Bildet er antagelig
tatt en eller annen gang under siste verdenskrig. Foto via Terje Roghell
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Havarisituasjon
i Florø 1933
I SKIPET nr 2 side 44 vises en havari
situasjon i Florø 1933 og hvor fiskedam
perens navn etterlyses.
}eg har diskutert bildet med adv Erik
} Fladmark som mener at årstallet 1933
må være feil.
Bergingsbåtene og en førselsskute
tilhørte hans bestefar, Ludvig Fladmark,
Ålesund. D/S Draugen ble kjøpt i 1912 og
ble minesprengt nord for Bergen i 1941.
Seks mann av mannskapet ble reddet.
D/S Basken havarerte i 1914.
Fladmark mener at bildet må være tatt
mellom 1912 og 1914 og sannsynligvis
1913, og at 1933 er skrivefeil for 1913.
Fladmark har kontaktet kaptein
Oskar Vennersborg, som var en av dem
som i 1941 ble reddet fra Draugen, for å
forhøre seg om fiskebåten, men han kjen
ner ikke denne bergingen. Ut fra bildet
mener han, av synlige detaljer, at båten
er bygget hos Mjellem & Karlsen, Bergen.
Det er ikke noe navn eller merke, verken
på bro eller skorstein som kan gi indika
sjonen Båten mangler også fiskerinum
mer. Merkeregisteret ble innført i 1918
og gjennomført i 1918-19 og underbygger
derfor 1913 som bergingsår.
Mvh
Johan Weiberg Gulliksen
Ålesund
Etter at bladet var gått i trykken fikk
redaktøren vite at fiskedamperen er Aspø
av Ålesund, bygget for Elias Blindheim og
Britanius Berntsen. Den ble levert i 1907
fra Aalesunds Mek Verksted, var på 110
brt og 94 fots lengde (pp).
Ellers har Weiberg Gulliksen helt
rett!
«Frå segl til damp» av Johan Ottesen
(2002) forteller at Aspø 6 februar 1913 på
vei til vintersildfisket ved Haugesund
gikk på grunn på Færøya utenfor Florø.
Den ble hevet av Fladmark og under
reparasjonen forlenget til 104 fot. Den
ble igjen forlenget i 1948 til 111 fot og
bygget om til motor i 1952 med en 4-syl
Hjelset-maskin på 240 bhk. Kondemnert
i 1965.
Red
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Angrepet på skipstrafikken i Porsgrunn 11 april 1945 - noen som kan komplettere bildet?

Bachke-skipet i nr 3
Det avbildete skip tilhørende Bachke &
Co var nok verken Hilda eller Gudrid,
men s/s Inger som ble levert fra Trond
hjems mek Verksted i mai 1930. Skipet
var for øvrig TMVs første som ble bygget
med krysserhekk, og rederiet fikk skipet
til den utrolig lave pris på kr 602.000.
Tonnasje 2160 tdw.
Når det gjelder den grå skrogfarven,er
det grunn til å anta at den skyldes at
skipet skulle til varmere farvann, sann
synligvis Middelhavet, det Bachke fra
til til annen anløp både italienske og
spanske havner.
Mvh
Tore Nielsen
Trondheim

Har sett litt på bildet og kan si at det ikke
er Gudrid 1922 da den bare har en livbåt
på hver side og helt rette davider (se
SKIPET nr 2 side 40) Den har heller ikke
«Cowl» på toppen av skorsteinen.
Det han derfor være Hilda som har
to livbåter på hver side og «Cowl» på
skor-steinen og davidene er av den bu
ede type som på foto av Hilda i boken
fra TMV «Her byggedes skibe» side 197.
Det eneste som kan ligne dette av Bakkes
TMV bygde skip er Inger 1930 side 199.
Det er dog en detalj som skiller og det
er skansekledningen bak overbygget på
Inger som er avrundet mens det på Hilda
er rett avslutning som i SKIPET nr 3.
mvh
Olav K Westby
Finnsnes

Waage-flåten
At Hagb. Waages VLCC Songa skulle
ende opp i John Fredriksens eie, overgår
hva en megler klarer å holde tritt med.
Hilarion Navigation Ltd på Cypros har

jeg hele tiden plassert i Thenamaris
flåten.
Det var ikke Johns tradisjon å bruke
prefiksen SEA på de tankskip han gikk
inn i på den tiden (Hilda og Cougar og
Jaguar), det skjedde første senere.
I Lloyd Confidential fra mars 1985
bekreftes det at Hilarion Nav Ltd startet
i 1983 er et Thenamaris selskap. Navnet
går igjen og brukes idag for et midre
tankskip men av samme selskap.
Så noe om riggene:
Odin Drill ble etter Global Biscap
I til Enserch Garden Bank i 1993 og
Ocean Monarch i 7/2006, flagg Marshall
Islands.
Ifølge MarBase er Sedco 702 identisk
med byggenummer 2051 ved Avondale.
Dermed mener MarBase at Waage Drill
I er identisk med byggenummer 2052 og
Waage Drill II nummer 2053.
Mvh
Erik Bergman
Oslo

en relativt sikker antagelse, men båtene
i dokken (synes godt på andre bilder) er
sikre med tanke på fartøystype.
Håper noen av dere har mulighet til å
kunne fått en sikker identifisering på de
gjenstående båtene.
Mvh
Erling Skjold
Nannestad

Flyangrep på PMV

Er dette et rederiflagg noen kjennes ved?
Eller kan det være et merke for noe helt
annet?
Flagget har gul (eller gullfarget) bunn
med en blå stripe i midten med bok-sta
vene F S B.
Noen som vet hva det kan være?

