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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 50,- for medlemmer bosatt utenfor Norge)
inklusiv fire numre av SKIPET.
NORSK

1973

SKIPSFARTSHISTORISK
SELSKAP

Formann:
Terje Nilsen

Postboks 87 Rådal, 5857 BERGEN

4007 STAVANGER

Sverdrups gate 33
Tlf. 51 56 22 56

formann@skipet.no

Chr. Bræins gate 3
Tlf. 71 67 48 87

einars@neasonline.no

Østre Hopsveg 46

5232 PARADIS

Tlf. 55 91 01 42

kasserer@skipet.no

Generalsekretær:

Bankgiro 5205.20.40930

Einar Sæter

Postgiro 7878 06 36482
(IBAN) N077 0636 482

6508 KRISTIANSUND N

Kasserer:

BIC (Swift-adr): DN BANKxxxx

Leif K Nordeide

Organisasjonsnr. 984 337 655

Husk å betale kontingent for 2009!

Forsidebildet:

Kontingent for 2009 er den samme som i 2008
(Kr. 300,- i Norge - kr. 350,- til utlandet)
og forfaller til betaling innen utgangen av januar 2009.
SKIPET sendes kun til dem som har betalt kontingent.

Loggeren Ekar kommer til Dåfjorden
6. oktober 2008.
Foto Trygve Eriksen
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email: soennon@online.no
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jan.wold@lyse.net
månedlige møter

NSS-Haugaland

Skipet
Utgitt av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årgang 34 - Nr 4 - Utgave 1 28
Utgitt desember 2008 - Opplag 1.700 ex
ISSN 0333-2683
Utgivelsesplan 2008/09:
Nr 1 utkommer 1. mars - deadline 1. februar
Nr 2 utkommer 1. juli - deadline 1. juni
Nr 3 utkommer 1. oktober - deadline 10. september
Redaktør Dag Bakka jr
Red adresse Haugeveien 31,5005 BERGEN
E-mail: redaktør@skipet.no
Faste medarbeidere:
Per Alsaker, Leif K Nordeide, Alf J Kristiansen,
Frode Folkestad

Formann Alf Johan Kristiansen
Tel 52 81 50 98
alf-kri@online.no
Regelmessige møter hver
første tirsdag i måneden,
Sted: Stiftelsen Haugesjøen,
Kortanes i Haugesund.

NSS-Bergen
Formann Per Alsaker
Tel 55 25 72 57
peralsak@online.no
Møtested;
Norges Fiskerimuseum, Bontelabo

Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund
Formann Magne Flungnes
ibrov@adsl.no
Møtested Ålesund Skipperforening
hvor ikke annet er nevnt

Nordmøre
Formann Eivind Rodlie
Møte 2. torsdag i hver måned kl 1900
Møtested: Nordmøre Museum, Storgata 19
Se møteprogram
www.skipet.no

, w.

,A/ :< l|Fi
Ærn/aggr
- i - „ ‘T\iT
*i r *:
*j# JV M"-*r
Æs Jr.
#,
k'

i' «M

aBBIHbilWlg(5r IÆMBBeSS ‘'I mm* -

n 1

w „v

( i bu "'
| Kkjm i i HK .
'

f

<w, ***

Kii
\|iLvi/; * >flk*iU- a-aI f -diK
Wi ;t>
,\
jji
JHk

>.

r i

“ fr. 2s9S*ft TfC-;L_

\j i- / f

I A

ph J

i

'f^K*
rviwi
w;:-~~'
~’'T“r'^-~-—;T ita‘Bf nti Tr c a

•
5

,: *jjW j - ?'<*' '%' '*5HSHåfflMKT , -

1 \

~~p v

F

£j?iv

Foto Knut Revne

Norsk
Skipsfartshistorisk
Selskap er inne i en sterk og
positiv
utvikling.

Vi har økende aktivitet i lokalforeningene, og det ser
ut til at vi kan få noe foren inger i stand i Trøndelag og
i Vest-Agder.
«Skipet» holder koken med gode artikler fra medlem
mene. Hjemmesiden www.skipet.no er kommet i siget;
vi står foran flere mulige prosjekter som kan være spen
nende for medlemmene og positive for formidlingen av
vår maritime historie.
Det er bare en svakhet i alt dette: At aktiviteten er
kritisk avhengig av enkeltpersonen Föreningens virksom
het, fra blad og hjemmeside til fotosamlinger og lokalfo
reninger, forutsetter at et visst antal l personer prioriterer
å bruke litt - noe - av sin fritid på föreningen.
Dette skal jo være lystbetont og hyggelig, som å delta
på møtene i lokalföreningen, bruke hjemmesiden, poste
bi Ider på Gal leriet el ler delta på Forumet, støtte opp om
«Skipet» med bilder, leserinnlegg, kanskje artikler. Vi er
en förening hvor alle kan delta, være aktive, synes. Men
uten engasjement faller det hele sammen.

Tradisjonelt har medlemskap i föreningen gitt fire num
mer av «Skipet» i året. Bladet har vært, og vil være, selve
limet i föreningen, det som binder oss alle sammen.
Men nå kan du få «merfor pengene»! Du kan få dag
lige drypp fra föreningens liv og virksomhet gjennom
hjemmesiden www.skipet.no.
Her finner du Forum, billedgalleri, ukens skip, filmer,
nytt fra lokalforeningene, referat fra møtene. Her finner
du dessuten seksjoner med rederi lister, forlis, Norges
største informasjonsbase av rederiflagg og skorsteins
merker, påbegynte seksjoner for skipsverft, mm.
Se inn på denne hjemmesiden. Registrert deg som
bruker og få ditt passord. Det er enkelt! Kanskje du
har noe å bidra med på Forumet? Trenger du hjelp
til å legge inn noe, så ring gjerne webmaster Oddvar
Larsen i Sandefjord, tel 33 45 00 39. Hjemmesiden gir
muligheter for alle til å delta i föreningens indre liv. Og
så er det jo slik at det er medlemmene seiv som skaper
föreningen.
Dag Bakka jr
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Detleiene,
hviler åsteder
en egen for
poesi
så over
mye fergeliv og
lengsel, køer og kaos. I våre dager
försvinner også kjære og utskjelte
navn til fordel for den intetsigende og
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På fergekaien i Buavåg i Sveio, hvor
fergen går over til Langevåg på Bømlo, står HSD-skiltet falmet og vær-
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-

Tide-farger. Enn så lenge et lokalt navn,
Strandebarm. Fotografert av Harald
Sætre i oktober 2008.

SsfrSfe

Bård
Kolltveit
har støtt86,
på Hertug
Fosens
gamle
Westamaran
bussen fra 1973 i Kroatia 24. oktober i
år. Den heter nå Komiza og eies av Split
Tours i byen ved samme navn. Etter at
den ble solgt bort fra Trondheimsfjorden
i 1996 fikk den et svensk mellomspill
som Bombi Bitt før den havnet i Adria
terhavet.
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Arendal
med aner
tilbakeDampskibsselskab
til 1857 har gjenoppsått
som operasjonsselskap for supplyskip
for japanske K-Line som har en serie
skip under bygging i Norge. Det første
skipet med operasjon hos ADS Offshore
Chartering AS er KL Arendalfjord, en
UT755L bygget i 2004 som Olympic
Provider. Den ble overtatt av K Line Ship
ping AS i høst. Nye tider, nye former.....

VÅRDingen
GODE støtte
BIDRAGSYTER
Ole på
Jakob
under ferie
den
greske øyen Aigistri på en liten vanntan
ker med et förunderlig «norsk» preg.
Det viser seg å være Stavanger
rederiet Helge R Myhres mt Helen, bygd
på Seutelvens Verksted i Fredrikstad i
1962, en paragraftanker på 880 tdw.
Den ble senere Modus og Alexis og
seilte en tid for Fina, hvis merke fortsatt
finnes på skorsteinen.
Den ble solgt til Hellas i 1977 og ble
Petrola 38. 1 dag besørger den vannfor
syningen til Aigistri under navnet Sta
matoula Kalliopi. Foto på Aigistri 14.
juli 2008.
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Denstad
store
byggedokken
mek
Verksted, ved
der Fred
det riks
engang ble bygd 120.000-tonns tankskip,
er i sommer blitt brukt til konstruksjon av
et stort undersjøisk parkeringsanlegg
til bruk i Oslo. Den første av tre deler
ble slept ut 22. september, påpasse
lig fotografert av Jan F Johansen på
Gressvik. Konstruksjonen er på rundt
20.000 tonn.

Et Kieler-kanalen
norsk tankskippåpåslutten
vei gjennom
av 50tallet. Oslo-tankeren Britamsea på
12630 tdw var dengang et mindre og
eldre skip, bygd i 1939 på Götaverken.
Det var eiet av Onstad Shipping i Oslo.
Bilde fra Arne Sognnes samling.
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yi tlanta fra Toftevåg på Halsnøy er i
høst kommet til Eidsbotten Båt
byggeri i Kopervik, som fotografert av
Alf J. Kristiansen Zoktober. Den var aktiv
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i sandfarten ganske lenge, men skal nå
bygges om til lystfartøy, heldigvis uten
særlig ytre inngrep. Atlanta er ifølge
skipsregisteret bygd 1883 i England,
trolig som kutter, men må være omfat
tende forbygd etter krigen med krys
serhekk.

,,;

Frafartøyet
STP-Forum
låner vi slik
bildet
av fiske
Lyngseid,
den
lang
somt försvinner i Jektvik på Rødøy,
fotografert av AlphaSOO.
Fartøyet vil være kjent som Vestvaagø,
bygd 1943 på Bratstad Skipsbyggeri på
Vestnes for J M Johansen i Stamsund.
Det var på 102 brt og 90 fots lengde,
altså en bra snurpebåt i tre. Den ble solgt
til Lyngseidet rundt 1966, og ble senere
kjøpt fra Svolvær til Rødøy for avrigging.
Maskin og utstyr ble demontert før natu
ren tar sitt tilbake.
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PÅ sildedrivere
30-tallet ble tildetNorge,
kjøpt flere
franske
seilfartøyer
i tre på rundt 100 fot. Av disse ble Manon,
bygd 1926 av Veuve (enke) A Vennin
i Boulogne, kjøpt av Andreas Halstensen
i Bekkjarvik, Austevoll. Dagens leder av
firmaet, Inge Halstensen, har forsøkt
å finne modeller av fartøyene. Denne
modellen av Manon er bygd av Halvor
Habbestad på Avaldsnes på oppdrag.
4
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Redaktør:
Alf J Kristiansen,
Mannesvegen 114,
42J5 Sævelandsvik
alf-kn@onlme.no

Brønnbåten Remøpbnen (LKKP/155
brt.71967/1971/1988/1989/ ex Ole Marius
06,Jungmann-03, Tommelise-91, Ole Knut
87, Broa-74) ankom Eldøyane under slep
ca. 24.juli 2008. Hoggingen av båten tok
til 5.august og 8.august var den ferdig

Åhav har gått ut av Kpstvakten og lå i Sagvåg 13.september, fotografert av Kjell B Sønstabø

hogget. Remøpbuen grunnstøtte og sank
i Skatestraumen mellom Måløy og Bremanger 8. januar 2008. Ble liggende til
23.juli da den ble hevet av Conlift og slept
til Eldøyane.
Lastebåten Merita (LMXA/296 brt./
1938/1948/1951/1954/1979/ ex Lisa-73,
Christian-65, Hansa-61, Tempo-56, Julia-47) ankom fergekaien i Sagvåg under
slep fra Ølen. Ligger der fortsatt, skal
hogges på Eldøyane.
Båten lå i mange år i opplag i Bjørsvik
i Nordhordland. 12004 ble den solgt til en
inder fra Fiji, og ble da slept til Mastre-

vik, senere opplagt på Askøy. Ankom 13.
august 2008 kommunekaien på Eldøyane
under slep. 20.august ble båten slept til
Husnes der den ble brukt til testing av
brannhemmende materialer av firmaet
REM Ship Interiør A/S, Husnes.
Det tidligere fiskefartøyet Furholm
(LCE /23 brt./1916/1950/ex Dovre-37,
Valut-32/ siste fiskerinr.H-92-ØN ligger
sunket ved kai i Mosterhamn. Båten sank
første gang i august 2007. Ble hevet men
sank på nytt. Utgikk som fiskefartøy ca.
1969 og ble senere brukt som hjelpefartøy
ved et oppdrettsanlegg.
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Brønnbåten Tauma på Rubbestadneset gjøres klarfor turen til Chile,
foto Svein Thore Sønstabø 22. august.

Brønnbåten Tauma (LCRM/172 brt./
1954/1956/1995/ex Taumnga-01, Klori
na-95) ble i sommersolgt til Chile. Fra juli
til til oktober var båten ved Wärtsilä på
Rubbestadneset for div. reparasjoner og
skifte av noen plaper på sb. side. Avgikk
Rubbestadneset 21.oktober og ble sett i
Tananger 24.oktober der denbunkret før
den la ut på den lange turen til Chile,
Fiskefartøyet Nyfalken (LJNN/26 brt./
1952/siste fiskerinr.R-195-K) er nå overtatt av Sveio Kystlag og er kommet til
Liareid, Valestrand der fartøyet ble bygget for 56 år siden. Npfolken ble brukt til
såkalt strukturfartøy og fikk derfor en
kort Karmøy-nummer. Båtens kvoter er
overført til R-114-K Ganfhi.

Tråleren Skude Senior (LCGU/398 brt./
1968/2008/R-6-K/ ex dansk Pemille From
08) sett i Skudeneshavn flere ganger
i oktober-november 2008. Båten ble
innkjøpt til Skudeneshav fra Danmark
tidligere i år og etter ombygging i Hirts
hals kom båten til sitt nye hjemsted
tidligere i høst.
Dekkslastebåten Urter(LCJC/1507brt./
1974/1987/2008/ex Atlantic Vigom-08,
Sea Transporter-87, Queen Supplier-87)
sett flere ganger i løpet av sommeren/
høsten. Båten ble bygget som supplybåt
men i 1987 solgt til Canada og ombygget
SKIPET NR. 4 - 2008
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Constancia er gamle Bokn til Stavangerske, i Barcelona 16. november av Kjell B Sønstabø

•
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til skjelltråler. Ved ankomst til Karmøy i
vår gikk båten først til en skraphadeler
på Sund der alt fiskeutstyr ble fjernet.
Etter dokksetting i Skudeneshavn gikk
båten til verksted på Ytreland der den i
løpet av de siste månedene er ombygget
til dekkslastebåt.
Tråleren Østanger (LEJE/1198 brt./
1999/R-34-K/ex. dansk Gitte Henning-08)
sett ved Karmsund Maritime, Kolstøne
set 22. oktober 2008. Båten ble for en tid
siden innkjøpt til Skudeneshavn men ble
snart solgt videre til Austevoll. På grunn
av reglene ved overføring av kvoter må
den først være registrert på Karmøy før
den blir overført til Austevoll.
Tråleren Rima (LELS/99 brt./1977/ex.
Skare-04, Tøxnskjæx-04, Bxitt-Anita-87/ R
111-K) har i løpet av oktober-november
fått ny hovedmotor montert ved Sev
landsvik Slipp på Mannes. Den forrige
motoren, en GM fra 1992 er nå erstattet
av en ny Volvo-Penta D16 på 650 hk.
Tråleren Elvira (JWLQ/160 brt./
1987/2000/ex. Solholm Seniox-03, Skude
txål-98, Sandex-96, famalito-89/ R-122-K)
er nå solgt til Flekkerøy. Avgikk Kopervik
13. november etter å ha lagt der i ca. 1 år
uten å ha vært i fiske.

m

Over; Betelskipet Elieser 6 i Farsund 1. Oktober, foto Bjørn Tandberg

'^sP^

Slepebåten Tommy fra 18% er nå kommet til Farsund, foto Bjørn Tandberg 1. september.

6
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DS Styrhjøm av Oslo (Slepebåt/LFBR/ 50
brt./1910/19 /ex. norsk Aflet-79, svensk
Styxbjøxn-63) denne kullfyrte veteranen
observert ved Verven i Farsund 5. aug.
Hun var da, via Egersund, på vei vestover
til Stavanger og Nordsteam 2008.
MS Tommy av Farsund (Slepebåt/
LFBR/50 brt./ 18967ex. DS/ex Havsøy-08,
Risøpgutt-97 Rolf-93, Hinna-92, Gxisslp-83,
Thoxsbexg-73) observert l.sept. med sitt
nye navn. Nå malt «all over» med Farsund
Fortøyningsselskaps typiske farger.
MS Finnøyglimt av Stavanger (Seiv
losser/LNIM/437 brt./1961/ex. Elkon
07yestodd-04,Elcon-96, Hadax-øy-96, Knut
Aaxseth-92, Elkon-80, Adi-74, Stöxtebec
kex-71) observert 4. september. Coasteren
med fire polakker om bord losset da
asfalt fra Rekefjord ved kommunekaien
i Lundevågen. Retunerte til Rekefjord for
ny asfaltlast til Farsund.
MS Gripskyss av Kristiansund N
(Passasjerbåt/LACP/80 brt./1986) foto
grafert den 16.sept. Denne hurtigbåten,
nå solgt til utlandet anløp Farsund på
sin reise sørover mot Sierra Leone via
Nederland.
MS Elieser 6 av Bergen (Betelskip/
LEYV/246 brt./1980/ex NoxdicStax-92,
Antaxes 1-89) Observert i Farsund 2. ok-

tober. Hun seilte da på høstens tokt langs
Sørlandskysten.

Stavangerskes tidligere rutebåt Bokn 102
brt./1947/1952/ex Strildur-81, Sør-Vest-81,
Bokn-76, Bremen-52) sett i Barcelona 11.
oktober 2008 under navnet Constancia.
Båten er omfattende ombygget og blir
brukt som kjøkken/hjelpebåt for en re
staurant som holder til på en lekter som
ligger like foran Constancia.
Den tidligere norske lastebåten Trio,
ex. Arold, Horsa sett i Barcelona ll.ok
tober.
Båten som nå har navnet Naumon
er ombygget til flytende teater og da
den ble sett ble det heist om bord en ca.
15 meter høy figur. Dagen etter var det
planen å fotografere båten men da var
den borte.
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Den gamle reisendebåten Knekten er i dårlig forfatning, fotografert ved Solheimskaien
13. september av Alf J Kristiansen

t
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Det tidligere fiskefartøyet Guløp (LM
3314/24 brt./1937/1954/1957/ siste fiske
rinr. H-114-K) ble 1. november slept fra
Birkeland Slipp og Båtbyggeri ved Husøy
på Karmøy Båten ble strøket i merke
registeret i 1973 og har senere fatt flere
eiere. De siste 4-5 årene har den ligget på
Karmøy under en langsom restaurering.
Guløp er nå overtatt av Bremnes kystlag
og ble slept til Finnås av Havleik. Senere
skal den til Ådnanes Skipsbyggeri på
Bremnes der den skal restaureres.
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Remøybyen/ra 1967 er gått til opphogging på Eldøpane etter forlis,
foto 26. juli av Svein Thore Sønstabø

Ringnotsnurperen New Baltic reg. i La
Paz sett i Skagen 24. oktober 2008. Bå
ten så ut til å være i god stand men det
meste av fiskeutstyret var fjernet. New
Baltic er den tidligere norske Elisabeth
II (LKTF/483 brt./1967/1971/1973/1987
ex. Elisabeth-01, Lafjell-98, Jøkul-94, Stø
hakk-71.

Den gamle fiskebåten Guløy/ra 1937 under
slep av Havleik, foto Halvor Habbestad.
SKIPET NR. 4 - 2008
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H N oderne ringnotsnurpere er impo1 1 f I nerende skip, i størrelse, kraft og
fåsA

effektivitet.
Nils Johan Stonghaugen, som er aktiv
fisker, har tatt flere blinkskudd fra feltet.

'yÉ

Over ligger Kvalskjær fra Fosnavåg, en
båt på 1152 bt og 53 meters lengde altså ikke av de største. Den er bygd i
2004 på Havyard Leirvik til Rolls-Royces

Ordinat fra Austevoll er levert fra Fitjar
de
Mek Verksted i 2003 til Vik-Sandvik design. Den er på 2017 bt og 68.8 meters
lengde, eller 225 fot for den som vil. I
maskinrommet står en Wärtsilä Vasa på
6200 bhk. Kraftige saker...
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Den siste ex-hvalbåt tilbake i ringnotflåringnotflå
ten er Tromsbas av Tromsø, bygd 1956
på
på Fredriksstad
Fred riksstad mek
mek Verksted
Verksted som
som Star
Star
I;l;enavdetosistedampdrevnehvalbåteen av de to siste dampdrevne hvalbåte
ne. Den
en ble bygd om til fiske 'i 11970
970 som
Troms
Sun Tuna, senere Garpeskjær, Tromsbas, Furen og igjen Tromsbas.
Etter
Etter modernisering
modernisering på
på Hellesøy
Flellesøy ii
2005 med ny overbygning mm er den pa
på
1535 bt og 68.1 meters lengde. Den har
sin tredje hovedmotor, en Alpha på 4240
bhk. Fotografert av Alf J Kristiansen på
Husøy i september.

*
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Regjeringa
har pekt ut 2009
som
det nye kulturminneåret.
Deretter
skal det etter planen arrangeres et nytt
kulturminneår hvert tiende år. Gjennom
kulturminneåret 2009 ønsker regjeringa
å stimulere til engasjement og oppmerk
somhet rundt mangfoldet i kulturarven.
Norges kulturvernforbund har, som para
plyorganisasjon for de frivillige organisa
sjonene på kulturminneområdet - hvor
også vår organisasjon er tilsluttet - tatt
på seg hovedansvaret for arbeidet med
kulturminneåret. Forbundet har også
sekretæriatansvaret for kulturminneåret

r

og er sekretær for den nedsatte arbeids
gruppa.
Vår organisasjon, har for egen del, satt
seg noen mål for kulturminneåret 2009
- som har tilslutning fra organisasjonens
arbeidsutvalg - som følger:
7

Fortsatt utvikling av vår organisasjon
med fokus på system, administrasjon
og kommunikasjon.

Arbeide med å øke antall medlemmer større utberedelse av vår organisasjon.

Bidra til videre utvikling av våre lokal
föreningen Oppfordre foreningene til å
sette fokus på den lokale maritime kultur
historie i planlegging av møteprogram
met for 2009.
A

Utvikle våre medium - tidsskriftet SKI
PET og vår nettportal www.skipet.no til i
ennå større grad å spre kunnskap innad
i vår organisasjon og til generelt interes
serte - om vår maritime kulturhistorie.
Utvikle vår bibliotektjeneste.

Vi deltar i utviklingsprosjektet «Skips
database» sammen med Lardex og
Museumssentret i Vestfold (MUVE)

Maritime kulturminner på sjø og land. Foto Dag Bakka jr

De fleste av de beskrevne målene vil
det i det vesentlige bli arbeidet med
sentralt.

Det er blitt utarbeidet brosjyre og
informasjonsmateriell i tilknytning til
kulturminneåret.

Over for Lokalforeningene har vi en
oppfordring.
Vi ønsker at styret i den enkelte
Lokalförening tar denne saken opp i
styremøte. Det er nå en god anledning
til å sette fokus på kulturminnearbeide
- forsøk å spre dette ut over året i tilknytning til møteplan.
Kanskje finner dere samarbeidspartnere til et eller flere spesielle arrangement.

Ved behov for informasjon ber vi om
at de tar kontakt med vår generalsekretær på telefon 408 45855 eller E-post:
generalsekretaer@skipet.no

For eksempel - museer, sjøfartsmuseer eller andre relevante organisasjoner.

Spørsmål vil bli besvart fra undertegnede
eller videresendes til Norsk kulturvern
forbund.
Lykke til med neste års møteprogram 0g
kulturminneåret.
Einar Sæter
Generalsekretær
SKIPET NR. 4 - 2008
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Bergens Våg tidlig på
1890-tallet. Lokalbåtene
har funnet plass ved Mu
rehrpggen, Holbergskaien
og Nykirkekaien. Fotograf
K Knudsen, UiB Billed
samlingen

Vågen i Bergen
Trygg havn for fjordabåtene
i 150 år
av Jostein Sørensen

Torsdag 2. desember - i det Herrens år 1858 - legger et vakkert, lite dampskip
utfra Vågen i Bergen, med kurs nordover. Iformasten vaier et rødt splittflagg
med en blå Xi et hvitt rektangel. I aktermasten blafrer en lang, blå vimpel
med navnet FRAMNÆS i store, hvite bokstaver. Rundt den høye, tynne, svarte
skorsteinen lyser et bredt rødt belte. Om bord er et knippe gjester spesielt invitert til å vcere med denne flunkende nye dampbåten i ekstratur til Lærdal.
Anledningen er opprettelsen av Nordre Bergenhus Amts Dampskibe (dagens
r- j-i r n i j. \
, ,
i j
i • r i j i
FjordlFylkesbaatane) og oppstart av regulær dampskivsforbmdelse mellom
'
_ T -. „
,
,
/r,
ri . ,
c „ . n
,
Bergen og Nordre Bergenhus Amt (Sogn og Fjordane fylke). Denne datoenv
v
\ i
r
11 i
2. desember 1858 - regnes således som stiftelsesdagen for Fglkesbaatane.
150 år senere - i det Herrens år 2008 - går detfremdeles båter utfra Vågen i
Bergen med kurs nordover til Sogn og Fjordane. Om enn det er en ganske annen
type båter, ikke lenger med skorstein, men med en marsjfart 3 ganger så høy
som ærverdige «Framnæs», fører de ennå det samme, tradisjonsrike flagget i
mastetoppen. Detforteller oss at detfremdeles - etter 150 år- er det samme
selskapet som, til tross for navneskifter, opprettholder kommunikasjonen
mellom Bergen ogfjordafylket i nord. Snakk om tradisjoner!
Fylkesbaatanes lange og rike historie er utførlig beskrevet iflere bokverk. Det
er
i
„ også
v historien
i. .i til mange
i av de andre lokalruteselskaper
ii
r . somi ble dannet
i i
Bergen og distriktet rundt pa 1800- og 1900-tallet. La oss i stedet ved denne
historiske milepæl ta et tilbakeblikk på selve Vågen og de kaiområdene som
i generasjoner var forbundet med fordatrafikken.
10
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Helt
fra
de førstesom
fjordabåtene
eller
fjordbåtene
de pene bergenserne sa - tok til med rutetrafikken,
har Vågen vært den sentrale arena. Rett
nok har det gått en flåte av fjordabåter
ut fra Puddefjorden og Nøstebukten
også, men det store flertall av lokal
ruteselskapene hadde Vågen som start
og endepunkt.
Til å begynne med var det smått
bevendt med kaiplass, og mange båter
- særlig langruteskipene - måtte ankre
opp utpå Vågen. De bergenske fløttmenn

hadde således store dager når passasjerer
og last skulle ombord eller i land. Så sent
som i 1913 fantes det hele 11 fløttmann
stasjoner; på Torget, Muralmenningen,
Holbergsalmenningen, Nykirkekaien,
Tollboden, Dreggen, Festningskaien,
Sandvikstorget, Sukkerhusbryggen,
Dokken og Møhlenpnskaien. De fa kai0 ,
r £ ,
ene som var aktuelle a bruke for horda,, ,
n
\
batene var Murebryggen, Petanebryg
gen NYkirkekaien og Holbergsbryggen.
Men det var på langt nær tilstrekkelig,
så det var helt vanlig at båtene lå både to
0g tre utenpå hverandre.
Først ved anleggelsen av Torgutstik
keren, Strandkaien og utvidelsen av
kaiarealet på Bryggen ble det noenlunde
ordnede kaiforhold for fjordabåtflåten.
Det er sær^§tre kaiområder som var
sentrale for den store flåten av lokalmt^åter, eller dagrutebåter som mange
°?Sf pu 61 (i dag: Shetlands-Larsens
ti rY?eJ1, °rg
utstikkeren
brygge) og Strandkaien. Langruteskipene
tjj Fylkesbaatane, HSD og Haugesunds
Dampskibsselskab holdt alle til lenger

ute, ved Holbergsbryggen og Nykirke
kaien.
La oss se litt nærmere på disse kai
områdene - illustrert med noen nye og
gamle postkort.

Bryggen
Bryggen hører til den eldste del av Ber
gen, og her var det at byens arnested
lå da kong Olav Kyrre satte kjøpstad i
Bjørgvin i 1070. Lenger ute, på Holmen,
lot senere kong Øystein Magnusson
anlegge kongssete på det området som
i dag er Bergenhus festning. Etter hvert
som byen vokste, lot norske handels- og
kjøpmenn oppføre laftede gårder (hus
rekker) med sjøhus, stuer, klever, ildhus
og skytningstofer (schjøtstuer). Hver
Bryggegård fikk sitt eget navn, enten
etter eieren (eks. Svensgard, Finnegard)
eller symbolnavn (eks. Gullskoen).
Etter Svartedauden i 1349-50 fikk uten
landske handelsmenn - særlig hanse
atene - større og større innpass også i
Bergen, og straks før 1360 ble Det Tyske
Kontor grunnlagt i Bergen, som dermed
ble en Hansastad i det mektige Hansafor
bundet. De tyske kjøpmennene overtok
etter hvert alle gårdene på Bryggen, som
nå ble hetende Tyskebryggen. Mange av
de gamle norske gårdsnavnene ble i den
ne perioden «fortysket» (les: forvansket).
Eksempler på det er Einarsgard som ble
til Enhjørningen, og Dramsudinn (et
skipsnavn) som ble til Dramshusen. I
1630 ble selve Hansaforbundet oppløst,
men Det Tyske Kontor i Bergen bestod
fortsatt. På 1700-tallet var imidlertid
Kontorets innflytelse ogbetydning sterkt
svekket, og i 1754 ble Det Tyske Kontor
omdannet til Det Norske Kontor, samti
dig som de aller fleste av Bryggegårdene
igjen var kommet på norske hender.
Navnet Tyskebryggen bestod likevel frem
til etter 2. verdenskrig. Da var, forståe
lig nok, alt som minnet om tyskere lite
populært, og området fikk tilbake sin
opprinnelige navn: Bryggen.
På det eldste postkortet som presenteres
her, fra året 1906, fremstår Bryggen som
et relativt stort og romslig kaiområde.
(Postkort 1). Slik har det imidlertid ikke
alltid vært. Til å begynne med var det
ikke kai i det hele tatt, for sjøen gikk like
inn til hus-rekkene som stod på pæler i
vannkanten. Gjennom århundredene
brente Bryggen flere ganger. Etter hver
brann ble tomtene ryddet og brannres
tene skjøvet ut i Vågen, som dermed
gradvis ble trangere. Nye gårder, lik de

nedbrente, ble reist på de gamle tomtene.
På grunn av utfyllingen i Vågen ble det
etter hvert kaiareal foran husene - først
som enkle pælebrygger foran hver
husrekke, senere en sammen-hengende
kaifront. Dagens Bryggegårder er i
hovedsak reist etter den siste storbrannen i 1702, fortsatt bygget på samme
måte som tidligere. Største forskjellen
er pannestein i stedet for torvtak og med
kledningsbord utenpå lafteveggene.
11955 brente de 5 nordligste gårdene,
men denne gang ble tomtene liggende
brakk i hele 25 år. Byens myndigheter
ønsket å sanere hele området og reise
moderne høyhus på Bryggen. Heldigvis
ble det aldri noe av, for verneinteressene
klarte åfå både folk og folkevalgte til å
innse hvilken kulturhistorisk arv Bryggen og Bryggegårdene var. Stemningen
snudde, og i 1982 ble sjøhusene til 4avde i
1955 nedbrente Bryggegårder rekonstruert i forbindelse med byggingen av det
nye SAS-hotellet på Bryggen. (I parentes
bemerket: Hotellet er elegant tilpasset
den nå fredede bebyggelsen på Bryggen,
og har fått ærespris for god og veltilpasset arkitektur). Dermed fremstår Bryggen i dag kanskje flottere enn noen sinne.
Som ytterligere bekreftelse på dette er
Bryggen i Bergen oppført på UNESCOs
liste over verdens kulturminner; World
Heritage List.
Dersom trykken farer fint med bildet,
vil man kanskje helt i bakgrunnen kunne
skimte noen av den gamle kaiskurene
og vippebommene. Vippebommene var
en eldgammel laste- og losseinnretning
som var brukt helt fra Bryggens aller
første tid og frem til begynnelsen av
1900-tallet. Enkelt sagt var vippebomBergen
Tyakebrygeon

men basert på vektstangprinsippet; en
loddrett stolpe solid forankret i kaien,
og en tverrstang (bom) festet med sterk
kjetting på midten. Ved hjelp av «han
demakt» ble så varene «vippet» opp fra
skutene, bommen svinget inn over kaien
og varene senket pent og pyntelig ned.
Den siste originale vippebommen på
Bryggen ble tatt ned så sent som i 1920,
men i 1990 ble en vippebom satt opp igjen
ved siden av det rekonstruerte kaiskuret
til Bryggegården Dramshusen.
Sporet vi ser i høyre billedkant er
ikke trikkelinjen, men et jernbanespor,
Det ble anlagt i 1883 for godsekspedisjon
mellom jernbane og skip. Linjen gikk fra
byens gamle jernbanestasjon i Christies
gate (revet i 1976) og frem til Bradbenken,
kaien nord for Bryggen. Men pga. det
svake kaifundamentet over Bryggen (ut
fylt masse etter tidligere branner), kunne
ikke sporet trafikkeres med loko-motiv.
Godsvognene måtte derfor trekkes en for
en av 4 kraftige hester (!). Det har nok
vært litt av et skue i sin tid. Jernbane
sporet ble nedlagt i 1920.
Båtene nærmest på bildet er faktisk
hele flåten til Indre Nordhordland
Dampskibsselskab (INDS) anno 1906.
Fra venstre; D/s «Arne», D/s «Ole Bull»
og innenfor denne D/s «Osterø» og foran
denne igjen D/s «Johan Jebsen».
Det andre postkortet, som er et flyfoto
fra begynnelsen av 1950-tallet, ser vi en
rekke fjordabåter langs kaiene. Rekken
av «moderne» Bryggegårder i mur, reist
på begynnelsen av 1900-tallet, dominerer
i søndre del av Bryggen. Ellers ser vi at
de gamle gårdene på Zachariasbryggen
fremdeles står (revet 1955), likeledes sjøPOSTKORT I

Tyskebryggen anno 1906, med hele flåten til Indre Nordhordland Dampbåtlag ved kai.
Fra venstre: D/s Arne, D/s Ole Bull, D/s Osterø og midt på bildetflaggskipet D/s Johan Jebsen.
Foto: Peter Alstrups Kunstforlag. Jostein Sørensens samling.
SKIPET NR. 4 - 2008
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med fjordabåter. Her ser vi Øygards
båtene «Blomvaag», «Hernar», «Øygar»
og «Fjellgar» ved Torgutstikkeren, INDLs
«Bruvik» ved Bryggen og BNTs «Herdla»
i Wallendahlshopen.
1 1988 ble bygningene på Zacharias
bryggen gjenskapt (arkitekt Øivind
Maurseth), og området fremstår meget
tiltalende i havnebildet. 1 1990 ble Tor
gutstikkeren/Shetlands-Larsens bryg
ge ombygget og gjort til gjestehavn for
småbåter. Det sentralt plasserte mo
numentet over Leif Andreas Larsen
- Shetlands-Larsen - ble avduket i 1995
av HKH Kronprins Haakon, og er laget
av kunstneren Knut Steen.

Strandkaien
Interessantflpfotokort fra midten av 1950-tallet. Nok en gang ser vi hele INDLs flåte inne sam
tidig. Fra venstre: D/s Haus, D/s Oster, M/s Bruvik og M/s Hosanger 1. Ved Torgutstikkeren
ligger Øpgardsbåtene M/s Blomvaag, M/s Øygar, M/s Hernar og M/s Tellevaag 1. Ved Strand
kaien har vi D/s Alversund, M/s Hordabø og M/s Fjordbussto/Herdla til Bergen-Nordhordland
Trafikklag. Foto: Harstad. Jostein Sørensens samling.

huset til sjøbrannsprøyten (revet 1956).
HerlånemligenavbYenstobrannsprøYtebåter klar med lunk på kjelen - i fall
det skulle bli behov for hurtig utrykning
også til vanns. Og det skjedde mer enn
én gang. Både under Nøstebrannen i 1930
og under brannen på Bryggen i 1955, ble
sjøbrannsprøytene brukt for å bekjempe
ilden fra sjøsiden. (Postkort 2).
Indre Nordhordland Dampbåtlag tok
i bruk Bryggen som fast kaiplass tidlig
på 1900-tallet, etter tidligere åha benyttet den fra før overfylte Murebryggen.
Senere fikk også Askøy Dampskibssel
skab og Det Midthordlandske Damp
skibsselskab kaiplass ved Bryggen.
«Indre Nord» holdt lengst ut - med M/s
«Bruvik» i ensom majestet. Men i 1974
var det helt slutt med rutebåter langs
Bryggen. En 70 årig epoke var omme.
I dag förbinder vi kanskje Bryggen
først og fremst som en stor turistmagnet.
Butikkene i de gamle Bryggegårdene er
for det meste innrettet mot turistenes
kjøpelyst. Hvor tidligere fjordabåter og
kystruteskip lå på rekke og rad fra Torg
utstikkeren og utover langs Bryggen, er
det i dag sørgelig glissent med båter store
deler av året. Kun i sommerhalvåret lig
ger båtene tett i tett - men da en ganske
annen type båter; nemlig fritidsbåter i
alle størrelser og fasongen

i bruk i 1931 som kaiplass for Hjelme
og Herdla Dampskibsselskab (senere
Øygards-båtene og Øygarden & Sotra
-Rutelag) og Ytre Midhordlands Dampskibsselskab. Kaien erstattet den tidligere
Lange-bryggen fra 1700-tallet, som ble
revet i 1872.
På postkort nr. 3 ser vi gode, gamle «Tellevaag 1» til Øygardsbåtene en vårdag
omkring 1950.
Det er omtrent 20 år mellom postkort nr 3og 4. Fremdeles er det tett

Strandkaien i Bergen ble anlagt i årene
etter den store Bergensbrannen i januar
1916, og stod ferdig i 1923.1 dette området
var det ikke kai før, men hele strekningen
fra Torvet og ut til den såkalte Blaauw
hopen bestod av en sammen-hengende
rekke av gamle sjøboder - delvis bygget
på pæler ut i Vågen. Det var for øvrig
ien av disse sjøbodene at den famøse
brannen startet i januar 1916 -en brann
som utviklet seg til et inferno som la store
deler av det gamle Bergen sentrum i aske.
Mellom sjøbodene var der større og mindre hoper, hvor føringsskuter og mindre
skøyter kunne gå inn og losse og laste.
Ved Blaauw-hopen lå Murebryggen, som
Var en større kaiut-stikker, og her var det
at de fleste fjordabåtene sombetjente det
nære omlandet rundt Bergen (dagrute
båtene),latil. Om Murebryggen var aldri

.-.»in» i—•

Torgutstikkeren
Torgutstikkeren, som i dag har fått navnet Shetlands-Larsens brygge, ble tatt
12
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M/s Tellevaag 1 ved Torgutstikkeren en vårdag omkring 1950. Foran Tellevaag 1 ser vi akter
skipet til M/s Øygar. Langs Strandkaien ligger,fra venstre: M/s Hordabø, M/s Melanddrott,

M/s Sæbø, D/s Masfjord og D/s Lindaas som hakker utfra Blaauwhopen. Foto: Normann.
Jostein Sørensens samling.

POSTKORT 4

Ennå omkring 1970 hadde Øygarden & Sotra Rutelag en tallrik flåte, og her ser vi dem alle ved
Torgutstikkeren. Foto: Giovanni Trimboli/Grako. Jostein Sørensens samling.

så stor etter dåtidens målestokk, ble det
fort trangt om plassen når mange båter
var inne samtidig. På gamle fotografier
kan vi derfor ofte se båtene ligge både 2
og 3 utenpå hverandre. For passasjerene
ble det derfor å vandre over dekk fra
den ene båten til den andre. Og selve
Murebryggen var som regel overfylt av
alskens varegods som skulle ekspederes
i alle himmelretninger. Et florisant skue
må nok det ha vært, noe vi får et inntrykk
av på postkort nr. 5.
Etter at branntomtene var ryddet
og Strandkaien stod ferdig i 1923 ble
forholdene naturligvis mye lettere for
både passasjerer og dem som hadde sitt
arbeid på kaien. Med en kailengde på
142 meter og en bredde på 27 meter, ble
ekspederingen mye enklere. Nå kunne
handvogner, kjerrer og lastebiler kjøre
helt hen til kaikanten. Etter hvert kom
det også vareskur på kaien. Men fortsatt
hendte det på travle dager, at båter måtte
legge til utenpå hverandre.
Det var særlig båtene til Nordhordland
som dominerte på Strandkaien, for her
lå de til, både Lindaas-Masfjorden sine,
Alversund & Manger sine, Alversund
& Meland sine og Bergen-Hordaland
Fjordbuss sine. I tillegg var det kaiplass
for Askøy Dampskibsselskab sine båter.
Indre Nordhordland Dampbåtlag sine
båter, som tidligere også hadde ligget
ved Murebryggen, flyttet derimot over
til Tyskebryggen noen år før 1. verdens
krig.
Etter 2. verdenskrig fortsatte Nordhord
landsbåtene sin tilværelse ved Strand
kaien, men nå etter hvert under Bergen-

Nordhordland Trafikklag (BNT) sitt flagg
og merke. Askøy Dampskibsselskab forsvant inn i Rutelaget Askøy-Bergen
(A-B), som hadde kaiplass ved Sukkerhusbryggen.
På postkort nr. 6, som er fra slutten
av 1940-tallet, får vi et inntrykk av de
rommelige forholdene på Strandkaien.
Her er god fremkommelighet for både
last og passasjeren I høyre billedkant
ser vi også kaiskuret som stod frem til
begynnelsen av 1980-tallet. Da BNT
begynte med buss- og godsruter fra Bergen, var utgangspunktet Strandkaien.
Fra 1950-tallet og utover ble de karak-
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teristiske, blå kombinertbilene til BNT
(halvt buss og halvt godsbil) et kjent syn
på Strandkaien, før de forsvant inn på
Bergen Busstasjon. Midt på bildet ser
vi tre Nordhordlandsbåter fra tre av de
selskapene som senere slo seg sammen i
Bergen-Nordhordland Trafikklag. Båten
ytterst til venstre er D/s «Alversund» som
var den siste dampdrevne lokalrutebå
ten på Vestlandet, og som derfor svært
mange ennå har personlige minner fra.
Innenfor D/s «Alversund» ligger en
noe større båt med et annet skorsteins
merke. Det er D/s «Masfjord» til Lindås
- Masfjorden Dampskipslag (LMDL).
Dette var en eldre båt med en fortid
både i Tyskland og i Oslo før LMDL
kjøpte den etter krigen til erstatning for
den «Masfjord» som forliste i 1944. Bak
«Alversund» og «Masfjord» skimter vi det
hvite styrehuset på en mindre båt. Det
er nykommeren M/s «Fjordbussto» til
selskapet Bergen - Hordaland Fjordbuss.
Båten ble satt inn i rute mellom Bergen
og Indre Fosse, med stopp på Frekhaug,
Østergård, Isdalstø og Alversund. 1 time
og 40 minutter tok turen - betraktelig
raskere enn dampbåtene til AMDL.
På midten av 1970-tallet var det blitt
heller tynt med fjordabåter langs kaiene
-så også ved Strandkaien. Etter hvert
som veier, bilferger og senere broer kom
til, forsvant fjordabåtene en etter en.
En kortvarig oppblomstring i trafikken
kom riktignok med de moderne hurtigbåtene av katamarantypen, og Strand
kaien ble nå kaiplass for hurtigbåtene
til Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
og Øygarden & Sotra Rutelag (ØSR). På

'

Murebryggen omkring år 1900, med et knippe Nordhordlandsbåter ved kai.
Foto: H. Nic. Meyer. Jostein Sørensens samling.
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Et blikk utover Strandkaien på slutten av 1940-tallet. Vi ser D/s Masfjord til Lindås-Masfjorden
Dampskipslag inderst, og utenpå denne D/s Alversund til Alversund & Manger Dampbåtlag.
Bak der igjen skimtes M/s Fjordbussto til Bergen-Hordaland Fjordbuss. Et par år senere var
disse tre båtene samlet i ett selskap, Bergen-Nordhordland Trafikklag (BNT).
Foto: Normann. Jostein Sørensens samling.