Jeg tar sliter med å finne noen som har
gode data rundt Porsgrund mek. verk
sted, og håper noen av dere kjenner til
om det finnes noen eksperter på dette
verftet et eller annet sted.
Jeg har nylig fått tak i en serie bilder
fra angrepet 11.4.45, og disse beviser
tydelig at oversikten i norske kilder ikke
kan stemme når det gjelder hvilke skip
som ble skadet / senket. Jeg vil anta det
finnes norske rapporter fra angrepet på
verftet, men jeg har ikke klart å spore
opp noe slik på bl.a Riksarkivet.
Det hadde jo vært interessant å fått
fastslått hvilke båter som faktisk lå i Pors
grunn under angrepet. Sender med et
utsnitt fra et av bildene hvor jeg har satt
inn sikre identifiseringer. 1 eldre damper
er helt ukjent, nybygget på beddingen er

Rederiflagget

Godsruteskip
De tre godsruteskip fra Oslofjorden i
Drivgods på side 44 i forrige nummer
anses nå identifisert.
De to skipene øverst må være Frag
temand 2 (ex Motala) fra 1910 og Frag
temand 3 frs 1913. Skipet under, med
maskin midtskip, må være Tvedestrand
fra 1881. Det betyr at rederiet er AS
Sørlandske Kystfart i Oslo, med L S Daae
som disponent.
SKIPET NR. 4 - 2007
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Knut H Næss i Moss skriver at Fragte
mand 3, som var bygg nr 20 fra Moss
Værft & Dok, ble bygget etter samme
tegninger som nr 10, Trafik 7, og ble
påbegynt for verkstedets egen regning.
«Damplekteren» ble solgt underbygging
til Sørlandske Kystfart og ble levert 18.
november 1913.
Den ble forlenget i 1923, og etter at
rederiet gikk konkurs, solgt i mars 1932
til Skibs-AS Kysten i Arendal. Hosten
1939 til AS Stensund I, Bergen, omdøpt
Stensund I. Fra 1941 eiet av Rolf Jacob-sen
& Co, Oslo. Forlist 7.november 1945 på
Bentsholmene ved Grøttøysund i orkan
aktig byge på vei fra Tromsø til Anfiskå
i Rana i ballast.
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Tidligere pacht Elisabeth på Kristiansunds havn i 1920

Yachten Elisabeth
Et av våre medlemmer i Nordmørs
avdelingen kom med et bilde av et skip
tatt på havna i Kristiansund rundt ca.
1920, antar vi. Bildet er tatt av fotograf
Engvig i Kristiansund. Vi lurer da om det
er noen som kan gi oss opplysninger om
dette skipet.
Skipet har navnet Elisabeth, noe mer
enn det vet vi ikke.
Ole Sager
Kristiansund

.
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Ukjente fartøyer
Tom Bjørge Jensen i Fredrikstad som
arbeider med å kartlegge historien om
norske slepebåter, søker hjelp fra andre
som måtte vite noe om emnet.
Bildet over viser Oslo Havnevesens
store isbryter Isbjørn liggende ved Akers
huskaien. Den er vel kjent nok, bygget
1895 på Akers mek Verksted og til slutt
senket på Svalbard under krigen. Men
hvilken liten passasjerbåt er det som liger
langs siden?
Så hva med den grå slepebåten ved
Akerhuskaien foran baugen av Isbjørn
(under)?
Noen som vet, der ute?

Isbjørn med ukjent liten passasjerbåt lang siden, og (nede) en ukjent slepebåt.

Tø
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 9. september - 15. november 2007
2677
2678 B
2679 B
2680 H
2681B
2682 0
2683 NM
2684 H
2685
2686 0
2687 0
2688 NM
2689
2690 H
26910
2692
2693 H
2694 B
2695
2696
2697 B
2698
2699
2700 NM
2701
2702
2703
2704
2705 B
2706
2707 H
2708 0
2709 B
2710 0

Helge Klev
Magne Nedrevåg
Anders Aasheim
Ole Helgesen
Henry Askeland
Geir Hangen
Inge Rangøy
Trond Haavik
John E. Johansen
Øivind Guribye
Leidulf Glarum
Ole Tønder
Jan Oscar Bodøgaard
Trond Ingvard Vikene
Bjørn-Sverre Jakobsen
Oddgeir Bjørn Eide
Øyvinn Bjørk Eielsen
Thor Viggo Vaage
Konrad Strømmen
Birger Svandsgaard
Øyvin Konglevoll
Espen Austrheim
Gunnar F. Qvigstad
John Magnar Settemsli
Paul Storholt
Sigmund Langøy
Jostein Teigen
Jan Olav Helle
Alfred Berge
Øystein Mork Heide
Egil Næsheim Rederi AS
Andreas B. Aaby
John Helland
Harald Aashildrød

Ospelunden 27
Postboks 125 (Ejev.4)
Haakon Sæthres veg 39
Dr. Tvedtsvei 2
Halsnøy Kloster
Sørumsgate 54 A
Kårvåg
Hanastø 19
Prestmarkveien 50
Hvitveissvingen 4 A
Eventyrveien 17
Trappegata 2
Urtegårdsgaten 28
Per Sivles veg 17
Fjellveien 80
Gurigjerde
Saghaugen 6
Engasvegen 16
Åsligrenda 83
Vestermyrveien 14
Pottemakervegen 35
Furuveien 5
Oddansveien 15
Uravegen 12
Auklandsvegen 6 A
Nordnesgaten 35
Villavegen 1
Postboks 530
Bjørnsborgbakken 29
Kappelen 2
Kamfjordlia 6 A

Utmeldinger:
2485 0
Oddvar Larsen
Adresse-endringer:
790 0
Bernt Aaby
1921H
Tor Halvard Alvestad
1788 B
Asgeir L. Andersen
5110
Per E. Andresen
2658 NM
Stein H. Bach
2478 H
Tor Brekke
2176 B
Edvard=en Forlag
FIN 2133
Lars-Erik Eriksson
2547 B
Per Anders Hove
2056 B
Nils Krossøy
2292
Jan Petter Larsen
912 H
Ole-John Melkevik
1743
Hans Naustervik
960 NV
Oddgeir Refvik
1740 H
Svein Olav Tollefsen
2333 0
Bernt A. Torstrup
1833
Tor Vaksdal
330
Vest-Agder-museet Mandal
21410
Bjørn Vigulf
1772 H
Johnny Vistvik
1301
Per Ove Våge

4513 MANDAL
5786 EIDFJORD
5232 PARADIS
4280 SKUDENESHAVN
5455 HALSNØY KLOSTER
2004 LILLESTRØM
6530 AVERØY
5538 HAUGESUND
8800 SANDNESSJØEN
3770 KRAGERØ
1807 ASKIM
6510 KRISTIANSUND
8005 BODØ
4250 KOPERVIK
3518 HØNEFOSS
6928 KOLGRAV
5560 NEDSTRAND
5410 STORD
6694 FOLDFJORDEN
7900 RØRVIK
5115 ULSET
8300 SVOLVÆR
7046 TRONDHEIM
6511 KRISTIANSUND
4513 MANDAL
5986 HOSTELAND
6848 FJÆRLAND
6900 FLORØ
5005 BERGEN
9475 BORKENES
5501 HAUGESUND
3770 KRAGERØ
5410 SAGVÅG
3235 SANDEFJORD

3218 SANDEFJORD
Østbakken 1
Rossbøbeitet 10
Vikaneskleivo 19
Sandakerveien 10 C oppg. G
Postboks 306
Stordgate 8 D
Ukjent adresse
Ukjent adresse
Nordnesgaten 35
Ulvhøyen 35
Østregate 14 Leil. 3 C
Espevikvegen 5
Ukjent adresse
Heidegjerdet 19
Glimmervegen 1
Høybråtenveien 3 H
Postboks 34
Postboks 181
Sjølyst 54 A
Ukjent adresse
Salt

0380
5538
5410
0473
6501
5522

OSLO
HAUGESUND
SAGVÅG
OSLO
KRISTIANSUND
HAUGESUND

5005 BERGEN
5134 FLAKTVEIT
4838 ARENDAL
5521 HAUGESUND
6030 LANGEVÅG
5516 HAUGESUND
1055 OSLO
4699 TVEIT
4502 MANDAL
3120 NØTTERØY
6940 SELJE

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)
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frfoIkes@online.no
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Nordfjell passerer Finnsnes, foto Bjørn Hansen

GODSRUTEFART

VETERANSKIP

SKOLESKIPET GANN

Sea-Cargo
Lørdag 3.november i 0700-tiden, gikk «SC
Baltic» på grunn rett utenfor Sandvikvåg.
Etter en times tid kom båten seg løs ved
egen hjelp og seilte til Leirvik, Stord for
nærmere undersøkelser. Etter noen dager ved kai seilte skipet til Tananger for
utlossing og verksted i Danmark.

Tradisjonen tro ble den årlige Modalsturen awiklet søndag 9.september.
Iår var det båtene «Oster », «Granvin»
og «Bruvik» som tok del. Felles avgang
Bergen kl. 09.00 til Modalen kl. 14.00.
Konvoi gjennom Mostraumen 13.30 inngående. Retur fra Modalen kl. 16.00.
«Oster» avsluttet returen i Bjørsvik,
men der var det satt opp buss OstereidetBergen i korr. med båten.

Skoleskipet «Gann», tidligere hurtigruteskipet «Lyngen», har vært i travel
aktivitet i høst.