begynnelsen av 1980-tallet ble det gamle
kaiskuret revet og erstattet med Strandkaiterminalen, med moderne publikumsfasiliteter som billettkontor, venterom,
toaletter og kafeteria. På 1990-tallet var
det imidlertid slutt med all båttrafikk
mellom Bergen og Nordhordland og
mellom Bergen og Øygarden. Strandkaien ble nå overtalt av hurtigbåtene til
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (i dag:
Fjord 1 Fylkesbaatane) og Hardanger
Sunnhordlandske Dampskipsselskap (i
dag: Tide Sjø) - våre dagers langrutebåter
-så Strandkaien er altså fortsatt et viktig
knutepunkt for den sjøverts kommunikasjonen mellom Bergen og distriktet,
noe postkort nr. 7 fra omkring år 2000
bekrefter. Her ser vi HSDs M/s «Baronessa» på vei ut, mens Fylkesbaatanes
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«Kommandøren» og «Fjordprins» samt
HSDs «Vingtor» ligger langs kaien,
Holbergskaien
Holbergskaien, eller Holbergsbryggen
som den opprinnelig het, var Bergens
første moderne kaianlegg. Anlagt som
pælebrygge i 1874 hadde den en lengde
på 60 meter. Navnet kommer selvsagt
av at den ligger ved foten av Holbergsalmenningen.
I årene 1889-1893 ble pælebryggen
revet og erstattet med en steinkai på 72
m, og i 1905-06 ble ytterligere en steinkai
oppført. Med en lengde på 58 m fikk den
navnet Søndre Holbergsbrygge, mens
den andre kaien ble hetende Nordre
Holbergsbrygge. Det er disse to bryg
gene vi ser på postkort nr. 8 som må

~rjm*»»-

være fra årene mellom 1906 og 1911.
Men om det var aldri så mange meter
kailengde, så var det likevel trangt om
plassen. I tillegg til den raskt voksende
HSD-flåten, var Holbergsbryggene til å
begynne med også kaiplass for båtene
til Det Stavangerske Dampskibsselskab,
Haugesunds Dampskibsselskab og båt
ene som trafikkerte Midthordland, vest
siden av Askøy og Øygarden. Etter hvert
overtok HSD hele kaiarealet, mens de
andre selskapene fikk kaiplass andre
steder. Holbergskaien ble synonymt med
HSD, noe postkort nr. 9 med all tydelig
het viser. Dette er fra 1930-tallet og viser
en hel «armada» av HSD-båter.
På 1960-tallet ble hopen mellom de to
kaiene fylt igjen, og den «nye» Holbergs
kaien fikk et samlet kaiareal på 3400 m2.
11960 ble det for øvrig mellom Holbergs
kaien og Nykirkekaiene anlagt en kai
som fikk navnet Munkebryggen, etter
stedet hvor Munkeliv kloster hadde sin
båtstø i middelalderen. På Munkebryg
gen ble passasjertrafikkentil HSD samlet
- først med hydrofoilbåtene, senere med
westamaranene. Her kom det i 1962
også fergelem for effektiv om bord- og
ilandkjøring av last med gaffeltrucker.
Postkort nr. 10 er fra denne tiden og vi
ser etterkrigstidens moderne båter som
M/s «Sunnhordland» og M/s «Ulvik».
11990 var det likevel blitt for trangt
og uhensiktsmessig på Holbergskaien,
så all last- og godshåndtering ble derfor
flyttet til den nye lasteterminalen på
Møhlenpriskaien.
Også snøggbåttrafikken forsvant etter
hvert herfrå, da både HSD og Fylkes
baatane flyttet båtene sine til Strandkai
terminalen. I dag er det heller stille på
Holbergskaien. Store deler av kaiom
rådet er blitt parkeringsplass og langs
kaiene er det kun tilfeldige anløp og en
og annen veteranbåt å se.
I november 2006 ble for øvrig Munke
bryggen Ferjekailag stiftet med det for
mål å restaurere og ta i bruk den gamle
fergelemmen på kaien. Bak Ferjekailaget
står veteranbåtlag og andre veteran
foreninger som ønsker å skape et natur
lig samlingssted for transporthistoriske
kulturminner sentralt i Bergen.
Et blikk utover den samme kaien 50 år senere.
Nå er det dagens fiordabåter som dominerer
bildet; hurtigbåtene til Sogn og Nordfjord, til
Sunnhordland og Stavanger - her represen
tert ved M/s Kommandøren, M/s Fjordprins
og M/s Vingtor langs kaien, og M/s Barones
sa på vei ut Vågen. Foto: Dino Sassi/Normann.
Jostein Sørensens samling

Holbergskaien en gang
mellom 1906 og 1911.
Ncexmest ligger Hauge
sund Dampskihsselskabs
D/s Karmsund og ved den
søndre kaien HSDs D/s

j

Vikingen som fikk tjene
selskapet
og distriktet i 59 år. Foto:
Mittet. Jostein Sørensens
samling.

Store deler av den
enorme HSD-flåten ved
Holbergskaien en gang
på 1930-tallet. Viser
legendariske skip som D/s
Stord, D/s Ullensvang,
D/s Ternen, D/s Rosen
dal, D/s Hardangeren,
D/s Søndhordland og D/s
Vøringen. Det var en
gang Foto: Helgesen.
Jostein Sørensens samling

Her har viforflyttet oss
over til den andre siden
av Vågen, og ser Hol
bergskaien fra sjøsiden,
med M/s Sunnhordland
og M/s Ulvik ved kai.
Helt til høyre skimtes litt
av Fylkesbaatanes M/s
Hornelen. Og den gamle
BEFen lager idylliske,
små krusningerpå en
ellers speilblank Våg. Foto:
Aune. Jostein Sørensens
samling

Tett i tett med Fplkesbåter
på dette postkortet fra
1930-tallet. Nærmest: D/s
Fjalir til venstre, og akter
skipet til D/s Framnæs til
høyre. Deretter følger D/s
Sogn, D/s Firda og D/s Al
den. Foto: Mittet. Jostein
Sørensens samling

Nykirkekaien
Ikke mange meterne lenger ute finner
vi Nykirkekaien, oppført som Nykirkebryggen i årene 1883-1889. Den ble anlagt
som en steinkai med en utstikkerbrygge
på jernpilarer. 11915 ble det anlagt en ny
kai litt nordenfor, og denne fikk da nav-

net Nordre Nykirkekai, mens den gamle
ble hetende Søndre Nykirkekai.
Fylkesbaatane hadde siden 1875 hatt
kai og ekspedisjonslokalet på Petane
bryggen -en liten trebrygge som lå rett
syd for nåværende Søndre Nykirkekai.
Etter hvert som flåten økte, ble også

Nykirkekaiene tatt i bruk av Amtski
bene, som selskapet ble hetende på
folkemunne. Postkort nr. 11 er et typisk
situasjonsbilde fra 1930-tallet; tett i tett
med aldrende fylkesbåter langs kaiene.
Eldst av dem alle er 80 år gamle D/s
«Framnæs» og D/s «Fjalir», fortsatt i full
vigør! Vi ser dem nederst i bildet.
Under eksplosjonen 20. april 1944 ble
Nykirkekaiene sterkt ødelagt, og Petane
bryggen og Fylkesbaatanes lokaler gikk
opp i flammer. Petanebryggen ble ikke
gjenoppbygget etter krigen, men begge
Nykirkekaiene ble reparert og utvidet,
bl.a. med fergelemmer for godsekspe
dering med gaffeltruck. Det neste post
kortet (nr. 12) er tatt fra omtrent samme
sted som nr. 10, men ca. 30 år senere.
Scenen er den samme, men aktørene
er nye. Med unntak av gamle «Nesøy»
er samtlige av båtene på bildet nye og
moderne etter tidens krav.
Som med Holbergskaien, ble også Ny
kirkekaiene etter hvert for uhensikts
messige for moderne godshåndtering
parallelt med ekspedering av passasjer
trafikken. Da snøggbåtene kom på be
gynnelsen av 1970-tallet, fikk disse
derfor kaiplass og venterom for pas
sasjerene på Søndre Tollbodkai. Denne
ordningen varte ved til 1983 da den nye
Strandkaiterminalen ble åpnet. Gods
ekspederingen ble etter hvert flyttet til
terminalen på Møhlenpriskaien. Som
med Holbergskaien, er det i dag heller
stille på Nykirkekaien.

Havnen den gode
Vågen i Bergen er blitt kalt Havnen den
gode. For flåten av fjordabåter - fra de
første spinkle dampskipene til våre
dagers hurtigbåter - medfører det rik
tighet. For bare en generasjon siden lå
fjordabåtene tett i tett langs kaiene, og
sammen med Hurtigruten, Kystruten,
Nattruten, Englandsruten og et uttall
større og mindre lasteskip var Vågen
et pulserende sentrum for sjøverts for
bindelse i alle himmelretninger. I dag
er intensiteten en helt annen; Kystruten
og Nattruten er historie, Hurtigruten
er flyttet til Nøstebukten, godtrafikken
flyttet til Dokkeskjærskaien og den siste
rest av fjordatrafikken - hurtigbåtene
- er ensomme tilbake ved Strandkaien.
Borte er også all aktiviteten på kaiene;
lastebilene, varebilene, truckene, olje
fatene, brødkassene, melkespannene,
postsekkene, avisbunkene osv.
Har vi mistet noe langs den veien som
kalles Fremskrittet?
SKIPET NR. 4 - 2008
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En dyplastet Sally Stove i kanadiske farvann. Libertyskipet, bygd 1944, er her fotografert på Halifax red med sin nye skorstein,
altså etter ombygging til motorskip i 1953. Før salg til utlandet, sommeren 1960, lå hun et par år opplagt I Vrengensundet.
Illustrasjon, postkort fra R. J. Inness Photo, Halifax NS, Canada

Antwerpen 1958 og
Libertyskipet «Sally Stoves»
siste tid under norsk flagg
Av Bjørn Tandberg

Hyresøkende i Antwerpen, 1958. En februardag i 1958, kjørte en minibuss, låstet med sjøfolk,
ut fra Antwerpen i Belgia. Bestemmelsesstedet var nordfranske Dunkirk, hvor vi skulle tiltre tjenesten
på Osloskipet Sally Stove. Jeg og mine internasjonale medpassasjerer hadde før dette vært hyresøkende
ved det norske hyrekontor i Antwerpen, adresse Falconplein 25. Dette var ett av de i alt elleve hyrekontorer
som myndighetene drev i utenlandske havner. Fra samme adresse ledet Knut Knudsen Norsk Sjømannsforbunds lokale avdelingskontor. Forbundets hovedoppgave var å kontrollere at tørnsystemet, nedfelt i
sysselsettingsloven av 1947, ble korrekt praktisert. Alle nasjoner kunne søke hyre der. Et ufravikelig krav
for å bli registrert var at skyldig kontingent til forbundet måtte være betalt. Etter kontroll og godkjenning
av medlemsboka, kunne sjømannen stille seg på tørn, da helt nederst på lista innen sin kategori.
Jeg mener at vi var rundt tretti hyresøkende i Antwerpen denne vinteren. Byen hadde også sitt norske
legekontor ved Falconplein. Dette, bestyrt av den senere sjømannslege i Bergen, dr. Johs. Solem (f. 1903).

(Antwerpen
haddegjengen
kanskjebodd
et par
stykker av denne
på
norskeide Hotell Scandia. De fleste
hadde losjert i noen av byens mange
boardinghus for sjøfolk. Jeg nevner i
fleng Maritime, drevet av en norsk stuert
ved navn Harald, Miss Mary og endelig
Café Het Gouden Anker i Verversrui,
hvor jeg seiv hadde bodd. Husleien
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var
rimelig,
og ble gjerne
betalt med
en
måneds
forskudd.
Hyrekontoret
lå like
ved, så veien var kort når vi skulle over
til daglig opprop for ledige jobber. Etter
som tiden gikk, avanserte man oppover
lista. Kommet til topps, kunne man avslå tilbudt hyre to ganger, tredje tilbud
måtte aksepteres. Hvis ikke, tilbake
bakerst i køen, men dette tror jeg ikke

hendte
ofte. Norske
var
jevnt særlig
over populære
og nøtsjøgutter
stor tillit,
Begynte det å bli snaut med kontanter,
var kreditt i losjiet intet problem. Av
mine medlosjerende minnes «Knappen»
Sandvik fra Haugesund, «Flekken» fra
Flekkefjord, «Stavanger», og endelig en
fra Sandnessjøen. Alle kjekke karer og
skikkelige sjøfolk. Blant de nymønstrede

til Sally Stove, var også to nordmenn,
begge med familie og mange års botid
i Belgia. Dette var båtsmann Kjell Larsen
fra Kampen i Oslo og matros Jarle «Char
lie» Lofthus fra Fauske. Førstnevnte drev
i mange år Kjells Bar i en av gatene nær
Falconplein. Lofthus hadde en allsidig
fortid, blant annet som førstereisgutt
i 1943 med finsk DS lima av Åbo (b.
1895/155 brt), i nordnorsk kystfart. (Se
Skipet nr. 3 og 4/04). Senere hadde han
under perioder forsørget seg seiv og sin
familie som slusk belgiske kullgruver.
Nå skal det ikke underslåes at det
under kategorien uteseilere fantes en
kelte brodne karer. Noen hadde av ulike
årsaker ikke vært hjemme i Norge på
flerfoldige år. Enkelte slet med nerve
problemer etter krigsseilas, og alkohol
var lett tilgjengelig som trøst for de ulyk
kelige. Sett i ettertid var sikkert mange
av disse karene behandlingstrengende,
men fikk der og da greie seg som best
de kunne på egen hånd. I rettferdig
hetens navn må det sies at de fleste,
etter å ha kommet ut på tørrlagt skute
etter en fuktig ferie, fremsto som dyktige
og yrkesstolte mannfolk som kunne sitt
fag. Den gang, bare et godt tiår etter
krigens slutt, møtte vi ofte slike skjeb
ner, både i verdens havnebyer og som
skipskamerater i handelsflåten. Mange

år etter min tid i Antwerpen, rundt 1970
produserte NRK en TV-serie om norske
sjøfolk i denne byen. Der ble noen uhel
dige, som dessverre hadde trådd litt feil
i livet, intervjuet i beruset tilstand. De ble
nærmest latterliggjort og hengt ut som
sosiale tapere. Ett av de sårende uttrykk
som den gang brant seg fast i minnet
hos mange var minusvariant. En av dem
som i Stortinget offentlig kritiserte denne
ubalanserte reportasjen var høyreman
nen Jan. R Syse (1930-1997) fra Nøt
terøy, seiv en gang medlem av Norsk
Sjømannsforbund.

Lorentzen Rederi Co,
1947
Etter Frithjof H. Lorentzens vellykkete
forhandlinger med myndighetene i USA,
overtok Lorentzen & Co. i Oslo i mars
måned 1947 Libertyskipet Anna H.
Branch fra US War Shipping Adminis
tration. Damperen ble omdøpt til Arthur
Stove og registrert i Oslo. Samme år,
i månedsskiftet juli - august, overtok
rederiet ytterligere to slike skip fra ame
rikanerne. Dette var Sally Stove (ex Jan
Pieterzoon Coen) og Jane Stove (ex
Silvester Gardiner). Rederiet hadde
under krigen mistet all tonnasje, nemlig
tre tankskip, så dette var første skritt i
gjenreiningen av flåten.
Det var atskillig skepsis knyttet til
kvalitet og driftsikkerhet på de forskjel
lige amerikanske standardskip, og sær
lig på Libertyskipene. Skipsbygging etter
samlebåndprinsipp ved nydannede verft,
med liten eller ingen erfaring fra slik virk
somhet, kunne nok skape tvil. Skepsisen
ble forsterket ved at enkelte Liberty-skip
viste tendenser til struktursvikt under
sterke påkjenninger i grov sjø. Senere
undersøkelser i USA har vist at dette

Stemningsbilde fra Antwerpen havn på
1950-tallet. Ved kai, belgisk skonnertskip
Mercator, bygd 1932 / 770 brt. Hun seilte
som skoleskip til 1961, deretter stasjo
nært museumsfartøy. Illustrasjon, postkort
fra Edition Prevot Anvers, sendt hjem til
Hemnesberget av en hyresøkende artik
kelforfattar i januar 1958

ofte skyldtes for lavt manganinnhold i
skrogets stål. Dette, kombinert med
lave temperaturer og ytre påkjenninger,
kunne forårsake bruddskader. Skipene
var bygd for hard krigsseilas med kalku
lert kort levetid, men greide seg allikevel
forbausende bra gjennom sin etterkrigs
seilas. Siste Liberty under norsk flagg
ble Valhall av Haugesund som holdt det
gående til april 1965, da solgtes denne
damperen til utlandet.
Det viste seg senere at de redere som
slo til og anskaffet seg amerikanske stan
dardskip de første årene etter krigen,
traff en meget heldig avgjørelse. Arthur-,
Jane - og Sally Stove tjente seg seiv
inn fler-foldige ganger i de årene til de
seilte for Lorentzen. Driftssikkerheten var

Allerede høsten 1945 reiste skipsreder
Frithjov H. Lorentzen til USA for å sondere
mulighetene for kjøp av krigsbygd ton
nasje. Dette resulterte I at rederiet i 1947
kjøpte tre Libertyskip, nemlig Arthur -, Jane
- og Sally Stove. Illustrasjon fra «Norske
rederier gjennom 50 år».

også stort sett tilfredsstillende, skriver
Bård Kolltveit i Lorentzens jubileumsbok
av 1977. Hva gjelder Sally Stove, så lot
rederiet henne våren 1953 ombygge til
motorskip ved et verft i La Spezia, Italia.
Man installerte da en sekssylindret Fiat
dieselmotor på 3.600 bhk. Gevinsten
var betydelig reduserte bunkersutgifter
og en økning av lastekapasiteten på 150
tonn. Av disse tre krigsbyggene tjente
Sally sine eiere lengst. Hun ble først
solgt til utlandet i mai 1960. Damperne
Arthur- og Jane Stove var da allerede av
hendet til greske interesser i henholdsvis
juni 1955 og januar 1956.

MS Sally Stove,
februar 1958
Ut på dagen den 11. februar ankom vi
Dunkirk hvor Sally Stove allerede var
ankommet og vel fortøyd langs kullkaia.
Der skulle titusen tonn fra Norfolk VA
losses. Dette til bruk som brensel ved
det lokale kullkraftverket. Vi nyankomne
ble anvist våre lugarer på hoveddekket
i midtskipshuset. Jeg kom til å dele losji
med en godt voksen matros fra Hed
mark, en trivelig fyr som jeg kjente fra
Antwerpen. Lugarene var både romslige
og luftige, men nokså spartansk innre
det. For eksempel stålrørkøyer med spi
ralbun n og tynn madrass, samt klesskap
SKIPET NR. 4 - 2008
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Tre glade østfoldinger fra Sally Stove på sin stamkafé Dunkirk. Fra venstrereparatør Knut
Engebretsen, smører, senere motormann Arvid Bergløv og jungmann, senere lettmatros
Kjell Arne Hansen. Foto via Kjell Arne Hansen

av stål (militærtype) var standarden for
oss menige. Akter i det lille poophuset
var det også et par tomannslugar. Den
ene, opprinnelig sykelugar, mens den
andre hadde tjent som losji for et par av
krigstidens tjueseks amerikanske gun
ners, det vil si kanonskyttere. To andre
skytterlugarer på poopen var før 1958
ombygd til verksteder, eller «sjapper»,
som vi sa til båtsmann og tømmermann.
Spisemessene i midtskipet var arrangert
på tradisjonell måte, nemlig med sepa
rate matros- og fyrbøtermesser, dertil
felles pantry. Mes-sene fungerte også
som dagrom for fri-vaktene. Sammenlig
net med forholdene på mitt forrige skip,
svenskbygde MT Bruse Jarlha 1943 (se
Skipet, 4/07), var amerikansk standard
av 1944 å foretrekke.
Besetningen på Sally Stove, om lag
trettifem i tallet, var internasjonal. Under
mine måneder om bord var åtte nasjo
ner representert på mannskapslista.
Foruten nordmenn, minnes jeg sjøfolk
fra Danmark, Finland, Skottland, Belgia,
Frankrike, Portugal og Romania. Denne
rumeneren, motormann Niclas Dragan,
var forresten fransk statsborger etter
mange år som fallskjermjeger i fremmed
legionen. Dragan overlevde blodige
kamper under krigen i daværende Fransk
Indokina, men omkom dessverre da MS
Höegh Aronde av Oslo (3.913 brt /
b 1945) forliste den 21. mars 1963. Av
de trettito om bord, overlevde bare tret
ten da dette krigsbygde skipet (ameri
kansk type C1 M-AVI), sprang lekk og
sank ved kysten av Marokko. Hun var
da på reise fra Sassandra til Valencia i
Höeghs Vest-Afrikalinje.
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Kullene ble loset med kraner fra land.
Som vanlig var på 1950-tallet, foregikk
slikt arbeid oftest kun på dagtid. Etter
arbeidstidens slutt klokken 1700, hadde
alle, unntatt de nødvendige vakter, fri til
neste morgen. Da tørnet vi til klokka sju
ior den daglige innsats på dekk og dørk.
Ni dager tok lossingen denne turen, så vi
fikk god tid til å bese byen. Ennå i 1958
kunne man se spor etter Dunkirks drama
tiske krigshistorie. Dette var Operasjon
Dynamo i mai - juni 1940. Under vold
somt tysk bombardement ble 335.000
allierte soldater evakuert fra strendene
ved Dunkirk av en britisk småbåtarmada.
Jeg husker at mannskapet fra Sally
særlig frekventerte området oppe rundt
byens jernbanestasjon. Min avregnings
bok fra den gang, avslører at jeg hevet
6.000 franc, tilsvarende 102,90 kroner,
hos telegrafisten. Mye moro for en billig
penge ble dette. Min månedshyre som
lettmatros varforøvrig 631 kroner.
Etter flere års atlanterhavsseilas, ofte
med dårlig vær og overvann, var det et
ter hvert mye rust å bekjempe på Sally.
Når i havn hang dekksfolkene gjerne
utenbords på stilling og banket rust på
skutesiden. Deretter var det mønjing
og maling av de behandlete områder.
Minnes jeg rett, greide vi aldri, tross
iherdig innsats, å komme helt å jour i
vår kamp mot rusten. Dette antagelig til
stor ergrelse for vår gode 1. styrmann
(= overstyrmann), Haftorsen fra Hauge
sund. På dekk og overbygg gikk vedli
keholdet heldigvis bedre. Dekksgjengen
var imidlertid aldri i manko på fornuftige
arbeidsoppgåver.

Litt om iuker og lastegreier
20. februar var kullene losset og skuta
gjort försvarlig sjøklar før avgang. På
gamle tørrlastskip var dette en tidkre
vende og tungvint affære. Dette i motset
ning til de senere tiders patentluker av
forskjellig konstruksjon. Sjøklaringen gikk
trinnvis, man tok for seg rommene etter
hvert som de var ferdig låstet, eller losset.
Skjærstokker skulle legges inn i mellom
dekk og oppe i alle fem lukeåpninger. Så
var det nær 290 tunge, jernbeslåtte luker,
laget av 234” plank, som skulle plasseres
i sine respektive åpninger på værdekket.
De fleste av dem nær seks fot lange
og vel to fot brede. Da Sally Stove den
gang utelukkende seilte med kull i bulk,
ble lukedeksler aldri lagt inn på mellom
dekket, kun skjærstokker for å stive opp
skroget. Endelig var det å dekke lukene
med tre gode presenninger som ble
sjømannsmessig skalket med lukejern
og trekiler. På toppen av dette flere
tverrskips skalkejern med strekkfisker til
sikring. Endelig ble bommene låret og
försvarlig sikret før vi stakk til havs, godt
forberedt på å møte naturens krefter.
Jeg husker at vi til sine tider plagdes
med lekke dampledningertil våre vinsjer
og spill. Noen av disse lekkasjene ble
tettet med såkalte sementkister. De
aller fleste Libertyskip var utstyrt med ti
lastebommer (SWL 5 tonn), men noen,
liksom Sally Stove, hadde to ekstra.
Dette paret var rigget på stormasten i
akterkant av luke nummer to. Til lastegrei
ene hørte også to tungløftbommer på
henholdsvis 30 og 15 tonn, permanent
sikret med solide klammer til henholdsvis
for- og aktermast. Disse var naturligvis
aldri i bruk under kullfarten.
Straks lasteoperasjonen var fullført,
var det feiing, spyling og grundig ren
gjøring av hele skipet. Bokstavelig talt
fra mastetopp til tanktopp. Spesialkullet
som vi fraktet til franske kraftverk, var
svært finkornet og mengder av støv
trengte inn over alt. Oljehyre var derfor
gjengs arbeidsantrekk, uansett værfor
hold, blant dekksfolkene under lasting
og lossing. Man sparte da sitt beste ar
beidstøy for mye skitt og støv. Noen gån
ger, med «vann på dekk», det vil si trykk
på brannlinja, var det bare å rette munn
stykket mot hverandre før vi tørnet inn.

Litt om 3. styrmann, kaptein
og fotball
Like før avgang ble sjøvaktene satt. To
mann på hver vakt skulle det være, ror
mann og utkikk. Ingen autopilot fantes,

så her var det styring døgnet rundt.
Utkikk gikk man under døgnets mørke ti
mer, eller ved dårlig sikt. Jeg og en fransk
lettmatros med etternavn Fromage, ble
satt på 8-12 vakta. Dette var en trivelig
fyr som snakket bra engelsk og hadde
mye å berette fra sin interessante farts
tid med vintankeren Wevan (b 1954 /
2730 dvt) av Bergen. Vår vaktsjef var
skipets godt voksne 3. styrmann. Han
var bergenser, het Skjelbred og var den
gang langt oppe i sekstiårene. Som
enslig enkemann hadde han funnet seg
et hjem på Sally, hvor han da hadde
vært sammen-hengende i flere år. Vi ble
etter hvert godt fortrolige og den gamle
veteranen hadde mye interessant å for
telle. Spesielt på kveldsvaktene, etter at
kapteinen hadde sagt god natt til oss på
broa, og var gått til ro på sin lugar, kom
historiene fra oppveksten på en fyrsta
sjon langt ute i havet og tidligere tiders
sjømannsliv. Timene bak rattet gikk da
som en røyk. Her må bemerkes at jeg
selvfølgelig aldri kunne videreformidle
saker og ting fra mannskapsmessa til
min vaktsjef. Slikt, benevnt slarv, ville ikke
bli nådig oppfattet av mine medseilere.
Foruten å være en god forteller, var
han uten tvil skutas rensligste person.
Alltid iført plettfri, snøhvit kjeledress, til
og med under lasting og lossing av kull!
På sjøvaktene, likeså kledd, vandret
han rundt i styrehuset med vaskefille
og pusseskinn innen rekkevidde. Da
speidende etter ett eller annet smussig,
eller upusset som han kunne gyve løs på.
På kveldsvaktene kortet vår 3. styrmann
tiden med klassiske gymnastikk- og
pusteøvelser. Videre husker jeg at om
en lyspære i noen av topplanterne måtte
skiftes på vår vakt, da for Skjelbred som
et oljet lyn oppover masteleiderne med
ny bajonettpære i munnen. I fin fysisk
form, med solide trebånner på beina
og alpelue på hodet, var den gamle
hedersmann nærmest ustoppelig i sin
arbeidsiver.
Så noen ord om vår kaptein, Ragnar
Tange, den gang 41 år gammel og
fra Sandefjord. Som så mange andre
vestfoldgutter, hadde unge Tange valgt
sjøen som levevei. Hans første sjøreise
var i 1935, da med Thor Dahls nybygde
Thorshov, en motortanker på 14705 død
vekttonn. Sin navigatørutdannelse tok
han under krigen i hjembyen. Seilte så
som styrmann med flere norske damp
skip, før han i 1950, 33 år gammel,
ble forfremmet til fører av Lorentzens
Libertyskip Jane Stove. Ragnar Tange
var således særdeles godt kjent med

denne skipstypen, da han noen år senere overtok kommandoen på deres
Sally Stove. Før dette hadde han nemlig
også seilt styr-mann med Libertyskipene
Arthur Stove og Belfri, begge disponert
av samme rederi.

analfabet og ikke meningsberettiget
hva gjaldt fotball. Jeg lot meg imidlertid
etter hvert rive med, og applauderte villig
favorittlagenes prestasjonen

Jeg minnes kaptein Tange som en
rolig og sindig kar, ikke lett å bringe ut av
fatning. Vi underordede hadde den gang
for femti år siden normalt ingen sosial
kontakt med skipsledelsen. Slik bare var
det, seiv husker jeg ingen negative reaksjoner på dette. Jeg tror de fleste av oss
følte denne avstanden som bekvem - vi

Stormfull atlanterhavsseilas
Etter ni dager var kullene losset og
vi avgikk Dunkirk i ballast, som vanlig
bestemt Norfolk VA. Også denne turen
var det bunkersanløp av Falmouth. Et
ter to døgns seilas ankret vi 22. februar
på denne havnas godt skjermede red.
Den forhåndsbestilte bunkersbåt kom

passet vårt og de passet sitt!
På Sally Stove eksisterte dog en
form «døråpner» mellom oss og dem.
Dette var fotballen hjemme i Norge, hvor
Vest- og Østfold var ledende den gang.
Svært mange om bord kom jo fra dette
området og Ragnar Tange fulgte ivrig
med sin Sandefjord Ballklubb, sølwinnere i 1957s NM og med legendariske
Thorbjørn Svenssen på laget. Flest tilhengere hadde nok dåtidens suverene
topplag, nemlig Fredrikstad Fotballklubb
(FFK). 11957 tok de for eksempel nemlig
the double, altså både NM og seriegull.
Spenningen var stor hver helg når de
hjemlige heiter var i aksjon. De med
radioapparater satt med ørene klistret til
høytaleren og i radiorommet fulgte «gnisten» spent med på NRKs kortbølgesendinger. Oftest endte kampene med
seier for FFK og da ble det unison jubel
fra bro til fyrdørk. I denne Fredrikstadpatriotisker flokken, var jeg, som innfødt
nordlending å betrakte som sportslig

så ut til oss med det nødvendige. Etter
noen timers opphold der, kunne vi lette
anker og seile fra denne idylliske havnen,
beliggende i Cornwall, lengst vest i den
Engelske kanal.
Så vidt jeg husker hadde værgudene
til da vært snille med oss, men kommet
vel ut av Kanalen, møtte vi et skikkelig
atlanterhavsuvær. Jeg skulle da få føle
at et lett Libertyskip kan være et sær
deles ubehagelig oppholdssted under
grov sjøgang. Et standardskip av denne
typen hadde en kapasitet på bare vel
2 800 tonn vannballast, noe som var i
knappeste laget. Ror og propell kom da
stadig vekk over vannet. Hun ble lite grei
å styre og farten gjennom vannet avtok.
Dette til de grader at et par stykker av
oss ble sendt akterut for å berge slepe
loggen. Farten var da etter hvert blitt så
liten at logglina hang omtrent vertikalt
ned fra babord låring.
For å bedre sitasjonen beordret kap
tein Tange luke nummer fem åpnet i
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MS Sally Stove av Oslo, her i ballast med sine tolv lastebommer toppet. Majoriteten av
Libertyskip var utstyrt med kun ti bommer (SWL 5 tonn). Legg merke til fartøyets høye
frlbord med topp av ror og propell over vannet. Dette var meget ugunstig under seilas i
dårlig vær med høy sjø. Foto fra «Skippere, meglere, redere».
SKIPET NR. 4 - 2008

19

T

-

•»

X-

'

4?

jf

i

_

__

IS S

u

”

-

u

3~~ ~ '

Norfolk VA, 20. mars 1958: Franskbygde MS Ganja av Bergen låda ved samme kai som Sally Stove. Skipets tekniske løsninger,
da særlig fallrepet, imponerte artikkelforfatteren storlig. Foto via NSS Jenssen samlingen.

forkant, styrbord side. Vår tømmermann
fra Skjeberg fjernet der og da de nødvendige trekiler og en lukelem kunne
så løftes ut. Noen brannslanger ble så
koplet til nærmeste hydrant og deretter låret ned til mellomdekket. Her ble
strålerøret sikret til en av skjærstokkene
før man beordret «vann på dekk» fra
maskinen. Etter noen timer var vannivået
i undre lasterom steget en seks, sju fot.
Det sto da i høyde med overkant av propellertunnelen der nede. Vannfyliingen
ble stoppet og tunnelen virket effektivt
som langskips slingreskott. Vår nye,
litt mer akterlige trim forbedret skipets
styreegenskaper merkbart. Med harde
bunnslag og så vidt styrefart, kjempet
Sally Stove seg så videre vestover mot
uværet.
Under slike omstendigheter kom praten rundt messebordene, naturlig nok, til
å dreie seg mye om skipets dramatiske
ballastreise til USA ved juletider 1957,
altså bare et par måneder tidligere. På
denne turen fra Amsterdam til Norfolk
møtte man ekstremt uvær av orkans
styrke. Nå i ettertid, minnes denne
spesielle overfarten godt av min tidligere skipskamerat, lettmatros Kjell Arne
Hansen fra Fredrikstad. Som mannskap
på damphvalbåt Kos 33 av Sandefjord
(b 1943 / 574 brt), hadde han tidligere
opplevd ishavsstormer i Antarktis, men
dette uværet overgikk alt. Daværende
20
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-jungmann, unge Kjell, født 1941, gikk
ida 12-4 vakten sammen med vår 2.
styrmann, også han fra Fredrikstad.
En ettermiddag, mens det blåste som
verst, oppdaget man omfattende sprekkdannelseri dekk og skuteside. Skadene
var på styrbord side, rett utenfor luke
nummer tre. Dette var svært alvorlig,
men kaptein Ragnar Tange utviste fremragende sjømannskap og fikk forsiktig
dreid Sally rundt, slik at man lenset unna
været med redusert fart. Dramaet endte
heldigvis godt. Etter tjueto døgn i sjøen
ankom en skadeskutt Sally Stove Baltimore MA. Der hadde Lorentzen Rederi
bestilt plass ved verksted for nødvendige
reparasjonen En uke senere, påselveste
julekvelden, ble skipet erklært sjødyktig
og kunne gjenoppta reisen til Norfolk.
Et annet samtaleemne var havarerte
og forliste Libertyskip. Til dette litt dystre
tema hadde vi et par sannhetsvitner om
bord, nemlig 1. kokk Willy Nikolaisen
fra Honningsvåg, samt vår lille belgiske
smører. Begge to hadde vært med da
DS Sunlong av Oslo forliste 2. juledag
1956. Dette Libertyskipet, låstet med
jernmalm, var da på reise fra Narvik
til Rotterdam. Hun møtte dårlig vær,
sprang lekk og sank 50 nautiske mil sør
av Lista. Under særdeles dramatiske
omstendigheter, bie kaptein Helge Røssnes (f 1902) og hans 34 menn, plukket
opp fra sine to livbåter av kaptein Helge

Askeli (f 1895) og hans mannskap på
Fred Olsens MS Borre (b 1949 /1 029
brt) som, i siste øyeblikk kom dem til
unnsetning. Mannskap og offiserer på
begge skip fikk senere hederlig omtale
for godt sjømannskap under særdeles
vanskelige forhold. Likeså ble Farsund
Radio rost for sin vellykkete koordinasjon
av redningsaksjonen.

I Norfolk VA
Sally Stove kom heldigvis velberget frem,
den 12. mars 1958 ankret vi på Hamp
ton Roads. Dette er et vidstrakt havne
område ved munningen til Chesapeake
Bay i delstaten Virginia (VA). Der ligger
også Norfolk, vårt bestemmelsessted
og lastehavn. Den slitsomme overfarten
fra Falmouth hadde tatt oss atten døgn.
Dette tilsvarer en gjennomsnittstall på
om lag 7,5 knop. Siste døgn før ankomst,
og etter ankring på reden, strevde vi
med å lense ut vår ekstra ballast i rom
nummer 5. Dette viste seg å være lettere
sagt enn gjort, vannet lot seg rett og slett
ikke pumpe ut! Arsaken var innelysende,
nemlig tilstoppede lensebrønner på
begge sider der nede. Løsningen ble
et tomt, 200 liters oljefat, sjaklet til en
av mantelvaierne ved aktre lasterom. En
langtekkelig oppgave, å vinsje opp ton
nevis med sjøvann ved hjelp av et eneste
fat. Etter mange timers innsats var imid-

lertid rommet tømt og rennesteinene
kunne inspiseres. Som fryktet var disse
helt tilstoppet av finkornet kull og trefliser
fra lasteromsgarneringen. Forsikkerhets
skyld ble derfor alle rennesteiner gjort
rene mens vi lå der ute på reden.
Mange skip av forskjellig nasjonali
tet lå ankret og awentet lastetørn ved
kullpiren. Etter en ukes venting var det
endelig vår tur, og Sally kunne forhale
inn til Lambert Point for lasting. Som jeg
husker det nå, femti år senere, gikk det
der unna i rasende fart! Lik perler på en
snor kom spesialbygde, skinnegående
vagger, låstet med kull farende utover
den 1.000 fot lange piren. Der ute, høyt
over ønsket skip, stanset vaggen et lite
øyeblikk. Fra stoppestedet ble lasten,
gjennom en solid renne, styrtet ned i las
terommet. Denne renna var forsynt med
en slags regulerbar styreanordning ved
enden. Kullene kunne således fordeles
til alle deler og hjørner av rommene - det
var viktig å utnytte skipets lastekubikk
på en fornuftig måte. Tomme vagger
returnerte straks innover til landsiden for
å hente mer kull.
Etter hvert som lastingen skred unna
ble skipet gjort sjøklar av dekksgjengen.
Prosedyrene for denne omstendelige
operasjonen er beskrevet ovenfor, un
der omtale av skipets lastegreier. På
motsatt side av piren lå denne dagen
en landsmann, nemlig MS Ganja av
Bergen, tilhørende Leif Erichsens Re
deri AS. Denne elegante, da vel året
gamle shelterdekkeren på 12.546 tonn
dødvekt, avgikk Norfolk mens jeg var
på vakt om formiddagen. Franskbygde
Ganja ble beundret og positivt kommen
tert for sine fine linjer av oss på gamle
Sally. Hva som imponerte meg mest
var faktisk hennes aluminiums fallrep!
Vi observerte at straks bergenserens
lokale agent, som siste person, var sett
vel i land, kom septere og håndtau inn i
en fart. Så skjedde det for meg, så ufor
glemmelige syn. Mens dekksgjengen
derover fordelte seg for og akter for å ta
inn fortøyningene, sto en eneste mann
tilbake ved fallrepet. Han trykte på en
knapp og en liten elektrisk vinsj startet.
Ganjas fallrep steg så lydløst opp fra
kaien og ble stoppet i riktig posisjon på
styrbord side av hennes midtskipshus.
Noe lignende hadde i alle fall ikkejeg sett
tidligere - dette virket som en åpenba
ring om fremtidens skipsfart. Vi på Sally
hadde et tungt, todelt fallrep av solid tre
med jernbeslag å baske med. Når mon
steret skulle rigges inn, trengtes helst
hele dekksgjengen. Mye ståk og pesing

var det bestandig når dette fallrepet, ved
hjelp av rå muskelkraft og 4-skåren talje,
skulle løftes opp til dekkshøyde. Derfrå,
en etasje opp, til akterkant av båtdekket
for sikring under sjøreiser.

Til Le Havre og Rouen
Etter femten rolige døgn i sjøen, ankom
en dyplastet Sally Stove franske Le
Havre den 4. april. Etter åha passert
havnens store sluseanlegg, kunne vi
fortøye ved en av byens kullterminaler.
Her skulle bare et mindre parti losses, så
etter et par døgn i denne noe kjedelige
havn kastet vi loss. Med elvelos på broa
gikk ferden oppover Seinen til Rouen,
120 kilometer fra kysten ved Engelske
kanal. Nedenfor Rouen, på nordre elvebredd, på fransk benevnt Riviére Droit
= Høyre bredd, var det den gang lagret
enorme mengder kull. Apropos betegnelsen Høyre bredd, så henviser dette
til retningen av den utgående elvestrøm.
Sørsiden kalles derfor Riviére Gauche
= Venstre bredd. For oss sjøgutter var
det viktig å holde rede på disse betegneisene, pluss skipets kainummer på
fransk, når vi etter landlov skulle navigere
oss om bord igjen.
Mine erfaringer fra 1958 er at Rouens havnekvarter da var et særdeles
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vanskelig område å finne frem i. Når man
nærmet seg kaiene nede ved Seinen,
sperret digre berg av kull all sikt over
store områder. Da gjaldt det å være
utstyrt med velutviklet stedsans, eller
ha en god porsjon flaks, for å finne eget
skip. Denne flaksen har jeg seiv erfart.
Da, i timevis traskendetrøstesløs mellom
disse kullhaugene, før en opplyst Sally
Stove plutselig dukket opp i nattemørket,
langt der fremme. Lettelsen var overvel
dende, minnes jeg ennå, fem tiår senere.
Kanskje var lykken bedre enn forstanden
den gang da. Overfall og ran, var noe
man iblant hørte om i enkelte havnebyer,
inkludert Rouen. Da jeg senere, i april
1964 anløp stedet med MS Sagatlnd
av Sandnessjøen (1199 brt / b 1964),
var det noen av våre gutter som kom i
klammeri med gjeng nordafrikanere. Man
satt intetanende på en Rouens vinstuer,
nemlig Stockholm Bar, da denne ban
den, helt uten grunn angrep dem. Nord
mennene, anført av vår 2. maskinist, han
med fem år som fallskjermjeger i frem
medlegionen, gikk heldigvis seirende ut
av denne bataljen.
Et populært møtested for skandina
viske sjøfolk var overnevnte Stockholm
Bar, beliggende i et noe dystert strøk av
byen. Om bygningens eksteriør og om
givelsene ikke var av ypperste klasse, så
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Et populært vannhull i Rouen var Stockholm Bar, beliggende i underetasjen midt på bil
det. Innehaver, «Jack» fra Nesna på Helgeland - pensjonert donkeymann fra Fred Olsens
Rouenlinje. Her, fotografert på 1960-tallet. Illustrasjon via Trader / Shipsnostalgia
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var stemningen innenfor desto varmere.
En detalj som huskes av mange, er de
bratte steintrappene nær baren. Der var
gatebelysningen svært mangelfull og
mang en sjøgutt har snublet nedover
steinhellene der, kanskje litt ør i hodet etter inntak av hete franske viner! Resultat,
forslåtte knær og oppskrubbete hender.
Uprovoserte slagsmål og bråk, som
opplevd i 1964, var langt fra typisk for
dette gjestfrie stedet. Om dets norske
eier huskerjeg at han opprinnelig kom fra
Nesna på Helgeland. Han var den gang
pensjonert, etter mange års seilas som
donkeymann i Fred Olsens linje mellom
Øst-Norge og Rouen. Hans riktige navn
minnes jeg dessverre ikke, men en av
mine kilder mener at han muligens ble
tiltalt «Jack» av sine gjester. Hans koselige franske ektefelle, som gjerne hjalp til
i lokalet, snakket flytende norsk.

Le Mascaret, april 1958
En sak som mange sjøfolk den gang
omtalte, men færre hadde opplevd,
var den fryktede tidevannsbølgen, Le
Mascaret, på Seinen. Slike flodbølger
er et tidevannsfenomen. Når sjøen flør
ekstremt mye iet trangt farvann, likt
Seinens munning, dannes det en bølge
som skyter fart innover mot den utgående elvestrøm. Den inngående havstrøm er overlegent sterkest og tvinger
elvevannet tilbake i sitt løp. For Seinens
vedkommende kunne effekten av dette
bli en vel sju meter høy bølgekam, som
fosset opp floden med tolv knops fart.
Gjennom årene kostet denne strømmen

skipsfarten dyrt. Pålitelige kilder forteller
at mer enn to hundre fartøy ble vrak gjen
norn de første seksti år av det tjuende
århundre. For å løse problemet, bygde
man i 1963 en avlastningskanal helt ute
ved Tancarville. Ideen var at denne nye
vannveien skulle absorbere det meste av
trykket nårflodbølgen presset på ute ved
elvemunningen. Samtidig lot man Baie
de la Seine mudre opp hvor påkrevd.
Etter den tid er Le Mascaret nærmest å
betrakte som historie.
I april 1958, mens vi lå i Rouen med
Sally, var Le Mascaret i aller høyeste
grad en realitet. Hva som skulle til for
å utløse fenomenet, var en skikkelig
springflo. Altså ved ny-, eller fullmåne,
nårsologmånepåvirkertidevannetmak
simalt i samme retning. Forutsetningene
slo til, og etter åha mottatt varsel om
kommende tidevannsbølge, satte vi ut alt
hva vi hadde av fortøyninger. Lossingen
ble selvsagt stoppet, og hovedmotoren
ble gjort klar til manøvrer. Dette i tilfelle
vi skulle slite oss løs og komme i drift
på Seinen. Havnelos kom om bord, og
gangveien ble løftet inn. Her var vi forberedt på det aller verste, men det gikk
-heldigvis bedre enn fryktet. Jeg husker
at det var på dagtid at flodbølgen nådde
oss. Sally jaget da kraftig frem og tilbake
mens hun gynget opp og ned. Under
dette var jeg stand by akter på poopen
med halve dekksgjengen, resten var
postert forut. Som en siste hilsen fra
Le Mascaret, knakk aktre «horn» på en
pullert, plassert i borde ved luke num
mer fem på babord side. Den tykke
assuransevaieren som var tørnet opp

der, var helt uten elastisitet. Den huie,
noe slitte, støpejernspullerten, brakk
helt nederst, mens den stive vaieren
holdt stand mot naturkreftene. A få fri
gjort denne assuransevieren, nå tett
sammendradd i åttetallsformasjon, rundt
restene av pullerten, var som å løsne den
såkalte gordiske knute. Etter mye strev
og plunder var vaieren heldigvis frigjort
og kunne nøstes opp på sin snelle, klar
til bruk.