Ocean Transport AS, Florø
Tidleg i oktober gjekk Ocean Transport
konkurs. Reiarlaget i Florø har igjen
to frysebåtar no, «Ocean Therese» og
«Ocean Sun».
«Ocean Sun» gikk på grunn ved
Grytøy torsdag 25.oktober ved 1400-tiden. Redningsaksjonen startet samme
kveld ved 2100-tiden da det var flo sjø.
Redningsskøyta «Gjert Wilhelmsen» fikk
dratt båten av grunn ved 03.30-tiden natt
til fredag. Båten ble seilt til Harstad for
utbedring.
Fiskernes Agnforsyning AS
«Ludvig Andersen» har siden i vår ligget
i opplag i Kristiansund etter konkurs.
Skipet er nå solgt til Silver Sea, Bergen.
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Hurtigbåten «Losna» (ex «Starcruise») er
solgt til Kabelvåg. Båten gikk nordover
fra Måløy søndag 28.oktober. Hun skal
få nytt navn, «Able».
Sideportskipet «Tore Hund» fra 1978 har
i flere år seilt på kysten som gresk-eid
Florinda.
I juni 2006 skiftet den navn til «Maranjos» (Panama-flagg). Driftsselskapet
var da norsk, Maritime Management
AS med adresse Leikanger,Sogn. Hun
ligger i Polen fortsatt i sept. 2007 og er
solgt til Namibia.

Høsttoktet 2007 - Reiserute:
Onsdag 26. september:
17.00 Avgang Tømmerodden
Torsdag 27. september:
08.30: Ankomst Kristiansand
19.00: Åpent Skip
Fredag 28. september:
08.00: Avgang Kristiansand
16.00: Ankomst Brevik
18.00: Åpent Skip
Lørdag 29. september:
06.00; Avgang Brevik
11.00: Ankomst Halden
14.00-17.00: Åpent Skip
Søndag 30. september:
01.00: Avgang Halden
08.00: Ankomst Oslo
Mandag 1. oktober:
18.00- 20.00: Fjordtur for spesielt inviterte
Mandag, tirsdag og onsdag blir det bl. a.
undervisning, bedriftsbesøk og utflukter
for studentene.
Torsdag 4. oktober:
14.00: Angang Oslo

Fredag 5. oktober:
14.00: Ankomst Tømmerodden
Grimnet ombygging av kaianlegget ved
Tømmerodden har skoleskipet «Gann»
ligget ved kai på Rosenberg Verft fra
24.oktober.
Søndag ll.november var «Gann» på
troppetransport for Sjøforsvaret med
nye rekmtter. Skipet gikk fra Stavanger
ca. 0730 til Haakonsvern ca. 1400. Etter
et kort opphold der satte skipet kursen
sør igjen med ankomst Stavanger om
lag 2300.
I samarbeid med Maritimt Forum,
Maritimt Opplæringskontor, rederier i
Rogaland/Hordaland og maritime skoler
(Rogaland/ Hordaland) arrangerer M/S
Gann åpent Skip følgende steder:
Onsdag 14. november
Odda
Torsdag 15. november
Rosdendal fra kl. 06.30 til 18.30
Fredag 16. november
Haakonsvern, Hovedkai post 6,
fra 07.15 til 14.45 (Yrkesmesse med 800
besøkende). Fra Haakonsvern kl. 14.30 og
til Bergen kl. 15.30 (Tollbodkaien).
Lørdag 17. november og søndag 18. novem
ber Bergen. Besøkende er velkomne om
bord for omvisning.
Mandag 19. november
Ankomst Austevoll k1.07.15
Tirsdag 20. november
Ankomst Leirvik 07.15.
Onsdag 21. november
Ankomst Rubbestadneset kl. 07.30. Av
gang Rubbestadneset kl. 19.30
Ankomst Stavanger onsdag midnatt.

Torghatten Trafikkselskap - hurtigbåtruter i Ryfylke Tide Sjø leier i sommer
«Strandafjord» fast til Flaggruten mens
«Vindafjord» fungerer som reserve.
Tide Sjø har kjøpt «Strandafjord» fra
TTS og vil gi henne navnet «Tyrving».
Planen er at båten skal være klar i desem
ber fra Oma Slipp. Båten har bl.a. fått nye
maskiner og blir ommalt i Tide-farger.

Boknafjorden Ferjeselskap (BF)
Etter at Fjordl overtok Boknafjord-sam
bandet 1. januar er de tre ferjene etter
hvert disponert andre steder.
«Rennesøy» er overført til Tau-sam
bandet fra l.mai.
«Boknafjord» er utleid til Bastø-Fo
sen
«Masfjord» ligger i opplag/reserve i
Stavanger.

Mye ferjeruter til Stavangerske

T» 1..X.

Tide Sjø AS
Ferja «Eidfjord» er seld til Split Tours i
Kroatia. Ho er omdøpt «Nosac».
Ferja sigla frå Steinestø fredag 21. september om lag kl. 09.45 med los om bord.
Seilasen gjekk sørover til Marsteinen der
dei kvitta los og sigla sørover til Split der
i .
prr , o, r iv
nnn
dei oppgav ETA til S.oktober kl. 12.00.

Ha 2009 overtar Tide Sjø lokaltrafikken
innerst i Oslofjorden. Her er kart over rute
tilbudet og, under, den npe typer fergei på
50 meter som ni "
« Aker-Yards
i Lonent, etter design av Multi-Mantim
.