Blindpassasjerer
Ut på dagen, 11. april 1958, ankom Sally
Stove vår faste bunkershavn, Falmouth.
Skuta var da i ballast og hadde seilt fra
Rouen dagen før. Neste dag var alle
tanker toppet opp og vi fortsatte reisen
vestover mot Norfolk, for der å ta om
bord nok en ladning kull. Kommet ut i rom
sjø gikk praten rundt messebordene om
mystiske nattlige observasjonen Noen
mente å ha sett flyktige skygger ute på
akterdekket, synlige i noen sekunder, for
så å forsvinne. Enkelte humorister fleipet
om spøkelser, mens de mer jordnære
holdt på at vi antagelig hadde fått en eller
flere ubudne gjester om bord. Myste
riets løsning var imidlertid ikke langt unna
skulle det vise seg.
På dette tidspunkt var vi nemlig godt
i gang med vår rutinemessige rengjøring
av lasterommene. Samme dag var vi
kommet til lasterom nummer fire. For å gi
lys og luft der nede ble noen lukelemmer
ble fjernet og vi entret ned til mellomdek
ket medbringende feiekoster og annet
utstyr. Noen portable soler (= elektriske
lasteromslys) ble også rigget for å bedre
arbeidsforholdene der nede. Så var det
å gå i gang med våre piassavakoster for
å samle alle rester av siste kullast. Dette
oppsopet ble samlet i tomme oljefat, eller
lagt i seil for senere dumping. I forkant av
dette dekket lå to av våre drikkevanns
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I april 1958 anløp Sally Stove Rouen. Vi fikk da erfare den enorm springfloen, kalt Mas
caret, som den gang kunne oppstå på Seinen. Flodbølgen, opptil 7,3 meter høy, raste da
nedover floden med 12 knops fart. 11963 fullførte man Canal de Tancarville for å avlede
vannmassene, springfloen var da en saga blott. Foto fra «TidaI Bore Research Socity»
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tanker. Mellom tankenes topp og overlig
gende dekk, var det et åpent rom, hvor
det ofte samlet seg kullrester. Da en av
dekksfolkene entret til topps på styrbord
tank, fikk han seg et ordentlig støkk i livet.
Fire hvite øyne i to svært så skitne fjes var
hva han skimtet inne i mørket.
Ingen tvil lenger, vi hadde blindpassa
sjerer om bord! De to mannspersonene
bie senere identifiserte som grekere, og
de hadde sneket seg om bord like før
avgang Rouen. Deres ønske var fribillett
til USA, den gang drømmenes land for
mange mennesker verden rundt. Etter
Falmouth var det begynt å skorte på
både mat og drikke, fortalte grekerne. I

ly av mørket hadde de så, via nedgangs
luke i aktre mastehus, sneket seg opp på
dekk i sin søken etter mat og drikke. Nå
som avsløringen var et faktum, ble de
innkvartert i den utrangerte sykelugaren,
lokalisert på styrbord side i poophuset.
Som vanlig var med blindpassasjerer,
ble de straks satt i høvelig arbeid. Dette
som en gjenytelse for fri kost og losji.
Våre nyoppdagete grekere deltok mel
lom annet i arbeidet med å gjøre Sally
lasteklar før ankomst USA.

Desperate grekere
Overfarten dit gikk greit, bare tretten
døgns seilas fra Falmouth til Norfolk,
tilvarende en gjennomsnittsfart på vel ti
knop. Den 25. april ankret vi på Hampton
Roads, nær Norfolk, og ble straks bordet
av havneautoritetene. Disse, i god tid før
ankomst selvsagt telegrafisk informert
om våre blindpassasjerer. Dette var jo
en særdeles alvorlig sak, sett med im
migrasjonsmyndighetenes strenge øyne.
Der var det ingen sympati å spore, alle
blindpassasjerer skulle holdes under lås
og slå mens skipet var i USA. Deretter
utreise med samme skip. I vårt tilfelle be
tydde dette retur til Frankrike. Grekerne
hadde muligens håpet å kunne komme
seg ubemerket i land etter ankomst
Norfolk. For å forhindre dette, hadde
skipsledelsen beordret vår reparatør,
Knut Engebretsen, til å sveise solide
jernstenger foran deres lugarventil. I
tillegg var en vaktmann fra skipet kon
tinuerlig postert i gangen foran deres
låste lugardør.
Like etter ankring ble vaktholdet for
sterket med en storvokst amerikaner.
Dette var en pensjonert politimann med
mange års tjeneste bak seg. Han var for
øvrig bevæpnet med både skarpladd
revolver og lang kølle. Det første han
gjorde etter ankomst, var en profesjonell
ransaking av grekerens lugar - og takk
for det! Der konfiskerte han godt gjemte
kniver og hammere, beviselig stukket
vekk før ankomst. Dette avslørte våre
greske «venner» som temmelig despe
rate karer, antagelig villige til å bruke
grov vold for å nå sine mål! Jeg husker
at mannskapets innstilling til blindpassa
sjerane ble atskillig mer reservert etter
dette funnet av slag- og stikkvåpen. Av
sikkerhetsmessige grunner ble de for
resten påsatt håndjern ved absolutt alle
bevegelser utenfor lugaren. Under mine
tørn som fangevokter i poophuset, fikk
jeg god kontakt med denne tidligere po
litimannen. Han hadde mye spennende å

Her, styrbord side av akterdekket på et standard Libertyskip. Dør nær leiderbunn leder
inn til mannskapsinnredningen. På Sally Stove losjerte artikkelforfatteren i lugar nummer
to fra denne inngangen. Delte denne med matros og uteseiler Tømmerås fra Hedmark.
Foto fra «The Liberty Shlps from A to Z»

berette fra sitt liv som lovens håndhever.
Noe av det første han fortalte oss, var
at han faktisk var norskættet. Mannens
forfedre var rogalendinger og hadde
kommet over til Amerika mange år tidligere. Dette var han veldig stolt av, men
hans norskkunnskaper var dessverre helt
minimale. Det eneste hun kunne si, uttalt
på en slags stavangerdialekt, var «hurra
for syttende mai!»
Fremdeles til ankers ute på reden,
hørtes en dag hysteriske skrik fra fangelugaren. Nærmere undersøkelse viste
at den ene grekeren hadde kuttet opp
mageregionen med barberblad. Denne
farlige gjenstanden, liten og lett å gjemme, var uheldigvis ikke blitt oppdaget
under lugarundersøkelsen noen dager
tidligere. Mye blod fra flere sår var å se
der inne. Den selvskade mannen ble
bandasjert på beste måte og deretter
sendt i land med tilkalt båt, antagelig fra
US Coast Guard. Allerede neste dag
ble pasienten, da ferdig sammenlappet,
utskrevet fra sykehuset og returnert til
skipet. Jeg minnes en tydelig deprimert
mann, som der og da ble hjulpet opp
fallrepet, fremdeles iført håndjern. Antagelig hadde han planlagt å kunne rømme

fra hospitalet, eller muligens bli liggende
der til Sally hadde forlatt USA. Intet av
dette slo til, så våre blindpassasjerer
forble under lås og slå resten av tiden
i Norfolk.

Opprykk til matros
Den 1. mai 1958 avgikk Sally Stove
terminalen på Lambert Point, låstet til
merkene med kull for Dunkirk i rommene.
Vel klar kaia, ankret kaptein Tange ute på
reden, dette for å fullføre sjøklaringen. I
alle fall et par - tre luker, med tilhørende
bommer, gjensto å sikre. Etter noen timer
var alt klart, og skuta kunne legge ut på
nok en reise mot Frankrike. Beregnet
ankomst var litt før midten av mai.
En helt spesiell hendelse fra neste
dag står fremdeles klart for meg. Jeg
hadde rortørn på kveldsvakta, åtte til tolv,
da kapteinen dukket opp i styrehuset
på sin vanlige kveldsrunde. Han kom
så bort til meg, kontrollerte kursen og
spurte om hvordan jeg likte meg om
bord. Øyensynlig tilfreds med svaret
kunne han fortelle at en av matrosene
akkurat hadde innlevert sin oppsigelse
for fratredelse i Dunkirk. Han hadde
SKIPET NR. 4 - 2008

23

A

fe .

"j,

,

8-

j

'

i

Seksten måneder gamle MS Clyde av Rotterdam kom en havarert Sally Stove til unnsetning ute i Nord-Atlanteren i mai 1958.
Med sine193 fot, 4 500 bHK og 820 bruttotonn, var hun den gang en av verdens største havgående slepebåten Foto: F. Stigter

kontrollert min sjøfartsbok og funnet
alder og fartstid i orden. Stillingen som
matros var derfor min om jeg takket ja.
Snakk om fødselsdagpresang, dette
hendte nemlig på min tjueårsdag! Jeg ba
om litt betenkningstid - det var imidlertid
en liten hake knyttet til kapteinenstilbud.
Som «stylen» den gang var, skulle ingen
snike i køen når det gjaldt opprykk til
høyre stilling. Jeg mener at vi var tre, eller
fire lettmatroser på Sally, så her måtte
det handles korrekt. Agå til skipsledelsen og be om egen forfremmelse var
noe av det dummeste en sjømann kunne
finne på. Den uvitende mistet da gjerne
all positiv anseelse hos sine skipskamerater, og ble i verste fall frosset ut av det
gode selskap. Hva gjaldt mitt tilbud om
opprykk, ble saken derfor fremlagt for
mine kamerater i dekksmessa. Der var
det heldigvis bare positive reaksjoner.
Kaptein ble informert om min beslutning
og nå gledet jeg meg bare til å ankomme
Dunkirk. Som en av matrosene tilhørte
jeg derfrå overklassen blant dekksfolkene. Nemlig daggjengen med vanlig
arbeidstid fra 0700 til 1700, seks dager
i uka, søndagsfri og en månedshyre på
hele 730 kroner.

Maskinhavari
En morgen, sånn omtrent halvveis til
Frankrike, tørnet jeg ut til min formid-dagsvakt, og registrerte da at Sally lå og drev
med død hovedmotor. Korte kontrollerte
stopp hørte ikke til sjeldenhetene, derfor
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ingen umiddelbare reaksjoner fra oss
dekksfolk rundt frokostbordet. Vår Fiat
diesel med sine seks sylindere, hadde
Jsine spesielle nykker og måtte pleies
med omhu. Ikke lenge etter fikk vi høre fra
maskinfolkene hva som hadde skjedd.
Som vanlig var den gang, tok vakthavende smører eller eventuelt motormann sine kontrollrunder hver halve
time. Da skulle utvendig temperatur
sjekkes på alle veivluker, hovedmotoren
rundt. Dette ble gjort med håndberøring.
Mistenkte man ulyd fra noe veivhus, ble
fastnøkkel benyttet som effektivt stetoskop. Vakthavende maskinist foretok
rutine-messig samme kontroll hver hele
time. Husk at dette skjedde mange år
før noen torde drømme om å oppleve
et ubemannet maskinrom. I maskinen
praktiserte man trevaktssystem, liksom
oss på dekk. Sjøvakter skulle også settes
og brekkes samtidig begge steder, dette
var en tariffestet bestemmelse.
Sjef på 4- 8 vakta var 2. maskinisten
fra Haugesund. Denne stillingen tilvarer
dagens 1. maskinist. På norske skip
ble han den gang stort sett omtalt som
andre mester, eller sekken, avledet av
det engelske second. Med seg på vakt
hadde han motormann Arne Johansen, i
dag med etternavnet Bergløv og bosatt
på Gressvik. Daværende maskinvakt forteller at han, nær klokken fem denne morgenen, merket at noe var galt med hovedmotoren. Arne konstaterte da varmgang
bak den ene veivluka, og Fiaten ble derfor øyeblikkelig stoppet. Maskinsjefen,

også han fra Haugesund, ble varslet
samtidig som vakthavende styrmann
på broa bie informert. Etter en tid kunne
man åpne den lille inspeksjonsluka til
den overopphetete del av maskineriet,
Derfrå strømmet det da ut mye røyk og
lukten av varm olje var intens.
Etter fagmessig undersøkelse var
diagnosen klar, nemlig brente veivlager.
Arsaken kan ha vært at forurensninger i
smøreolja, blokkerte tilførselen via trykk
smøringspumpa og frem til lageret. Her
var det bare å sette i gang med demon
teringsarbeidet for å kunne renskrape
de brente lagerskåler. Bergløv husker
at dette drev maskingjengen på med i
samfulle tre døgn. Som dekksmann hus
ker jeg at vi flere ganger under denne
tiden ble kalt til rors for å fortsette rei
sen. Maskinen var da klargjort og ble
startet opp igjen. Etter korte perioder
med forsiktig gange var det atter stopp,
Årsak, høye temperaturen Tross iherdig
innsats måtte man etter hvert se i øynene
at oppgaven var for stor, assistanse
utenfra trengtes.
Under slep
Våre eiere kontaktet derfor L. Smit & Co.
Internationale Sleepdienst i Rotterdam,
et firma etablert allerede i 1842. Disse
nederlenderne var, og er fremdeles verdensledende hva gjelder slepeoppdrag
av alle slag. Jeg tør anta at man fra vårt
Oslokontor forhandlet ganske intenst
for åfå dette oppdraget utført rimeligst
mulig. Et annet spørsmål; var denne

operasjonen å anse som bergning eller
kun å betrakte som assistanse? Svaret
kjenner jeg dessverre ikke, men etter
noen dagers venting ankom i alle fall
slepebåten Clyde av Rotterdam vår posisjon. Med 15 knops fart hadde hun da
tilbakelagt noen hundre nautiske mil på
nordlige kurser fra sin faste base i Horta,
Fayal på Azorene. Levert som ny i januar
1957, ble Clyde den gang gjerne omtalt
som Europas største slepebåt. Med
Nederlands trikolor friskt blafrende under
gaffelen, ble hun et uforglemmelig minne
for oss som beundret hennes kraftfulle
konstruksjon fra Sallys dekk. Clydes
lengde var 193 fot, hennes bruttotonnasje 820 registertonn og fremdriften
ble besørget av to dieselmotorer med
samiet effekt 4 500 bhk.
Værforholdene var bra, så etableringen av slepeforbindelse gikk greit.
Gjennom styrbord halegatt, lengst forut
på bakken, mottok vi hollenderens solide sleper. Denne vaieren, diameter ca
40 millimeter, ble så sikret rundt flere
av våre pullerten Deretter, mens den
rutinerte taubåtskipperen manøvrerte
seg i korrekt posisjon foran vår baug,
ble anslagsvis seks hundre meter slepevaier kjørt ut fra Clydes akterdekk. Vi fra
dekksgjengen som bivånet operasjonen
fra bakken, observerte nå at sleperen
forsiktig begynte å strammes, dette
mens hollenderen gradvis økte maskinpådraget. Så, endelig kunne vi merke at
skipet igjen gjorde fart gjennom vannet,
Sally var atter underveis!
Farten var overraskende høy med
den gode Clyde foran baugen. Rundt
sju - åtte knop gjorde vi. Ellers så styrte
vi ikke lenger kurser etter kompasset når

vi tok våre tørn bak rattet. Nå gjaldt det å
legge roret litt over, til den ene eller den
andre siden, slik at vi unngikk å skeine
fra side til side, eller bli liggende midt
inne i slepebåtens kraftige propellstrøm.
Dette var momenter som ville redusere
vår fremdrift østover mot Europa. Slepevaieren ble nøye overvåket av dekksvakta
på bakken. Jeg minnes at vi der forut ble
utstyrte med langhåret slammekost og
en pøsvaiersmurning. Sleperen beveget
seg jo stadig frem og tilbake i sitt halegatt og for å unngå skamfiling bie den
derfor stadig påført smurning. Smerting
ble også lagt på. Det vil si kledning av
vaieren med strimler av gamle lukepresenninger, der denne vandret i gattet.
For oss som var vante til lyden av rytmiske stempelslag og vibrasjonerfra en
virksom Fiat, ble denne seilasen under
slep rene lystseilasen. Nesten som å
være tilbake på fullriggeren Christian
Radich igjen. Fra maskinrommet hørtes
nå bare svakt Sally Stoves hjelpemaskineri. Dette besto av to originale
amerikanske dampdrevne generator fra
1944. I 1953, under ombyggingen i
La Spezia, hadde man så i tillegg fått
installert en dieselgenerator. Det kan
nevnes at styremaskinen fremdeles var
den originale dampdrevne. En larmende
sak, kun skjermet av en nettingdør og
plassert helt akter under poophuset. På
denne reisen, antagelig til irritasjon for
våre to blindpassasjerer som da satt i
arrest der. Enkelte av besetning hadde
forsøksvis bodd der akter, men alle, etter
kort tid tilbake midtskips igjen. Der var
alltid ledig køyplass.
Slepeoperasjonen forløp problemfritt,
og vi kom etter hvert til utløpet av den

Engelske kanal. Derfrå og for de rester
ende vel tre hundre nautiske mil frem til
Dunkirk ble slepevaieren jevnlig kortet
inn. Dette ble gjort for å bedre Clydes
manøvermuligheter iet stadig tettere
trafikkbilde. Enveiskjøring og trafikk-se
parasjonssoner hadde ingen hørt om
tilbake i 1958. Ellers var det jo slepebåtskipperens oppgave å holde oss klar
av farlige vrak, dem er det jo mange av
i dette farvannet. Alt gikk bra og tjueen
døgn etter avgang Norfolk ankom slepet
Dyckfyrskip den 22. mai. Dette fyrskipet,
ankret utenfor Dunkirk endret senere
navnet til Sandettie, oppkalt etter de
bankene hun markerte. Fra 1989 haren
lysbøye markert stedet. Dette, Frankrikes
siste fyrskip, ble noen år senere erklært
å være et nasjonalhistorisk monument.
En annen av Smits slepebåter lå stand
by ved Dyck og awentet vår ankomst.
Med profesjonell assistanse fra disse to
hol-lenderne manøvrerte havaristen seg
greit gjennom Dunkirks sluseanlegg og
for-tøyde ved kuilkaia. At Sally Stove da
hadde fullført sin siste lastereise under
norsk flagg ante mannskapet intet om
denne dagen. Tvert imot, jeg for min
del gledet meg storlig over å være
blitt matros og så frem til flere turer i
atlanterhavs-farten.

Siste vers
Etter ankomst tok lossingen straks til,
som vanlig med kraner fra land. Våre to
greske blindpassasjer forlot nå skipet etteråhafulgtossiseksuker. Alle følte nok
bare lettelse da disse to skumle karene
ble geleidet over gangveien av franske
politifolk. Etter hva jeg senere har hørt,

*

*
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Etter en trivelig ferie I Antwerpen, mønstret artikkelforfatteren sommeren 1958 på MT Mosli av Farsund (b 1953 / 16 730 tdv).
Mosvoldtankeren, her avbildet til ankers utenfor Livorno, Italia hvor vi i juli 1958 losset en oljelast fra Sidon, Libanon.
Foto fra egen samling
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ble dette en kostbar affære for rederiet.
En liten buss ankom fra Antwerpen
med nye folk, disse til erstatning for de
nettopp avmønstrete. De sist ankomne
kom til å få en særdeles kort tids tjeneste
om bord skulle det vise seg.
Som ved forrige anløp av Dunkirk ble
våre vel ti tusen tonn med kull losset på
ni dager. Den 31. mai gikk siste hiv over
rekka og vi kunne igjen gjøre skuta klar til
avgang. Denne gang til Rotterdam hvor
rederiet hadde ordnet verkstedplass.
Nødvendige slepebåter var også ar
rangert for denne korte sjøreisen, bare
vel hundre nautiske mil opp til Hoek van
Holland. Flere taubåter ble benyttet,
nemlig nederlandske Argus (b 1955 /
115 brt) og Maas (b 1954 / 114 brt),
begge disse tilhørende rederiet Smit i
Rotterdam. En tredje sleper var også
engasjert til oppdraget, nemlig danske
Garm (b 1958 /144 brt). Dette, nesten
helt nye fartøyet var eid av E. Z. Svitzers
Bjergnings Enterprises i Kalundborg,
men den gang befraktet av Smit og
stasjonert i Hoek van Holland, helt ute
ved Nordsjøen.
Allerede neste dag, den 1. juni, var
slepet fremme ved Goeree fyrskip. Der
tok vi los om bord og fortsatte opp
Nieuwe Waterweg mot Rotterdam. Vår
noe spesielle ankomst ble observert av
en norsk journalist som rapporterte sa
ken hjem til Norwegian Shipping News.
Der ble saken omtalt, men dessverre
uten bilde av Sally og hennes tre gode
hjelpere. Vel fremme ved vårt bestilte
verksted, fortøyde vi ved anvist repara
sjonskai. De nederlandske mekanikerne
gikk så straks løs på vår havarerte hoved
motor. Dagene gikk, og vi koste oss i
et sommeriig Rotterdam, for øvrig en
av mine favoritthavner i Europa. Under
landlov støtte jeg et par ganger på kjent
folk. Først fra lille MT Josta av Bergen (b
1952 / 4 275 tdv), den gang i fast fart
mellom Rotterdam og Themsen. En en
øyd matros fra Ålesund som jeg hadde
seilt med på C. T. Gogstad (b 1954 /18
800 tdv) var der, iikeså førstereis Ove
Sande, en sambygding fra Hemnesber
get. Et par skipskameraterfra Bruse Jarl
møtte jeg også. Disse, da påmønstret
nybygde Havprins (19 670 tdv) av Oslo,
overtatt av rederiet et par dager tidligere.
Med denne Meyer-tankeren skulle jeg
forresten seiv komme til å seile i vel atten

bange anelser, alle mann oppsagt fra
dato. Altså fratredelse om sju dager for
samtlige underordnete. Reparasjonene
ville bli langt mer omfattende enn først
antatt, derfor denne beslutning om kol
lektiv oppsigelse. Rundt midten av juni
måned hadde således de fleste forlatt
skipet. Jeg og motormann Myhre, en
eldre krigsseiler fra Grenland, reiste
sammen til Antwerpen for der å søke ny
hyre. For mitt vedkommende resulterte
dette i at jeg kom til å seile med trivelige
MT Mosli av Farsund (b 1953 /16 730
tdv). Kaptein: Tor Larsen Solhaug fra
Hidra, men den gang bosatt i Vestbygda
på Lista - også han krigsseiler.
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8/47:

4/53:

DS / MS Sally Stove (LMOR)
Tonnasje, som ny: 7 176 brt / 4 380 nrt /
10 700 tdv
Dimensjoner: 441.5 x 57.1 x 34.9 fot
Trippel ekspansjon dampmaskin, 2 500 ihk
fra Iron Fireman Manufacturing Co, Portland
OR Fart: 11 knop
3.44:
Levert 10.03.44 til US War Ship
ping Administration fra Permamente
Metals Corp., Yard No. 1, Richmond
CA (- 2263) som Jan Pieterszoon
Coen.

8/46:

(Gjennomsnittsprisen for et Liberty
skip oppgies til $ 1 780 000)
Manager: Sudden & Christenson,
San Fransico CA
Overført til USAs reserveflåte den
12.8.46

Lorentzens Skips-AS (Lorentzen
Rederi Co,), Oslo
Midlertidig nasjonalitetsbevis, New
York 1 2.08.47, od Sally Stove,
registrert i Oslo
Ombygget ved Industrie Navali
Meccaniche Affini (INMA) i La Spe
zia, Italia. Ny motor: 3 600 bhk, 6-cyl
Fiat diesel. Ommålt: 7 246 brt / 4
373 nrt /10 850 tdv

9/58:

Opplagt i Vrengen fra 05.09,58 til
22.06.60

5/60:

Compania Atlantica Pacifica, 905.
Maryland Trust Building, Baltimore
2 MD, USA, pris £ 168 000 +£ 2
250 i kommisjon, od Susquehanna,
registrert i Panama
Neptune Marine Corp. (Culny Inc.,
New York), od Neptune, registrert i
Monrovia

4/63:

Epilog
Sally Stove fikk et særdeles langt opp
hold i Rotterdam den gang i 1958. Noen
flere lastereiser under norsk flagg, skulle
det ikke bli for dette Libertyskipet. Den
5. september, samme år, ankom Sally
Vrengen hvor hun gikk i opplag. Først
22. juni 1960 kastet hun loss, da som
Susquehanna av Panama. Nye eiere var
Compania Atlantica Pacifica, med kon
toradresse i Baltimore MD, USA. Etter
Uere eierskifter nådde hun, da som MS
Neptune av Monrovia, veis ende i februar
1968. Tjuefire år etter levering, ble hun
overtatt av opphoggere i Kaohsiung, Tai
wan ROC. Kanskje ingen høy alder, men
slett ikke så verst for et masseprodusert
standardskip, bygd under en verdenskrig
og med forventet kort levetid.
Femti år er lang tid. Avslutningsvis ber
jeg derfor leserne om å bære over med
eventuelle faktafeil, og /eller unøyaktig
heter i denne beretningen. Mye bygger
nemlig påforfatterens personlige minner
fra denne seilasen, anno 1958. Ellers,
takk til alle gode hjelpere og kilder.

måneder fra juni 1960.
En ukes tid etter ankomst kom det
opp en meddelelse fra rederiet på
oppslagstavla. Der fikk vi bekreftet våre

7/47:

00/66: Oriental Union Maritime Corp.,
Monrovia
00/67: Globe Transport Services Corp.,
Monrovia
2/68:

Til opphugging Kaohsiung, Taiwan
ROC

Kilder:
Dag Bakka jr.: «Tamp - Norsk Trampfart
1945-1985», Bergen 2002
Arne Bergløv (tidligere Johansen), 1621
Gressvik (ex motormann Sally Stove)
Osmund Engan, 8800 Sandnessjøen
«Farsunds Avis», 4550 Farsund, 28.12.1957
og 07.01.1958
Bernhard Getz: «Norges leger 1967», Oslo
1968
Reidar Gilstad, 1440 Drøbak
T. Halvorsen: «Vi seilerfor velstand og lykke
- Norsk Sjømannsforbunds historie», bind
2, Oslo 2007
Kjell Arne Hansen, 1 605 Fredrikstad (ex
lettmatros Sally Stove)
Eiliv Ode Hauge: «Norske rederier gjennom
50 år», Oslo 1955
W. J. Jaffee: «The Liberty Ships from A to Z»,
Palo Alto CA, USA 2004
Bård Koltveit: «Skippere, Meglere, Redere
- Lorenzens SkibsAS 1926-1976», Oslo
1977
Keith Lanngridge, Romford, UK
Finn Olstad: «Vår skjebne i vår hånd - Norsk
Sjømannsforbunds historie», bind 1, Oslo
2006
«Norges Skibsførere 1939 - 1953», Sta
vanger 1954
Norsk Sjøfartsmuseum, 0286 Oslo
Norsk Sjømannsforbund, v/ Morten Øen,
0160 Oslo
Stichting Nationaal Sleepvaart Museum,
Maassluis, NL

224 sider og koster 270 kroner.
ISBN: 978-82-90148-68-2
bestilles gjennom Alrunen Antikvariat,
8656 Mosjøen www.alrunen.no
post@ ku Iturverkstedet.no

jord- og skogbruket».
For maritimt interesserte vil kanskje
bidraget til Bjørn Tandberg vekke mest
interesse. Han har samarbeidet tett med

gikk på Helgelandskysten mot slutten
av andre verdenskrig. Tittelen på artikkelen de står bak er «Fraktefart i krigstid
- Litt om finske skip i norsk kystfart
under krigen». Ti foto/illustrasjoner om
dette tema har de to også funnet, og
dette stoffet burde være av interesse
for mange lesere, så vel på Helgeland,
som utenfor dette distrikt. To av de
mange slitne finske fraktebåtene som
tyskerne hadde rekvirert havarerte ved
Hemnesberget, blant andre lima som
gikk ned på Asskjæret. Akterenden til
denne båten kunne man se ved fjære
sj o helt til 60-tallet en gang.
Bjørn Tandberg har i en årrekke gravd
i historiske kilder på en eksepsjonelt
grundig måte. Hans forkjærlighet er
historier der båter er hovedingrediensen,
°9 han har bak seg en rekke artikler om

De kan
historieinteresserte
Nordland
glede seg til Årboki for
Helgeland 2008. Blant artiklene er Richard
Karstensen fra Mosjøen, som sammen
med Ørnulf Kibsgaard har skrevet beret-

Snorre
Ranheim
på Hemnesberget
om
en
grundig
gjennomarbeidet
artikkel
om Ranheims opplevelser som jungmann under krigen. Han mønstret som
ung mann på en finsk frakteskute som

emnet
som erogpublisert
i ulike organer.
Spennende
viktige hendelser
som
n °k viH e ha gått i glemmeboken uten
Tandbergs engasjement,
Tore M. Furuhatt
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Det finske dampskipet lima som ble senket. Foto via Bjørn Tandberg

ningen om «Aluminiumsverket i Mosjøen
1958 - 2008 - Miljøpåvirkninger på

m
Sverre Mo:

Norske Marinefartøy
358 sider, format 16x24 cm, farger
Bodoni Forlag
ISBN 978-82-7128-497-8 pris kr 429

SVERRE
Mo, vårt mangeårige
medlem
og støttespiller,
har i høst kommet
nt med boken om norske marinefartøyer
siden 1814. Og la det sies med en gang:
Dette er en referansebok som for første
gang gir en samlet og lett tilgjengelig
oversikt over marinens fartøyer, visualisert med tegninger i skala 1 -500
Boken er delt i fem deler. Først seilmarinen 1814-1865, så damp og panser
1865-1940, krigs- og etterkrigsmarinen
1940-1960 og til sist KNM etterflåteplanen av 1960 frem til i dag. Og en femte
del om Marinens Flygevåpen 1912 til
1944, da det gikk sammen med Hærens
Flygevåpen og ble til Flyvåpenet, senere
Luftforsvaret. Hver seksjon har en kort
innledning, og deretter behandling av fartøyene etter type og klasse. Det er ingen
utførlig tekst, men faktuelle opplysinger
og hvert fartøys liv og levnedsløp som en
skipsliste. Dessuten er hvert fartøy også
representert ved sitt våpenskjold. Også
Kystvakten og innleide sivile fartøyer er
inkludert.
Fartøyene er ført frem til siste slutt,
For mindre enheter som torpedobåter

I

I]

er dette til utrangering eller salg. Enkelte
båtologiske gåter finnes det her, som
hva som skjedde med transportfar-

klarlegge samtlige forlis. Gjennom aviser,
sjøforklaringer og andre skriftlige kilder,
supplert med et stort kontaktnett har han

tøyet falken som lå på Karljohansvern i
945? Det eneste negative med boken
er at tegninger av de større fartøyene

til sammen ide tre bøkene identifisert
og behandlet 768 forlis i Rogaland og
Hordaland

nødvendigvis
må i gå
over men
to sider
og
sllk
forsvlnner inn
bretten,
slik må
det være'
Av alt som er skrevet om Marinens
°9 dets fartøyer er altså dette den første
samlete oversikt Det er noe vi len 9 e har
savnet’ °9 Sverres måte å 9i«re det på
fremstår som tiltalende, översiktlig og
ikke så lite

Dette tredje
følger
de tidligere
i opplegg,
men bildet
fremstår
kanskje
litt «re
"ere” både ' s,ruktur °9 9 rafikk' Det
er da også et rikt og dramatisk stoff,
der hlstorien støttes av kartutsmtt og
bilder- De fiest forlis blir noenlunde kort
fortalt, andre mer utførlig, atter andre
får grundigere behandling, som f eks
det russiske linjeskipet Ingermanland

Enk Bakkevig:
Skipsforlis rundt Jæren
Fra Åna Sira til Skudefjorden
312 sider, format A4, rikt illustrert, dels i
farger ISBN 978-82-997910-0-7
Pris 479 inkl porto
Kan kjøpes fra Erik Bakkevig, Strandlinjen 52, 5527 Haugesund,
eriba@online.no
I høst kom Erik Bakkevig ut med sin
I tredje bok om forlis langs Vestlandskysten, nå mellom Åna Sira og Skudefjorden. Med maritim bakgrunn har han
siden 1971 drevet dykking påvrak,fulgt
opp av et møysommelig arbeid med å

utenfor Hårr i 1842. Flere av vrakene er

besøkt de senere år og beskrives som
de ligger i dag.

Forlls er vlktl9
del av kystens his
tone’ °9 sllk sett er Bakkev'9s bøker 00
vlkt,9 dokumentasjon. Takk og pns for at
emnet da ogsa er behandlet Pa en 9mnd,g og samvittighetsfull måte, bygget på
så gode ilder som mulig. Forfatteren
har °9så 9lort et stort arbeid for å f'""e
relevante illustrasj°ner’ noe som er vlktl9
for å 9iøre boken "k °9 Wgjengelig.
Je9 har tldl '9ete beskrevet Bakkevigs
bøker fom en k',stens maritime velbokk::9 ;dar bud Pa deb de^e er en over
veldende dokumentasjon av kystens
historie, et oppslagsverk som også kan
leses side forside. Anbefaes.
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Nordgard (4250 tdw) var bygget på BMVfor Halfdan Kuhnles rederi. Foto Tomas Johannesson

På 1950- og 60-tallet oppstod det i Bergen et sterkt shipping-miljø innenfor småtankskip, fokusert mot drift og be
fruktning av tankskip opp til ca 5000 tdw. Det ble i utgangspunktet en form for spesialtankfart som gjennom årene
førte til en sterk bergensk posisjon innen transport av oljeprodukter, kjemikalier, vegetabilske og animalske oljer.

Småtankmiljøet i Bergen
Av Dag Bakka jr

Fra
entankskip
beskjeden
med
små
likebegynnelse
før krigen kom
det i 1946/48 til en ganske omfattende
interesse, sikkert også motivert av et generelt ønske om å komme med i tankfart
som på 30-tallet hadde vist seg atskillig
mer lønn-somt enn tørrlast. Den store
ekspansjonen kom imidlertid fra 1950 til
1955 med kjøp og levering av ikke mindre
enn 22 skip. Av disse var 18 nybygg, de
fleste kontrahert under Korea-boomen
i 1951 da slike skip gjorde det svært bra.
I alt kom bergensflåten til å omfattet
15 «store» småtankere på 2000-5500
tdw levert til åtte forskjellige rederier i
årene 1950-55. Fra 1960 kom imidlertid
Odfjell til å bli nærmest enerådende på
området ien utvikling mot industriell
spesialtank.
Bergensflåten hadde hatt småtankskip
tidligere, eiet av Vestenfjeldske Petroleumscompagni som var eiet av Esso. Men
28
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dette
var å regnlangs
for intern
distribusjon av
oljeprodukter
kysten.
De første moderne småtankere bestilt av «uavhengige» tankredere, som
det den gang het, kom i 1938. Den ene
var 600-tonneren Lind levert til SkibsAS Oljetransport, et nytt rederiselskap
etablert av Johan Odvar Odfjell som
var sønn av Abraham Odfjell, den ene
av de to stiftere av AS Rederiet Odfjell.
Odfjells hovedvirksomhet på denne tid
var tørrlastskip som i stor grad ble drevet på T/C til franske linjerederier. Lille
Lind var derfor noe helt nytt, da den ble
levert fra de Groot & van Vliet i Slikkerveer i mars 1938. Selskapet hadde en
aksjekapital på 400.000 kroner i forhold
til byggesummen rundt 500.000. Lind
ble sluttet på kortere T/C med så ulike
laster som oljeprodukter, kreosot, tjære,
sildolje, soyaolje og hvalfett.
I ettertid har imidlertid to andre skip

kommet
noe
i skyggen
av Lind
Odfjells.
Jacob
Kjøde fikk
samtidig
med
levert
mt
Inger Benedicte fra Liibecker Flender
werke, et skip på 1540 tdw, fulgt av Inger
Johanne senere på året.
Odfjell bestilte deretter tre nye små
tankere, hvorav en ble solgt videre til
Frankrike på kontraktsstadiet og to
andre, Rogn på 1200 tdw fra Glommens
Mek Verksted og Hegg fra Groot & von
Vliet, først ble ferdige i 1941 og tatt av
tyskerne.
Gjenreisning
11945 fikk Odfjell tilbake råderetten over
Lind, Hegg og Rogn, mens Kjødes skip
var enten solgt eller senket. 11946/47 ble
det anskaffet seks småtankere, fire var
krigsbygde standardskip, ett istandsatt
krigsvrak og en nybygning for tysk reg
ning på Pusnes Mek Verksted i Arendal,
Av disse var Havstraum (350 tdw) overtatt

av Brødrene Utkilens Rederi i 1946 og
nybygningen Jane (600 tdw) av W Neu
mann i 1947. Havstmum kom til å seile
for Norske Shell i 7 år og deretter for
Norske Esso, mens de øvrige fikk korte og
ofte vanskelige liv. Det hjalp heller ikke
at markedet ble svakere i 1948/49.
De etablerte bergensrederne var jevnt
over sent ute i gjenreisningen. Det er ge
nerelt forklart med deres erfaringer etter
Første verdenskrig, hvor de som hadde
vært awentende hadde klart seg best.
Slik ble det ikke etter Andre verdenskrig,
hvor de som kom først til møllen fikk de
tidligste leveranser og de rimeligste skip.
Dessuten ble kontraheringsadgangen
strammet inn fra 1948.
Rederiet William Hansen sikret seg
imidlertid en kontrakt på en 3500 tdw
damptanker ved Blythswood Shipbuild
ing i Glasgow i mai 1948. Prisen lå an til
å bli 4.5 millioner kroner; mye penger for
et så lite skip. Den ble levert i mars 1950
med navnet Huldra og var da sluttet til
danske befraktere i europeisk fart for 6
måneder med opsjoner. Huldra ble byens
første «store» småtanker.

De «store» små
På dette tidspunkt hadde Odfjell alle
rede sikret seg fire kontrakten To var
overtatt sommeren 1949 etter konkurs i
Oslo-rederiet The Eastern Shipping Co,
1700-tonnere under bygging ved Ekens
bergs Mek Verksted i Trondheim. Den
første var nesten ferdig, ble døpt Lind,
men solgt til Frankrike ved levering.
Også den neste fikk navnet Lind og ble
satt i fart i oktober 1950. Dessuten hadde
Odfjell i 1949 konvertert to tørrlastskip
ved Bergens mek Verksteder til tankskip
på 2900 tdw.
I det hele kom den til noe av en kon
traheringsboom for slike skip fra 1950.
Det skyldtes nok først at rederier som

«

Inger Johanne ('1540 tdw), levert til Jacob Kjøde i 1938. World Ship Photo Librarp

Odfjell, Mowinckel og Kuhnle hadde kontrakter ved BMV som det på denne tid
fortonet seg klokest å legge om til småtank. Men dernest kom tilstram-ningen
i markedet senhøstes 1950, forårsaket av
Koreakrigen, til å skape interesse blant
rederiet som ikke hadde penger nok til
å bestille store tankskip.
Foruten Odfjell to skip fra Eastern
Shipping ser vi at Neumann overtok en
kon-trakt ved Glommens fra Skibs-AS
Geirulv i Arendal. Fem kontrakter var
konvertert fra tweendeckere ved BMV.
Det er interessant åse at størrelsen
varierte såpass sterkt, samt at hele seks
av skipene fikk dampmaskineri, triple
expansion og dobbel compound. I tankarrangement var de fleste tradisjonelt
bygget med senter- og vingtanker, men
f eks William Hansen-skipene hadde
senterskott og to tanker i bredden, slik
også BMV-skipene hadde. Byggeprisen
ser ut til å ligge på rundt 6.5 millioner
kroner for de britiskbygde 3500-tonnerne
og 8 mill for BMVs 4200-tonnere.
Her må vi komme inn på skipsmeglerne. Mens de fleste rederier i Oslo var
knyttet eksklusivt til meglerforretnin-

gene, ble bergensrederne betjent av flere
lokale meglere. For tank var det spesielt
Joachim Grieg & Co, byens store megler
forretning, samt Berle & Petersen som
var dyktige på tank; senere kom også
Alex B Grieg inn i bildet. Med så pass
mange småtankskip ble dette et interessant område for bergensmeglere, som
tillike betjente rederier i Haugesund. I
Oslo var det særlig Lorentzen &Co som
konkurrerte i samme marked, og spesielt
den da unge Inge Steensland.
For å være mest mulig fleksible, ble
denne type skip som regel utstyrt med
heating coils (hetekveiler) i tankene for
å kunne føre last med lav viskositet som
asfalt, tungolje og smøroljer, ved siden av
oljeprodukter som bensin og gassolje og
animalske og vegetabilske oljer, fett og
talg. For T/C til oljeselskapet var det som
regel tale om skipninger av ulike grader
av raffinerte produkter, men det kunne
også være smøroljer. For norske be
fraktere som Denofa, Johan C Martens,
Jahres Kjemiske Fabrikker osv, kunne
sildolje, soyaolje, hval- og spermolje
være aktuelt.
Mens det til en viss grad fantes et
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Damptankeren Blia ble siste skip i Wiese Hansens rederi. Alex Duncan

løsmarked for de minste tankskipene
under 1000 tdw, krevde nok de noe
større skipene noe større sikkerhet med
befraktning som reisecertepartier eller
kortere T/C.
Vi har ikke så mye tall for lønnsomheten, men ser at Huldra for 1952 seilte
inn et driftsoverskudd før avskrivninger
på 1.364.000 kroner på et T/C til danske
befraktere. Dette var sterkt, i forhold til
byggesummen rundt 5 mill. Men derfrå
skulle markedet falle til T/C-rater på
46 shilling i 1953 (for Josta), før det tok
seg opp til 55 sh sommeren 1956 (for
Norvest) og opp i toppraten på 80 sh (for
Oslo-skipet Imacos) i november 1956,
midt under Suez-boomen. Derfrå skulle
det falle tilbake de neste årene til 45 sh
i 1958.