I samband med opninga av Austevolls
bma 17.11 gjekk siste ferjetur frå Austevollshella kl. 12.15. Laurdag gjekk «Os»
ekstraturar saman med «Stord» etter eget
ruteoppsett. Laurdag 17.11 starta «Stord»
opp med nye ruter fra kl. 16.30 mellom
Krokeide og Hufthamar.

Florø Skyssbåt
Florø Skyssbåt AS overtok 24. November
kombikatamaranen «Øyservice» fra
Brødrene Aa i Hyen. Båten skal ta 70
passasjerar og 3 bilar, og gå i ruteområde
Vest og Nord i Florøbassenget.

INNENLANDS
RUTEFART
Bastø - Fosen AS (BF)
«Bastø III» har også vært på verksted I
høst og da gikk «Boknafjord» avlösning.
Denne ferja fra Vestlandet blir liggende i
Horten i vinter til bruk ved avlösning.
Stavangerske AS
Mandag 27. august rente Vassøyferja
«Hidrasund II» inn i «Strand» kl. 11.50 da
sistnevnte lå ved kai i Stavanger.
«Hirdrasund II» ble tatt ut av rute
noen dager og erstattet av «Sølyst». Den
vanlige ferja «Rygerbuen» er på Hellesøy
Verft og får montert hengedekk. Hun
skal være tilbake lO.sept.
Søndag kveld ll.november kom hur
tigbåten «Fjordkatt» til garantiettersyn
hos Eikefjord Marine.(INC).

a~ - "^rHa H
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Fergen Austrheim har nä trukket i Tides farger, fotografert 1 juni av Ole Jakob Dingen
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ll.november og så til BMV/Bergen for
vinteropplag.
Fra 12.november skal «Vetlefjord»
seile Kaupanger - Frønningen og Flåm
- Gudvangen.
TFDS - Sunnmøre
TFDS-ferjene «Melshorn» og «Varde
horn» som seiler i ruta Hareid-Sulesund
skal overføres til Nord-Norge når NorFerjer overtar ruta.

|

l.v:

j

Lofotferje 1. fotografert i raftsundet i juli av Trond Carlsen

FjordlFSF
12.november starta «Vetlefjord» opp i
ny båtrute. Denne kombibåten skal no
dekke ruta Frønningen - Kaupanger og
Gudvangen - Flåm i vinterhalvåret.
Etter lang tids opphald i Trondheim
gjekk «Sogn» avløysning på Moldefjorden nokre veker i oktober.
B.november kom ferja til BMV i Bergen for 25-års klasse. Ein rekna 3 vekers
verkstadsopphald før ferja skal nord
igjen til Moldefjorden.
«Gudvangen» og «Skagastøl» seiler i
turistrute mellom Flåm-Gudvangen.
«Skagastøl» går tom 11.november. Så

seiler hun til BMV/Bergen for vinter
opplag.
«Gudvangen» rente i kaien i Gudvan
gen laurdag IS.august. Ferja ble tatt ut
av rute og kom til BMV/Bergen måndag
20.august. Maskina er demontert og
send til overhaling på Rubbestadneset.
Maskina skal ombyggast før ho vert
montert tilbake i ferja,
«Losna» og «Vetlefjord» seilte 19. og
20.august. «Solundir» tok ei vending
Flåm-Gudvangen t/r i liggetida si.
«Fjærlandsljord» overtok 21.august,
Ho seiler til uti september og deretter
Kaupanger-Frønningen fram til og med

Tide Sjø overtar hurtigbåtruter
iM&R
Tirsdag 6. november ble det kunngjort
at fylket velger Tide Sjø som hurtigbåt
operatør. Kontrakten starter 1. januar
2009 og varer i 6 år.
Tide Sjø skal bygge 4 nye hurtigbåter
til rutene:
Hareid-Valderøya-Ålesund (300 pass.)
Oma Båtbyggeri
Langevåg - Ålesund
(120 pass.)
Brdr. Aa
Nordøyane - Ålesund
(120 pass.)
Brdr. Aa
Molde - Vestnes - Vikebukt (150 pass.)
Brdr. Aa

Fosen Trafikklag (FTL)
FTL har bestilt 2 nye katamaraner hos
Brødrene Aa i Hyen. Begge båtene skal
ha plass til 130 pass. og en rutefart på 30
knop. Båtene skal leveres i hhv. desember
2007 og februar 2008.
Nybyggene skal settes inn på Trond
heim - Vanvikan («Fosningen» blir da le
dig) og omvendt pendlerrute Trondheim
- Brekstad. De nye båtene får navene
«Trondheimsljord 1» og «Trondheims
fjord 2»

*5 f»

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
Store deler av september og et stykke ut
i oktober var «Lysingen» på verksted ved
Trondheim Verft for div. arbeid. Ho gikk
nordover igjen IB.oktober.
Onsdag 17.oktober ankom «Torgtind»
verftskaia hos Trondheim Verft for div.
arbeid. Ferja var der fortsatt ll.novem
ber. TTS bruker reserveferja «Ramtind»
som avløser.