De bergenske «småtankerne» fortsatte inn på 60-tallet, men ble solgt ut
i første halvdel. Noen fortsatte dog;
Midgard (ex Mowinckels Folga) ble kjøpt
tilbake i 1960 og fortsatte i spesialtrade
sammen med søsteren Nordgard. Norvest
ble forlenget til 5500 tdw i 1966 og var
vår siste damptanker inntil den i 1971
fikk installert en Sulzer-maskin fra en
av Thor Dahls hvalbåter.
Mot Spesialfart
Mot slutten av 50-tallet overtok Odfjell
føringen med småtankerne. To større
søsterskip på var levert fra Haugesunds
MekVerksted, Rogn på 3250 tdw i 1954 og
Lønn i 1957. Det store spranget i utvikling
kom imidlertid med Lind (2445 tdw) fra
Stord Verft i 1960 - verdens første tank-

W' X

Welin (2050 tdw) ble
levertfra Glommens mek
Verksted til Wm Neumann
i 1951.11957 ble den solgt
til Utkilens Skips-AS Strau
fart, men viste seg å være
et ulpkkesskip som drev
selskapet konkurs. Alex
Duncan
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skip med rustfrie tanker. Trolig gjaldt
dette skipets fem sentertanker, mens de
2x4 vingtankene var coatet. Det var ar
rangert rørledninger og pumper for de
fleste tankene, slik at skipet kunne føre
flere ulike typer last på samme reise,
Fordelene med rustfrie tanker var at
de kunne ta praktisk talt alle typer fly
tende last, fra vin og hvalolje til bensin,
smørolje og svovelsyre. Viktig var det at
rengjøringen ble gjort vesentlig enklere,
og på denne måten fikk skipene større
fleksibilitet, seiv om byggekostnadene
var høyere. Odfjell utvider flåten med
Rogn (6349 tdw) i 1963 og en serie på fem
4000-tonnere fra Aker-gruppen i 1963-65,
Ek, Oak, Hassel, Liana og Lotos.
De større skipene ble sluttet på certe
partier og kontrakter med spesial-

Kontraheringer på det norske marked
rederi

nasj

tdw/type

verft

lev

type, pris

September 2008
Simon Møkster
Norshore
Norshore

No
No
No

4,000 psv
116m offshore
116m offshore

SIMEK
Bataraec
Batamec

3.10
10
10

Havyard 832, NOK 320m
NOK 750m
NOK 750m

No
No
No
No
India
No

5,000 psv
5,000 psv

Fujian Mawei AB
Fujian Mawei AB
errvWison HI
errvWison HI

2hll
2hll

USD 30m+
USD 30m+
VS465,USD45m
VS465, USD 45m

Oktober
J B Ugland KS
} B Ugland KS
Sartor Shipping
Sartor Shipping
Garware Offshore
Volstad Maritime

4,500 psv
108m seismic

Havyard
Bergen Group Fosen

4ql0
2qll
4ql0
1.10

NOK 689m, ST-327L

Skipssalg

Skipsnavn

tdw

Juni (tidl ikke rapportert)
Yvonne
2,500

bygget/type

Selger

1995 dry cargo

A Wieczorek, Rotterdam

Pris

Kjøper

Norbar Minerals, Tananger

Juli
Zhoushan J resale

80,000

2009 bulk

Golden Ocean, Oslo

USD 65m

Dr Peters, Germany

Zhoushan} resale

80,000

2009 bulk

Golden Ocean, Oslo

USD 65m

Jiangsu R resale

156,000

2009 tanker

Frontline, Oslo

USD lllm

Dr Peters, Germany
undisclosed

Jiangsu R resale
Troms Falken

156,000

2009 tanker

Frontline, Oslo

USD lllm

undisclosed

3,350

2001 psv

Troms Offshore, Tromsø

NOK 185m

Cotemar, Mexico

Lady Dawn

2,102

1982 psv

R S Platou KS

3,500

NOK 190mn

Halliburton

1,250

2003 psv
1971 tanker

Farstad Supply, Ålesund
Eidesvik Offshore, Bømlo

USD 17m

Viking Nereus
Elvita
Thorgull
Forest Hill

6,325

1983 reefer

Brattli Sh, Stavanger
0 T Tønnevold, Grimstad

USD 3.0m

Nigeria
undisclosed

5,000

1982 sideloader

KS Lorentzen Skibs, Oslo

Diamond Star

3,000c

1991LPG

PianuraArmatori,Italy

USD 70m

Lemissoler, Cyprus
DnB KS, Oslo

Ruby Star

3,000c

1990 LPG

Pianura Armatori, Italy

en bloc

DnB KS, Oslo

Sapphire Star
Emarald Star

6,000c

1991 LPG

Pianura Armatori, Italy

7,200c
3.040

1992 LPG

7“yrs bb back

1985 sideloader

Pianura Armatori, Italy
Ross Liner KS, Oslo

3,000

2008 ahts

Boa Offshore, Trondheim

USD 74m

Greatship, India

Yangzhou resale

58,000

2009 bulk

Setaf-Saget, France

USD 62m

Seven Seas, Bergen

Yangzhou resale

58,000

2009 bulk

Setaf-Saget, France

USD 62m

Olympic Provider

3,200

2004 psv

Olympic Sh, Fosnavåg

Seven Seas, Bergen
K Line Offshore, Arendal

Prinsesse Ragnhild
Maersk Mahone

35,428*

1981 ferry
1983 ahts

Color Line, Oslo

EUR 23m

Celebration Cruise, US

2,322*

USD 16m

Rolf Berg Drive, Tromsø

AnjaC

8,000

2006 mpp

A P Møller Maersk, Cph
Carisbrooke Sh, UK

newb Jiangsu

8,000

2009 mpp

Carisbrooke Sh, UK

Nomadic Shortsea, Bergen

newb Jiangsu

12,600

2009 mpp

Carisbrooke Sh, UK

Nomadic Shortsea, Bergen

newb Jiangsu
Sichem Panther

12,600

Carisbrooke Sh, UK

46,000

2009 mpp
1985 tanker

Eitzen Chemicals, Oslo

USD 9.5m

Oceanic Crimson

13,300

2008 tanker

Lorentzens Skibs, Oslo

USD 27.5m

Nomadic Shortsea, Bergen
IMS, Greece
Chile

Trans Carrier

6,266

1994 roro

Gagarmayang
Pramoni

40,000

2004 tanker

Frank Mohn, Bergen
BLT, Indonesia

USD 52mbb

Sea-Cargo, Bergen
KS T Klaveness, Oslo

19,900

2008 tanker

BLT, Indonesia

USD 52mbb

KS T Klaveness, Oslo

Puspawati
Zhoushan resale

19,900

2008 tanker

BLT, Indonesia

USD 52mbb

Wenaas, Molde

81,000

2009 bulk

Golden Ocean, Oslo

USD 63.5mbb

KS Seabulk, Oslo

Doris

4,766

1997 container

Seatrade, Tallinn

USD 10.9m

Wilson, Bergen

August

Lyshav
Boa Mammoth

DnB KS, Oslo
DnB KS, Oslo
Karten Sh, Kopervik

September

-1-

Nomadic Shortsea, Bergen

Skipsnavn

tdw

bygget/type

Selger

Pris

Kjøper

Seateam Tiger
Jago
Wilson Gijon
Wilson Gdynia

45,000
1,066
3,540
3,540

1985 tanker
1075 sideloader

Eitzen Chemicals, Oslo

USD 10m

undisclosed

Sletringen Bulk, Trondheim
Caiano AS, Haugesund
Caiano AS, Haugesund

NOK 39m
en bloc

Bio Feeder, Bergen
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen

10,890
3,100
4,623
48,581
3,350
711
3,500

1976 bulk

1983 psv
1971 standby
2009 ahts

Simon Møkster, Stavanger
PACC Offsh, Singapore

USD 22.2m

US buyers
Nor Supply Offshore, Bodø
Vestland Marine, Gdynia
Havila Sh, Fosnavåg

40,000

2005 tanker

Odfjell SE, Bergen

bb back

NabCapital, UK

Oktober
Nordic Pearl
Rem Server
Baltic Print
Champion Brali
North Fortune
Stril Clipper
Yuxin resale

1993 dry cargo
1994 dry cargo

2007 psv
1979 roro
1985 tanker

Stoneship Invest, Fredrikstad undisclosed
NOK 243.5m
Rem Offshore, Fosnavåg
USD 3.5m
Charterfrakt, Skärhamn
USD 17.9m
Champion Sh, Bergen
Gulfmark Rederi, Sandnes

BUE Caspian Sea
undiscl

November
BowSky

-2-

Norsk ordinært skipsregister
2008
M/S MERCATOR
02.07.
1406 brt.
M/SMYREBUENI
03.07.
471 brt.
M/SKONGSHAVN
03.07.
16405 brt.
M/S BB CONNECTOR
09.07.
475 brt.
M/SSLETTHOLMEN
10.07.
466 brt.
M/S OLYMPIC INTERVENTION IV L
11.07.
5974 brt.
M/SFARSABRE
12.07.
M/S NEXTWAVE
16.07.
36 brt.
M/S OOC COUGAR
17.07.
2180 brt.
M/S EDDA FLORA
18.07.
6074 brt.
M/SFUGROSALTIRE
21.07.
9603 brt.
M/SNORBARII
21.07.
1685 brt.
M/S ISLAND PIONEER
25.07.
5233 brt.
M/S BLACK EAGLE
03.08.
36 brt.
M/SSCHALIN
04.08.
29 brt.
M/S CITY 3
04.08.
34 brt.
M/SCAMELOT
06.08.
18 brt.
Lekter BOABARGE 30
06.08.
8762 brt.
Lekter BOABARGE 41
06.08.
1156 brt.
Lekter BOABARGE 42
06.08.
1156 brt.
M/SNONAME
11.08.
56 brt.
M/SAVRO
13.08.
1425 brt.
M/S REM FORZA
15.08.
7732 brt.
M/S FEEL
18.08.
32 brt.
M/S AT LEAST
21.08
36 brt.
M/S ISLAND ENDEAVOUR
21.08.
2304 brt.
M/SNORØY
27.08.
brt.
M/STIDEEKSPRESS
28.08.
416 brt.
M/S ST.PETER
01.09.
33 brt.

LCST

LCGV
LCJV
LCBF
LAW
AFQ
LASJ
LCFP
LCAR
LAJW
LAYM
LCSQ
LDJN
LCJE
LDMR
LNQY
LCKG
LK9946
LG3024
LG3023
LDHR
LDBF
LASA
LAZK
LAXR
LAKQ
LEGG
LCBK
LDTD

- Sama Shipping & Management AS (ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult Management AS, Skudeneshavn),
Ølen/Kopervik
- ex Panama reg. MERCATOR I (B.1971)
- Myrebuen AS, Myre (N-16-0)
- ex svensk reg. STELLA NOVA (B.1984)
- Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab AS (Nye Kystlink AS, Langesund), Trondheim
- ex Estland reg. FANTAASIA (B.1978)
- Bukser og Bergning AS, Oslo
- Dearsan Shipyard, Istanbul (2044)
- Lurøyværing AS, Lurøy/Sandnessjøen (N-110-L)
- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (46) Crist Spolka Z.o.o., Gdansk (B34/01) (skrog)
- Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (280) Maritim Shipyard Sp.z.o.o., (skrog)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- Brevik Construction AS, Brevik (56) S.C. Aker Braila S.A., Braila (87) (skrog)
- SG Finans AS, Lysaker/Oslo
- Princess Yachts Int. Pk., Plymouth (P54080)
- Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- Aker Yards AS, Brattvåg (128) IJSC Damen Shipyard, Mykolayiv (skrog)
- West Supply VI AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund
- Karmsund Maritime Services AS, Kopervik (29) Vyborg Shipyard JSC, Vyborg (NB-078)
- E. Forland AS, Paradis/Bergen
- Bergen Mekaniske Verksted AS, Laksevåg (161) Stocznia Gdansk S.A., Gdansk (Y161)
- Norbar Minerals AS, Stavanger/Haugesund
- ex Nederland reg. YVONNE (B.1995)
- Island Pioneer KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
- ex Vanuatu reg. ISLAND PIONEER (B.2006) ex norsk
-Erik Ronny Pinnås, Oslo
- Fairline Boats Pk., Oundle (198)
- Grunde Tveit, Sandnes
- Fairline Boats Pk., Oundle (146) (B.2007)
- City-Taxi Clausen c/o Wilhelm Gustav Medel Clausen, Kløfta/Oslo
-ex norsk FOSNA (B.1984)
- Gunnar Horn og Vibeke Doksæter Horn, Sandefjord
- ex Nederland reg. CAMELOT (B.1986)
- Boa Offshore AS, Trondheim
- Jiangsu Yichun Group Co.Ltd., Nanjing (WJZ015)
- Boa Offshore AS, Trondheim
- Jiangsu Yichun Group Co.Ltd., Nanjing (WJZ041)
- Boa Offshore AS, Trondheim
- Jiangsu Yichun Group Co.Ltd., Nanjing (WJZ042)
- Johs Lunde Shipping AS, Sola/Stavanger
- Princess Yacht Int. Pk., Plymouth (V70074)
- Kamaro AS, Raudeberg/Måløy (SF-10-V)
- ex New Zealand reg. AVRO CHIEFTAIN (B.2001)
- Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (320)
- Inge Joar Dagslott, Skudeneshavn/Haugesund
- ex bristisk reg. LILLYBELLE (B.2001)
- Morten Johnsen og Kristin Bakken Johnsen, Snarøya/Oslo
- Princess Yachts, Devon (B.2007)
- Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
- Brevik Construction AS, Brevik (59) S.C. Aker Braila S.A., Braila (88) (skrog)
- Hamre Utleige AS, Ølen/Haugesund
-ex norsk NORØY (B.1952)
- Tide Sjø AS, Bergen
- Oma Baatbyggeri AS, Stord (525)
- Johs Lunde Shipping AS, Sola/Stavanger
- Princess Yachts Int. Pk., Plymouth (V53085)
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M/SSTRØMSKJÆR
02.09.
M/S NEFERTITI
04.09.
M/S TANGO
05.09.
M/S REMOYFJORD
08.09.
M/SROTVÆR
10.09.
M/SFRODI
11.09.
M/S BELLEZZA
16.09.
M/S KANIKOLI
16.09.
M/STHALES
18.09.
M/SSKINNEY
23.09.
M/SLANGVIN
24.09.
M/S GUDRUN
29.09.
M/F ÅRDAL
30.09.

LNLO
bit.
LCZJ
19 brt.
LDBC
29 brt.
LDTH
1538 brt.
LMED
34 brt.
LDME
236 brt.
LCLE
40 brt.
LCDO
46 brt,
LDYC
356 brt.
LECK
255 brt.
LEBZ
2943 brt.
LEAW
247 brt.
LANU
2365 brt.

- Larsen 8f Birknes AS c/o Ronny Larsen, Kalvåg/Florø (SF-15-B).
- ex norsk reg. VARTANGEN (B.1947)
- Jens Dag UÖtveit-Moe, Lysaker/Oslo
- Seaway Group D.O.O., Bled
- Truls Herman Holm, Oslo
- ex svensk reg. TANGO IV (B.2008)
- Herraes AS, Sør-Tverrfjord/Tromsø (T-2-L)
- ex russisk reg. REMØYFJORD (B.1974) ex norsk.
- Haugaland Skyssbåt AS, Tysværvåg/Haugesund
- ex norsk reg. JANFINN (B.1983)
- Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Hammerfest (F-133-NK)
- ex islandsk reg. FRODI (B.1962)
- Nemer Utvikling AS, Oslo
- Princess Yachts Int.Plc., Plymouth (P58051)
- Eystein Høegh Krohn Dale, Ålesund
- exbristik reg. MAGGIE (B.2000)
- MS Nordfold AS, Tromsø
- ex svensk reg. SILVERFORS ex norsk SØLVSKJÆR (B.1967)
- AS Nordfangst, Gibostad/Harstad (T-142-LK)
- ex islandsk reg. SKINNEY (B.1964)
- Ole Edvardsen AS, Ålesun (M-250-A)
- ex canadisk reg. NORTHERN OSPREY (B.1992)
- Seljevær AS, Stadlandet/Måløy (SF-122-S)
- ex islandsk reg. GUDRUN (B.1964)
- Fjordl Fylkesbaatane, Florø
- Fiskarstrand Verft As, Fiskarstrand (61) SC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda (skrog)
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2008
M/TBOWSUMMER
01.07.
M/T MARIKA

LAGA7
29965 brt.

01.07.
42835 brt.
M/S GEO EXPLORER
03.07.
2762 brt.
M/S SKANDIACERGY
07.07.
16500 brt.
WI CLIPPER HERMES
10.07.
13893 brt.
M/S OLYMPIC INTERVENTION IV
11.07.
5974 brt.
M/T BOW SKY
16.07.
29965 brt.
M/S OLYMPIC CHALLENGER
23.07.
6596 brt.
M/S OCEAN FRESH
25.07.
7568 brt.
M/S OCEAN EUROPE
28.07.
1826 brt.
M/T CLIPPER NEPTUN
36459 brt.
11.08.
M/SSATURNUS
14.08.
30273 brt.
M/SARIESSWAN
18.08.
4200 brt.
M/SGOYA
28.08.
42785 brt.
M/T STAVANGER BLISS
03.09.
55898 brt.
M/S PRIDE OF TELEMARK
16.09.
28559 brt.
WI CLIPPER SOLA
18.09.
2613 brt.
M/T* BW LORD
30.09.
48502 brt.
M/S SKANDI SEVEN
30.09.
9074 brt.

LAFS7

LAFT7
LAFD7
LAIC6
LAFQ3
LAFZ7
LAEY7
LAEZ7
LAGB7
LAHY6
LAFW7
LMVJ3
LAFQ7
LAGE7
LNTC3
LAIS6
LAFX7
LAGG7

- Odfjell Asia II Pte.Ltd.,(Odfjell SE), Singapore/Bergen
- ex Singapore reg. BOW SUMMER (B.2005)
- LR Ice Shipping Ten Ltd. (repr.: Montana Agencies AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS,
Oslo), Majuro/Narvik
- Brodosplit-Brodogradiliste d.o.o., Split (456)
- Geo Explorer Invest AS (GC Rieber Shipping AS), Bergen
- ex Japan reg, TAIRIKUDANA, ex NIS-reg. GEO EXPLORER (B.1988)
- DOFCON AS (DOF Management AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen
- Aker Yards AS, Brattvåg/Søviknes (154) S.C.Aker Tulcea S.A., Tulcea (E 221) (skrog)
- Partrederiet Clipper Hermes DA (Solvang ASA), Stavanger
- Jos. L. Meyer GmbH., Papenburg (681)
- Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- ex NOR-reg. OLYMPIC INTERVENTION IV (B.2008)
- Odfjell Asia II Pte.Ltd.,(Odfjell SE), Singapore/Bergen
- ex Singapore reg. BOW SKY (B.2005)
- Olympic Subsea AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Aker Yards AS, Brattvåg/Aukra (700) S.C.Aker Tulcea S.A., Tulcea (700) (skrog)
- Ocean Fresh Foods Limited (Hordafor AS, Bekkjarvik), Killybegs/Bergen
- ex USA reg. AMERICAN FREEDOM (B.1983)
- Vestland Offshore I AS (Shipman AS), Torangsvåg/Bergen
- Havyard Solstrand AS, Tomrefjord (81) Manuel Piers Guerreiro Ltda., Setubal (C015) (skrog)
- Partrederiet Clipper Sky DA (Solvang ASA),Stavanger
- Hyundai Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan (1900)
- S-Bulk KS, Bergen
- RT. PAL Indonesia, Surabaja (00230)
- Aries Supply I KS (Aries Offshore Management AS), Ålesund
- ex NOR reg. ARIES SWAN (B.2005)
- Mowinckel Bulk Carriers I KS (Mowinckel Ship Management AS), Bergen
- Jiangsu Rongsheng Shipb.Co.Ltd., Jiangsu (1010)
- Stavanger BB KS (DSD Shipping AS), Stavanger
- Sumitomo Heavy Ind.Marine & Eng.Co.Ltd., Yokosuka (1339)
- Boa Ro-Ro AS (Taubåtkorapaniet AS), Trondheim/Langesund
- ex NOR reg. PRIDE OF TELEMARK (B.1983)
- BKR Carriers KS (Brødrene Klovning Shipping AS), Haugesund
- Volharding Shipyards BV, Foxhol/Harlingen (631)
- Bergesen Gas Shipping AS (BW Gas ASA), Oslo
- Daewoo Shipb.& Marine Eng.Co.Ltd., Okpo (2318)
- DOFCON AS (DOF Management AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen
- Aker Yards AS, Brattvåg/Søviknes (703) S.C.Aker Tulcea S.A., Tulcea (E 703) (skrog)
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M/S MELØYDOKTOREN (LJTO) (30/-/1981) - fra Meløy kommune, Ørnes/Bodø til
Nils Agasøster Båtservice, Rubbestadneset/Bodø. I august omdøpt til NAUTILUSII
og hjemsted endret fra Bodø til Bergen.
M/S STELLA MARINA (LMFX) (45/-/2003) ex CLEOPATRA D=OR - 06 - fra Norsk
Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen til Johs. Lunde Shipping AS, Sola/Bergen.
M/S TJELDEN (JXGS) (397/400/1986/91) ex ANNE LINE - 91 - fra Tide Sjø AS, Bergen
til Maan Sjøfart AS, Andenes, omdøpt til MAAN DOLPHIN og hjemsted endret fra
Bergen til Tromsø.
M/T VESTTANK (LDRM) (143/244/1965) ex LISSAMAR - 03 ex BERGENTANK - 97 ex
ESSO 5 - 93 - fra Vesttank AS, Ålesund til Øytank AS, Valderøya/Ålesund.
M/S VIKANES (LKZW) (39/-/1943) - Alf-Inge Moseid, Kristiansand, omdøpt til IVY.
M/T ØYTANK (LDWV) (89/-/1966) ex NOROL 20 - 89 ex BP 20 - 71 - fra Steinar Inge
Uggedal, Valderøya/Ålesund til Øytank As, Valderøya/Ålesund.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2008:
M/S AMAZON (JXXV) (152/-/1929/78/80) ex STOREBIRGER - 82 ex D/S 78 ex VÄSTER
VIK - 75 - fra Nordslep AS, Hammerfest til Miljøstein Shipping AS, Vikersund og
hjemsted endret fra Farsund til Holmestrand.
M/S ANNE-LISE (LMQH) (45/-/2004) - fra Holmedal Yachtservice AS, Sandsli/ Bergen
til Midttveit Yachts AS c/o Olaf Asbjørn Midttveit, Tælavåg/Bergen.
M/S ARNØYTRANS (LCVH) (282/356/1926/50/96) ex FISKTRANS - 99 ex ODD
OSCAR - 83 ex JOHAN E - 78 ex POL III - 49 - fra Arctic Shipping AS, Harstad til
SG Finans AS (Spon Fish Transport AS, Kirkenes), Lysaker og hjemsted endret fra
Harstad til Vardø.
M/S BERA (LMKT) (46/-/1937) ex TELE 4 - 74 - fra Hege Cathrine Dahl, Ytterøy/
Trondheim til Jan Ulrik Hoff, Tustna/Trondheim.
M/S BERGVÅG (LHRG) (114/71963/68) ex GULVÅG - 80 ex VIKAVÅG - 71 - fra Drå
genfisk AS, Bud/Molde til Föreningen Alle Kan Bli Rusfri, Klavestadhaugen/Molde
og slettet i merkeregisteret.
M/S BORG (LESU) (69/-/1907) ex MAGNUM - 08 ex SPURT - 92 ex HINNAGUTT - 86
ex TELAN - 85 ex FINDAL - 82 ex RUSLA - 74 - Østfold Maskin og Maritime AS,
Skjeberg, hjemsted endret fra Halden til Sarpsborg.
M/S BRISENFJORD (LGZR) (31/71948) ex KRISTIAN DOLMEN - 91 - fra Jo-Inge
Dalland, Sandefjord/Tromsø til Rolf Arnt Reiersen, Porsgrunn/Tromsø.
Rig DEEPSEA TRYM (LFEX) (12.143/-/1976) ex LA MURALLA - 95 ex DAYSLAND
ONE - 88 ex NORTRYM - 87 - fra Songa Trym AS (Odfjell Offshore AS, Bergen), Oslo
til Songa Offshore ASA (IMS-ansv.: Odfjell Drilling AS, Bergen), Oslo.
M/S FLEKKERØY (LETH) (328/-/1955) ex ROMBAKFJORD - 88 - fra IMG Maritim
Flekkerøy AS, Bergen/Flekkerfjord til Flekkerøy AS, Bergen/Flekkefjord.
M/S FORZA (LNMQ) (23/72004) - fra Kai Erik Blakstad, Kristiansund til Forza Charter
AS, Kristiansund.
M/S FRENGØY(LMVT1 (236/407/1967) ex FRENGEN-82-fraFrengøyAS,Sandhomøy
til MS Norfold AS, Tromsø og hjemsted endret fra Bodø til Tromsø.
M/S FRØYDUS (LM3530) (24/71965) - fra Storegg AS, Elhngsøy/Flekkeijord til Förening
for bevaring av treskøya Frøydis, Stavanger/Flekkefjord og slettet i merkeregister.
M/S GAA PAA (LKCS) (104/71938) - fra Eidesvik Holding AS, Bømlo/Haugesund til
Eidesvik Invest AS, Bømlo/Haugesund.
M/S GUTTORMSEN SENIOR (LMKY) (29/-/1983) ex ROLF MAGNE - 86 - Maritiraus,
Florø, hjemsted endret fra Haugesund til Florø.
M/S HAVFLORA (LJND) (84/-/1980) ex BERGITON BØRRESEN - 05 ex NIKITA - 01 ex
ARNØYTIND - 98 ex JOSEFSEN SENIOR - 95 ex LONGABUEN - 87 - fra Sørøyfisk AS
Ellingsøy/Sandnessjøen til Kristine Zimele, Sævelandsvik/ Sandnessjøen.
M/S HAVSTAR (LM6492) (24/-/1978) - fra Roger Hofseth og Odd Arne Hofseth, El
lingsøy/Ålesund til Roger Hofseth AS, Syvde/Alesund.
M/S HØVDING (LGTN) (138/169/1893/90) ex FREDRIKSHALD - 06 ex HØVDING - 97
ex MÄLARÖ - 93 ex HAVDER - 90 ex HÖFDING - 79 ex ZAR - 77 ex HÖFDING - 76 - fra
Frode Teigen c/o Thoresen Holding (Odd Reidar Hovland, Egersund), Oslo/ Egersund
til Grand Hotell Egersund AS, Egersund.
M/S JOLU (LMJR) (568/630/1936/57/71/74/84/99) ex KARMALFA - 01 ex ESPEVÆR - 99
ex ELISABETH - 98 ex SISSEL ELISABETH - 95 ex HARGUN- 89 ex TERJE 9 - 56 - fra
Jostein Lundal, Tananger til Fisktrans DA, Bodø, omdøpt til BOTRANS og hjemsted
endret fra Stavanger til Bodø.
M/S KARL-OSKAR (LDHL) (45/-/1960) ex STIAN ANDRE - 94 ex KJELL GUNNAR - 80
ex FRØYGRUNN - 71 - fra Nordnorsk Båtforening, Krokelvdalen/Tromsø til Sørøysund
Trebåtforening, Hammerfest/Tromsø.
M/S KAURA (LFRX) (136/-/1916) ex LAKSTRANS - 06 ex LAKSFRAKT - 94 ex SKOT
NBMGEN - 90 ex KRANICH - 54 - fra Viken Rederi AS c/o Odd Inge Viken, Roan/Nam
sos til Fonnes Invest AS, Fonnes/Namsos. Deretter omdøpt til SKOTTNINGEN.
M/S KLOVNINGEN (LNXT) (644/-/1968) ex KROSSFJORD I - 05 ex KROSSFJORD
- 04 ex HAVGLANS II - 00 ex HAVGLANS - 99 - fra Maritim Frakt AS c/o Maritim
Næringspark, Raudeberg/Måløy til Lyng AS c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/
Måløy. I august omdøpt til RINGBAS.
M/S LADYANNE (LEXR) (121/-/1952/90/95/00) ex SOGNEFJELL - 95 ex SUNRISE - 89
ex OLYMPIA - 83 - fra M. Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Bergen til Hardanger
Skipsservice AS, Ulvik/Bergen.
M/F MASFJORD (LAQN) (3.667/840/1989/92) - Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger. (ny
ISM-ansv.: Fosen Trafikklag ASA, Trondheim).
M/S MAUD BETA (LAIX) (27/-/1998) ex PARYS BETA - 07 - fra Formo Marin AS,
Skien/Porsgrunn til Grand Symbol Yachts AS, Oslo/Porsgrunn.