—

Nesna, fotografert av Bjørn Tandberg
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Helgelandske AS
Hurtigbåten «Helgeland» var på verksted
i Sandnessjøen noen uker i september.
Helgelandske leide inn «Renøy» fra FFR

forbindelse med kollisjon mellom «Do
ris» (Utkilen) og en fiskebåt utenfor Bud,
Nordmøre. «Finmarken» ble ca. 4 timer
forsinket og sløyfet Kristiansund nordg.
«Lyngen» sløyfet Molde sørg. og ankom
Ålesund 1 time etter mten. Dette tok
skipet inn igjen på tur til Bergen.
Lørdag S.september ved ankomst Bergen
avsluttet «Nordnorge» seilasen i Hurtig
ruten denne sesongen.
Hun ble erstattet av «Lofoten» som
kom til Bergen fredag 7.sept. på formid
dagen rett fra Fiskerstrand Verft.
«Nordnorge» forlot Bergen 9.sep
tember ca.kl. 10.00 for seilas direkte
til Tromsø ll.september ved middags
tider. Avgikk derfrå samme kveld for
høstcruise. Kom sørover til Bergen igjen
13.september kl. 19.35. Fredag 14.sep
tember avgikk skipet fra Bergen ved
1500-tiden til Oslo og høstcruise sørover
mot Las Palmas og overfart til Chile/Ar
gentina/Antarktis hvor hun blir i lag med
«Fram» denne vinteren.
(Veolia Transport Nord) som avløser på
Trænamta.
Onsdag 12.september gikk «Alsten»
på grunn på formiddagen på et skjær ved
Kvaløyhavn (Austbø.) Ferja fikk omfat
tende skader bla. på roret. Etter noen

19.oktober kom «Lødingen» til Tromsø
Skipsverft og låg der noen dager før hun
seilte sørover,

minutter på skjæret kom ferga seg løs
ved egen hjelp og gikk til kai på Austbø.
Seilte for egen maskin til verksted i
Sandnessjøen. Ferja var ute av drift i
mange uker.
«Nesna» og «Løkta» var avløser på
sambandet Herøy-Austbø-Søvik. «Nesna» startet opp alene de første dagane
etter havariet.

I slutten av oktober har hurtigruteskipene gjennomført ett liggedøgn i Bergen.
Det har videre blitt foretatt endring av
skipsrekkefølgen i ruta for å tilpasse
kapasiteten bedre.

HURTIGRUTEN

Sørgående «Lyngen» og nordgående
«Finnmarken» bistod 9. oktober Hoved
redingssentralen med søk om kvelden i

yec| ankomst Honningsvåg fredag 28
september ble «Nordlys» tatt av en kastevind og traff kaihjørnet med sideporten,
som ble trykket inn og ødelagt. Skipet lå
noen dager i Honningsvåg der stålplater
ble sveist over porten slik at alt ble tett
igjen Skipet seilte fra Honningsvåg om
ettermiddagen onsdag 3. oktober til
verksted i Bergen for utbedring. Ankom
Bergen lørdag 6. oktober ved 10.00-tiden.
Mandag 8. oktober forhalte skipet om
formiddagen fra N.Tollbodkai (Vågen)
ti] BMV-Laksevåg. På BMVble sideporten skiftet. Den ble produsert av Radøy
Mek. Ellers ble det gjort en del arbeid

Lødingen Skyssbåtservice (LS)
Fra 2.oktober overtok LS mten Svolvær
- Narvik. Båten «Sea Cruise» utfører
ruta.
I sommer har det vært en del avbrudd
i Narvikruta pga. tekniske problemer
med fartøyene.
Connex FFR
I starten av november var «Akkarfjord»
på verksted i Hammerfest for div. arbeid.
FFR leide inn «Landego» fra Hurtigruten
ASA som avløser.
Fjordl MRF (Finnmark)
I slutten av september var «Åfjord» på
verksted ved Tromsø Skipsverft noen
uker. MRF leide inn «Lødingen» som
avløser til sambandet Hasvik -Øksfjord.
IS.oktober stevnet «Åfjord» på nord og

Mil
Color Magic, fotografert ved ankomst til Kiel. Foto «Saracen», postet på www.shipnostalgia.com
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under verkstedsoppholdet. Bla. ble en
baugskade oppstått i Sandnessjøen tid
ligere reparert. Skipet var tilbake i rute
2. november fra Bergen.
5.november seilte «Trollfjord» nordover
fra Bergen på kulturcuise med NRK.
Skipet hadde sin egen rute på denne
turen med stopp i Molde, Namsos, Bodø,
Tromsø, Alta 10.11, Harstad, Svolvær,
Sandnessjøen, Trondheim, Ålesund og
tilbake i Bergen på formiddagen 16.11.
MS Nordlys måtte 14. november retur
nere til Florø rundt klokken 07.00, cirka
to timer etter avgang, på grunn av pro
blemer på en av motorene. På grunn av
påfølgende reparasjoner måtte skipet
kansellere rundturen 14.11 - 23.11.07 og
vil gjenoppta sin sydgående rute i Trond
heim 23.11.07.

Svartfoss og Storfoss i Tromsø, og under, Coast Trader for full fart. Sistnevnte er nylig solgt.
Begge foto Vegar A Hansen

' it

Cruiseskipet «Fram» har i sommer seilt
cruise på Grønland. 18. september var
huntilbake i Reykjavik. Deretter la hun
ut på et spesialcruise for forflytting til
Antarktis. I vinter blir det cruisefart
Argentina / Chile - Antarktis sammen
med «Nordnorge».

'

«Lyngen» er solgt til amerikanske Lind
blad Expeditions. Skipet ankom Bergen
onsdag lO.oktober kl. 14.30 på sin siste
inngående tur i Hurtigruten.
Skipet låg natta over ved Hurtig
ruteterminalen, og torsdag ll.oktober
kl. 08.15 forlot skipet Bergen for denne
gang og stevnet sørover til Høylandsbygd
for dokking hos Bergen Yards (Halsnøy).
Etter noen dager i dokk ble skipet forhalt
til Leirvik, Stord mandag 15.oktober.
Fortsatte torsdag IS.oktober til Gøteborg,
ankom fredag lO.oktober (Cityvarvet).
Skipet får navnet «National Geograp
hic Explorer». Hun får Bahamas-flagg.
Skipet skal gjennomgå en 8-månders
ombyggingsperiode og være klar for
cruise i juni 2008.
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Tidløse Nordstjernen for sørgående i Leisundet 6 september, fotografert av Bjørn Hansen
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INTERNASJONAL
FERGEFART
Color Line

Color Line inngikk lO.oktober avtale om
salg av «Peter Wessel» til det italienske
rederiet MSC, Mediterranean Shipping
Company. Skipet skal settes inn i rute
i Middelhavet. Hun har seilt på Larvik
siden 1084. Hun skal leveres i perioden
15.04.08 - 00.05.08, avhengig av når «Su
perspeed 2» er klar til å overta.

Også hurtigfergen «Silvia Ana» er solgt,
til rederiet Buquebus i Uruguay. Den
overleveres 20. november og allerede 20.
desember skal hun i rute mellom Buenos
Aires (Argentina) og Montevideo (Uru
guay). Skipet ble bygget i Spania i 1996.
Sommersesongen 1997-2002 seilte hun
Kristiansand-Hirtshals og resten av året
i Argentia. Fra 2002 har Color Line hatt
skipet i Norge og hun har ligget opplagt
i Kristiansand om vinteren.
Color Line har to hurtiggående passa
sjerferjer under bygging ved Aker-Yards
i Finnland, «Superspeed 1 og 2» til bruk
på Danmarksrutene. Levering var opp
rinnelig satt til desember 2007 til Kristi
ansand-Hirtshals og april 2008 til LarvikHirtshals.
«Superspeed 1» ble sjøsatt l.august kl.
07.00 ved Aker Yards Rauma, Finland.
Se www.colorline.no

Lofoten i dokk på Fiskerstrand 25 august for sandblåsing,foto Stein A Roald
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Kyst-Link
«Pride of Telemark» seiler ruta Lange
sund - Hirtshals. Rederiet jobber med
dagseilinger Langesund - Strømstad, og
oppstart ble foretatt fra 1. november.
På grunn av grunnstøtning i Hirtshals
natt til tirsdag 11.09.2007 er alle avganger
mellom Langesund - Hirtshals og Lan
gesund - Strömstad foreløpig kansellert
t.o.m. 11.11.2007, da skipet gikk i dokk i
Göteborg. Den estiske fergen «Fantaasia»
er innleid som erstatningsskip fra ca 1.
desember.
Fjord-Line
«Atlantic Traveller» seiler i rute Bergen
- Haugesund - Egersund - Hanstholm
nå i regi av Fjord Line Danmarkslinjen
AS. Fra 23.oktober er rutene lagt om slik
at det blir ny helgeforbindelse mellom
Hanstholm - Egersund - Haugesund og
retur.
DFDS
Englandsbåten «Queen of Scandinavia»
kom til Bergen onsdag 7.november om
kvelden i rute. Grunnet svært dårlig
vær ble avgangen torsdag 8. kansel
lert og skipet låg ved kai på Jekteviken
inntil mandag 12. da hun forhalte til
Skolten og rute derfrå på formiddagen
til Newcastle.
Også «Atlantic Traveller» og «Prinses
se Ragnhild» kansellerte en tur hver i det
dårlige været som herjet Vestlandet.
Smyril Line
«Norrøna» vil utføre helgecruise også
denne høsten/vinteren mellom Bergen

Lyngen på vei inn til Sandnessjøen for siste gang 8 oktober,
påpasselig fotografert av Trond Carlsen.
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Slik vil skipet gjenoppstå som NG Explorer etter ombygging.

(fredager) og Hanstholm (lørdager) og
retur i Bergen søndag morgen.
ll.november fikk «Norrøna» motorproblemer på vei fra Bergen til Torshavn.
Kursen måtte legges om til Lerwick på
Shetland. Etter et opphold på Shetland
kunne ferja fortsette til Torshavn.
Rutebåtredaksjonen takker vår kor-

respondenter på kysten for verdifulle bi
drag til denne utgaven av Røke-salongen.
Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder
av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer.
nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet
17.11.20071415A FF
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Full aktivitet på havnen i Florø med lokalruter og skpssbåter. Foto Tor Arne Aasen
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Fergen og lokalsamfunnet. Hasfjordfra Veolia-FFR er en veteran fra 1973, enferge med
innelukket bildekk for værharde ruter.
Foto Tor Arne Aasen
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Møysalen underveis i Raftsundet, fotografert
av Trond Carlsen i juli. Også Nordtrafikk er
overtatt av Veolia. Fergen er hygget i 1993 på
Johan Drage i Rognan og tar 104 biler.
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øvrige bilder er av Venus under dokksetting på BMV Laksevåg i 1 966.
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IV yl askinsjef Johan Kongsbakk var
IVI fremsynt nok til åha kamera under sin tid som chief i Bergenske. Blant
mange rike motiver vi har fått låne har vi
valgt en håndfull:
Over - det kjære og kjente syn ved
Skolten, anno 1964, Leda og Venus. De
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I årene 1964-68 var Venus i tiden mars
mai sluttet til Holy Tours, London, for to
rundturer til Middelhavet, en slags bibelsk
historisk reise. Turene startet i Loverpool/
Southampton, gikk via Lisboa, Gibraltar
innover Middelhavet med mange anløp
opp til Istanbul. Derfrå Beirut og Haifa
vestover langs Afrikakysten med anløp
av bl a Malta.
Første året var Venus svartmalt, men det
ble drepende varmt inne i skipet, særlig
øst i Middelhavet, så neste år ble skipet
malt hvitt.
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Venus I Kusadasi, Tyrkia, for besøk til Efesos.
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Bergenskes tankskip Vega, 19600 tdw,

.

for vestgående I Middelhavet i 1965, foto-

,

p
H*v

på Hatlø Verksted i Ulsteinvik. Helenia
ble overtatt i 1969 og omdøpt Iris, mens
Brabantia kom i 1972 og ble Leo. På
biidet ligger Iris I Stavanger. Den skulle
senere bli Fjellbris og Svennøy og gikk til
slutt til bunns ved talcumkalen I Knarrevik
ps Sotra. Den ligger der enda.
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Bergenskes «greyhound», turbinskipet Leda i Karmsundet i 1970.
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Frankrikes stolthet, ss France (66348 brt)
underveis opp til Southampton 11962, ett
år etter levering.
Og til høyre skipet som norsk stolthet, ss
Norway på besøk i Bergen i 1985.
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a rtøyvern
Gjennom mange år gikk den i hovedru
tene til Hernar, Blomvåg og Storesund,
inntil veier, fergeruter og hurtigbåt tok
over trafikken. Som den siste gjenvæ
rende rutebåten gikk Vestgar sin siste
tur 30 mai 1979 og ble kort etter solgt til
Pinsemenigheten Filadelfia i Oslo.
Under navnet Fredsbudet har den

arffåÉåå* mm
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Vestgar i sin velmakt, foto Per Albert Lund,
og under opplagt i Siggjarvåg, foto Viggo Nonaas

Enda
av etterkrigstidens
sjøbusser en
synes
nå å være sikret for
vern.
Det er gamle Vestgar, bygget i 1957 for
Øygardsbåtane og rutefarten mellom
Bergen og bygdene i Fjell og Øygarden.

Båten
hører således
til de siste
nerte rutebåtene
for kortere
ruter.kombiDen ble levert i 1957 fra P Høivolds
Mek Verksted i Kristiansand, nærmest
som en søster til selskapets Hernar.

vært i fart som flytende møtelokale gjen
nom vel 25 år, inntil den ble lagt opp i
Siggjarvåg på Bremnes i 2005.
Båten ble i sommer overtatt av et nytt
selskap med det gode navn Øygards
båtane AS og i første omgang forseilt
til Solsvik nord på Sotra. Kjøperne har
uttrykt vilje for å føre båten tilbake til
opprinnelig stand og bruke den i kultur
formidling mm.
Båten fremstår ganske intakt. Av
ytre forandringer ser vi at salongen på
båttdekket er utvidet akterover, samt at
mast
og bom
tjernet,
Flåten
av er
verneverdige
fartøy på
Vestlandet har med dette fått et nytt skip
som vil være med å minne oss alle på at
sjøveiene har vært viktige.
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SKIPET NR. 4 - 2007

UTGIVELSER FRA VORMEDAL FORLAG
- Vi bygget skipene

Norwegian
Shipping 2008

av Stein-Erik Dagsland og Tor Inge Vormedal

Elegant skipskalender
på engelsk og norsk.
Kalenderen måler
32 x 40 cm.

l^g

Pris: 149,

Linjefartens
Minnealbum
Om linjerederiene i
Haugesund og de som seilte der

av Tor Inge Vormedal

Pris: 349,Haugesund har lange tradisjoner når det gjelder skipsbygging.
I en gylden periode mellom 1952 og 1983 ble det bygget
nærmere 140 skip ved de tre skipsverftene i Haugesund.
Boken tar for seg hvert eneste skip som er bygget i Haugesund
gjennom tekst og bilder. Vi bygget skipene” er rikt illustrert
med over 200 maritime bilder.
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Boken om norsk trampfart
og de tradisjonelle trampskipene
fra etterkrigstiden kan fremdeles skaffes,
nå til spesialpris på kr 300, inklusiv porto.
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Format A4, 248 sider, rikt illustrert
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Hammerfest Foto: Tor Arne Aasen
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