August 2008:
M/S AKSEL GULLSJØ (LLXT) (49/-/1958) ex SJØGULL - 84 ex SKARNES - 83 - fra Bård
Norberg, Tønsberg til Hilde Karine Eilertsen-Hauge, Vestby/Tønsberg.
M/T BERGENBUNKER (LLOB) (257/300/1970/85) ex SOTRATANK - 93 ex M/S
BRASKEN - 85 - Haugland Tankers AS, endret adresse fra Straume/Bergen til Lod
defjord/Bergen.
M/S BORGHILD (LGXG) (24/-/1916/52) - fra Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund/
Sandnessjøen til Norsk Skipsbrukt Tom Martin Sjuve (Tom Martin Sjuve), Kristian
sand/Sandnessjøen og slettet i merkeregister.
M/S CHILLI (LAQO) (36/72007) - fra Fairline Norge Sundal Marine AS, Tønsberg
til Taubåtkompaniet AS, Trondheim, omdøpt til FRØKEN INGEBORG og hjemsted
endret fra Tønsberg til Trondheim.
Rig DEEPSEA DELTA (LFFM) (23.535/71981) ex WEST DELTA - 01 ex DYVI DELTA
- 88 - fra Odfjell Rig Ltd., Hamilton/ Bergen til Songa Delta Limited (Songa Delta
AS, Oslo) (ISM-ansv.: Odfjell Offshore AS, Sandsli), Limassol/Bergen. I september ble
hjemsted endret til Oslo.
M/S ELVEKONGEN (LGSQ) (30/71972) ex LOFOTFJORD I - 93 - fra Årnes Brygge &
GVS AS, Årnes/Svolvær til Elvekongen AS, Årnes/Svolvær.
M/S ERNA SIGNE (LLCQ) (12/71911) ex SVERRE - fra Erna Signe AS, Oslo til 12MR
Framnæs AS, Sandefjord/Oslo.
M/S FIFTY EIGHT (LMOX) (37/72003) - fra Mercur Utleie AS, Oslo til Nor Holding
AS, Vettre/Oslo og omdøpt til ANN-KRISTIN.
M/S GRYTAFJORD (LGDI) (41/71931) - fra Ketil Kvaal, Sandefjord/Oslo til Bjørn
Nikolaisen, Porsgrunn/Oslo.
M/S HAVTRANS (LJMX) (424/71998) - Havtrans AS, Herøy/Sandnessjøen, ommålt
til 498 brt. (forlenget).
M/S HELLSKJÆR JR. (LAQJ) (44/71963) ex HELLSKJÆR - 01 ex SKULEGG - 93 - fra
Fræna Kystfiske AS, Elnesvågen/Molde til Föreningen Stålkameratene v/Aksel Bye,
Vikersund/Molde og slettet i merkeregister.
M/S HERMANN (LLMK) (24/71964/86) ex LYNGSVO - 02 - fra Mjåbjørn DA c/o
Økonomisenteret (Jon-Atle Bjørnø, Svelgen), Bremanger/Haugesund til Arefjord
Trebåtlag, Brattholmen/Haugesund og slettet i merkeregister.
M/SKONGSHAVN(LCJV) (16.405/3.100/1978) exFANTAASIA-08 ex LIONKING-98
ex STENA NORDICA - 96 ex TURELLA - 88 - Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab
AS (Nye Kystlink AS, Langesund), Trondheim, hjemsted endret til Langesund.
M/S MODESTY (LAHP) (31/71990) ex PROVIDENCIA - 07 - fra Bengtson Autosalg,
Oslo til Pål-Arne Nauf, Billingstad/Oslo.
M/S NY-VIGRAII (LNLG) (48/71974) ex JASON -96 ex PYNTESUND -89 ex SKULE
JARL - 86 - fra Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, Fredrikstad til Nils Agasøster Båtservice
c/o Nils Roald Agasøster, Fitjar, omdøpt til NEPTUN AV STORD og hjemsted endret
fra Fredrikstad til Bergen.
M/S ROYAL MARINE (LCJM) (63/71987) ex EGLO - 08 - Royal Marine AS, Lysøysun
det/Trondheim, ommålt til 57 brt.
M/S SENJATIND (3YYP) (23/71961) ex LUDVIG HANSEN -75 ex BREHTNDII -73
ex LUDVIG HANSEN - 72 - fra Storvik AS (Nils Magne Storvik), Smøla/Kristiansund
til Arne Weiseth, Frei/Kristiansund.
M/S SKANDIFOULA (LNJF) (3.252/4.257/2002) - fra Foula Maritime Ltd.(DOF
Management AS, Storebø), London/Bergen til DOF Rederi AS (DOF Management
AS), Storebø/Bergen.
M/S SKANDI RONA (LNFK) (3.252/4.257/2002) - fra Rona Maritime Ltd.(DOF
Management AS, Storebø), London/Bergen til DOF Rederi AS (DOF Management
AS), Storebø/Bergen.
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M/S NAMDALINGEN (LUN) (198/72000) - fra Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos
til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim/Namsos.
M/S NICO (LKFA) (188/71962/88) ex NORDBEVER - 06 ex WESTGARTH - 81 ex
DUNCURLEW - 71 - fra Nordbar M/S Ståle Kristoffersen, Åkrehamn til KNS Ship
ping AS v/J.K.Haaland & Co.AS, Haugesund), Skudeneshavn, omdøpt til GEITUNG
og hjemsted endret fra Kopervik til Haugesund.
M/S NORDFERD (LHTV) (58/71953) ex NORDPERD - 95 - fra Paul Bent Vik Berland,
Tau/Haugesund til Stig Peder Johansen, Sørvågen/Haugesund.
M/S NYKVÆRING (LM5264) (24/71974) - fra Rune Vatnehagen, Fjellhammer/ Stok
marknes til Odd Einar Pettersen, Svelvik/Stokmarknes.
M/S PRINS SVERRE (LKEW) (155/71981/95) ex CLIPPERCRUISE - 08 ex VESLEØ
- 97 ex TORGTIND - 95 - Båtopplevelse AS, Fagerstrand/Stavanger, ommålt til 168
brt. (forlenget).
M/S OLAV DUUN (LJTN) (987/71999) - fra Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos til
FosenNamsos Sjø AS, Trondheim/Namsos.
M/S PRETTYFAIR (LNTW) (38/72008) - fra Fairline Norge Sundal Marine AS, Tøns
berg til Henrik Thoresen, Nesøya og hjemsted endret fra Fredrikstad til Oslo.
M/S SANDFLU (LM3475) (24/71965/93) - fra Arnulvson AS, Kabelvåg/Svolvær til Ida
Beate AS, Kleppstad/Svolvær og slettet i merkeregister.
M/S SEIBUEN (LM5019) (24/71974) - fra Havstål AS, Ålesund/Farsund til Dåfjorden
Kystlag, Sagvåg/Farsund og slettet i merkeregister.
M/S SEVEN SEAS (LMAW) (34/71991) ex LADY RACINE - 03 - fra Terje Huseby,
Kopervik til JM Invest AS, Bødalen og hjemsted endret fra Kopervik til Oslo.
M/S STARTRANS (LLBB) (498/7200/05) - fra Startrans AS c/o Steinar Eide, Sortland
til Nordlaks Transport AS, Stokmarknes/Sortland.
M/S STRAYER VI (LCHU) (31/72001) - fra Sørutvikling AS, Kristiansand til Andreas
Sigurd Stray, Kristiansand.
Lekter T.L.2 (LM4644) (127/71965) ex T.P.144 - 88 - fra Norpak AS, Nordfold/Oslo til
Mainstream Norway AS, Nordfold/Oslo.
M/S TAIFUN (LEFT) (32/71917) ex NORDSTJERNEN - 55 - fra Line Helene Evensen,
Sarpsborg/Kristiansand til Einar Flottorp Mostad, Klavestadhaugen/ Kristiansand.
M/S VARANGERVEKTEREN (LNNP) (92/71984) -fra Justis- og Politidepartementet
(Politiets data- og materielltjeneste), Oslo til Maan Sjøfart AS, Andenes/Oslo.
Lekter VIKING BARGE 1 (LK5308) (4.066/71994)
Lekter VIKING BARGE 2 (LK5437) (4.066/71995)
Lekter VIKING BARGE 3 (LK5665) (4.066/71995)
Lekter VIKING BARGE 5 (LK5931) (4.066/-/1996)
Lekter VIKING BARGE 6 (LK6046) (4.066/71997)
Lekter VIKING BARGE 7 (LK6683) (4.066/71998)
Lekter VIKING BARGE 8 (LK6684) (4.067/71999)
Alle fra Viking Barge KS c/o Viking Supply Ships AS, Kristiansand til Viking Barge
DA (Viking Barge AS), Kristiansand.
M/S VIKNA (LLMF) (111/71967) ex GEISNES - 92 - fra Namsos Trafikkselskap ASA,
Namsos til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim/Namsos.
M/S ØYSKYSS (LLWW) (34/71983) ex SVEIN-ROY - 95 - fra E. Hoel Sjøtransport AS,
Hansnes til Bjarte Kvinge, Masfjordnes og hjemsted endret fra Tromsø til Bergen.

M/T SOTRAOIL (LAYN) (479/510/1968/90) ex O.VK.IV - 90 - Haugland Tankers AS,
endret adresse fra Straume/Bergen til Loddefjord/Bergen.
M/S STAUT ASSISTER (JWOE) (194/71973) ex NEIVA - 06 ex PUNTA TAMBO - fra
Stadt Sjøtransport AS, Svelgen/Florø til SG Finans AS (Stadt Sjøtransport AS, Svelgen),
Lysaker/Florø.
M/S STADT TUG (JWLT) (282/71977) ex MONTADO - 06 ex SUN KENT - 00 - fra
Stadt Sjøtransport AS, Svelgen/Måløy til SG Finans AS (Stadt Sjøtransport AS, Svel
gen), Lysaker/Florø.
M/S SVATIND (LCVT) (34/71020/50/56) ex VAARSOL - 56 - fra Havbør AS, Straum
sjøen til Opsangervågen Veteranbåtlag, Sunde i Sunnhordland, omdøpt til VAARSOL,
hjemsted endret fra Svolvær til Bergen og slettet i merkeregister.
M/S VIKASKJÆR (LCHZ) (24/71946/73/79/95) ex BUHOLMEN - 60 - fra Skottind AS,
Napp/Svolvær til Støtteforeningen for kystkulturen på Vestlandet, Ålesund/Svolvær
og slettet i merkeregister.
M/S VINDAFJORD (LLVG) (224/72001) - fra Torghatten Trafikkselskaps Verksteds
ASA, Brønnøysund til Tide Sjø AS, Bergen, omdøpt til TIDEBRIS og hjemsted endret
fra Brønnøysund til Bergen.
M/S WIWI (LEIZ) (60/71969) ex BØRGESON - 04 ex ALEKSANDER VIKING - 03
ex NORDSANDVÆRING - 00 ex AUD JOHANNE - 86 ex MONA-HELENE - 82 - fra
Stig Harry AS v/Stig Myhre, Rørvik/Melbu til Eivindvik Dykkerforening, Eivindvik/
Melbu og slettet i merkeregister.
September 2008:
Lekter AMT VENTURER (LG2019) (8.191/-/2007) ex DINA BARGE - 08 - Myklebust
haug Offshore AS, Fonnes/Bergen omdøpt til DINA BARGE.
M/S BJØRNØR (LNYP) (37/-/1985) ex STRØNØY - 01 ex FRØYVAKT - 99 ex ROMS
DALSCRUISE - 93 ex SVEIN MAGNE - 88 - fra Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos
til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim/Namsos.
M/S BUGØYNES (LKXS) (160/244/1957) ex FRØYHAV - 01 ex SØLV-TRANS - 95 ex
RIPNES - 86 ex IDA BAAGØ - 67 ex EBBA KLIT - 63 - fra SG Finans AS, Lysaker/
Vardø til Arctic Shipping AS, Harstad/Vardø.
M/S EL SENADOR (LJZZ) (32/-/1999) - fra Rune Helleland, Kleppe/Oslo til Ivar Martin
Alvsvåg, Bremnes/Oslo og omdøpt til INGER JOHANNE.
M/S FREMADII (LGAN) (46/-/1888/1947/59) ex FREMAD -31 ex BOY JACK -20 - fra
Lifisk AS c/o Ligruppen AS, Straume/Bergen til Stiftelsen Fremad II, Jørpeland/Bergen
og slettet i merkeregister.
M/S GG HUNTER (LHLW) (453/417/1978/94) ex UTSIRA I - 07 ex UTSIRA - 04
ex FOLLA - 94 - fra Anker Shipping AS, Sandnes/Haugesund til GG Shipping AS,
Stavanger/Haugesund.
M/S GEISNES (LAML) (330/-/1988) ex SKARNSUND - 92 - fra Namsos Trafikkselskap
ASA, Namsos til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim/Namsos.
M/S GJØMANN (3YXF) (25/71961) - Ove Harald Knotten, Husøysund/Ålesund,
slettet i merkeregister.
M/S GRETA ELIN (LDCI) (34/71947) ex VÅGLY - 74 ex GARVINN - 62 ex MONTY 59 ex BUVIK - 48 - fra Norheim AS, Bulandet til Föreningen M/S Monty c/o Seacon,
Måløy og hjemsted endret fra Florø til Måløy.
M/S GROTANGER (LHNM) (257/71995/97) ex KODIAK - 06 - fra Astafjord Slakteri
AS, Gratangen/Molde til Håløy Havservice AS, Engenes/Molde.
M/S HARANES (LGSN) (174/71969) ex SKARNSUND - 87 - fra Namsos Trafikkselskap
ASA, Namsos til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim/Namsos.
M/S HAVNØY (LIAS) (78/71890) ex BERNTINE - 49 - Stiftelsen Havnøy, Kjøpmann
skjær/Tønsberg, omdøpt til BERNTINE.
M/S HAVSUND (LM7169) (24/71980) ex JON ARNE - 02 - Buholmen Bø AS v/Knut
Ivar Hansen, Straumsjøen/Tromsø, slettet i merkeregister.
M/F HERLAUG (EKRE) (737/71973/94) ex ULVIK - 03 - fra Namsos Trafikkselskap
ASA, Namsos til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim/Namsos.
M/S KVEITEGGA (3YCV) (16/71957) - fra Garten Havfiske Børge Mikkelhaug, Garten
til Snorre Bjarte Marøy, Bøvågen, omdøpt til MARSTEIN, hjemsted endret fra Vardø
til Bergen og slettet i merkeregister.
M/S LANGENESVÆRING (LNUF) (60/71967/94) ex SJØTUN - 05 ex SUNDSVÆRIN
GEN - 02 - fra Moskenes Torsk AS, Sørvågen/Tromsø til Nordre Nesbygda Dykke og
fartøylag, Svelvik/Tromsø og slettet i merkeregister.
M/S LIAFJORD (LMNR) (13/71939) ex VENUS - 06 - fra Lifisk AS, Straume/ Bergen til
Fjell Kystlag, Ågotnes/Bergen, omdøpt til SOTRABUEN og slettet i merkeregister.
M/S MISIMA (JXUY) (30/71973) ex THE SWAN- 99 ex MISIMA - 98 exJONETHA - 94
ex MISIMA - 92 - fra Solhøi AS, Egersund til Jeppesen Norway AS, Egersund.

Juli 2007:

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

M/S ABILITY (LAOY5) (2.822/4.245/1979) ex STABILITY - 00 - fra KA Shipping Limited
(M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Nicosia/Bergen til Safffon Companies Limited
(M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Gibraltar/Bergen.
M/S ANICIA (LAJY6) (4.426/6.021/1983) ex SKAGERN - 07 ex ICECRYSTAL - 95 ex
SKAGERN - 85 - fra KA Shipping Limited (M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Nicosia/
Halden til Sustain Limited (M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Gibraltar/Halden.
M/T BERGE FROST (LAMW4) (50.699/56.174/1983) ex FLOREAL - 91 - fra Partrederiet
Bergesen GOIC DA (repr.: Bergesen Norway AS, Oslo, drift: BW Gas ASA, Oslo), Oslo/
Stavanger til Partgas Shipping AS (drift: BW Gas ASA), Oslo/Stavanger.
M/S BERGE PACIFIC (LAIK5) (118.491/231.850/1986) ex IRON PACIFIC - 98 - fra
Partrederiet Bergesen GOIC DA (repr.: Bergesen Norway AS, Oslo, drift: BW Gas
ASA, Oslo), Oslo/ Stavanger til Bergesen DY Shipping AS (drift: BW Gas ASA, Oslo),
Oslo/Stavanger.
M/S BERGE STAHL (LAT02) (175,720/364.767/1986) - fra Partrederiet Bergesen GOIC
DA (repr.: Bergesen Norway AS, Oslo, drift: BW Gas ASA, Oslo), Oslo/ Stavanger til
Bergesen DY Shipping AS (drift: BW Gas ASA, Oslo), Oslo/ Stavanger.
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m HAVIS (LAQD4) (31.951/44.995/1993) - KS Havgas Partners (drift: BW Gas ASA),
Oslo, omdøpt til BW HAVIS.
M/T HØEGH GANDRIA (LFVM3) (96.011/66.999/1977) - fra Liquimarine Gandria
Shipping AS (drift: LeifHøegh & Co.AS), Oslo til Bluewater Gandria N.V, (repr.: Anne
Gro Sundby, Oslo, drift: Høegh LNG AS, Oslo), Curacao/Oslo, omdøpt til GANDRIA
(fortsatt IMS-ansv.: Høegh Fleet Services AS, Oslo).
M/S LYSHAV (JWLK3) (3.176/3.040/1985) - fra Ross Liner KS (ISM-ansv.: DFDS LysLine AS), Oslo til Carten Shipping AS (ISM-ansv.: K.T.Mesøy Shipping AS), Avaldsnes
og hjemsted endret fra Oslo til Kopervik.
M/S NORMAND CLIPPER (LARQ5) (12,291/10.000/2001) - fra Clipper Shipping
Limited (Solstad Shipping AS), London/Skudeneshavn til Trym Titan AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn.
M/S WINDSTAR (LAHL6) (2.237/2.700/1991) ex ATHENE - 06 ex WANI STAR - 05 ex
STAR - 02 ex HUBERNA - 91 - Torsö Rederi Aktiebolag (c/o Sunbay Management AS,
Hjellestad), Lidköping/Bergen (ny drift: M.Hannestad AS, Berg i Østfold).

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2008:

M/S CHRISTIAN IV (LCVU) (22.161/2.880/1982) ex BAYARD - 90 ex OLAU BRITANIA
- 90 - Color Line Transport AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo/ Kristiansand
- solgt til Stella Naves Russia Oy Ltd. (Northern Tanker Co. Oy), Helsinki, Finland,
omdøpt til JULIA med signal OJNQ
M/S EIDE GUARDI (LEDD) (276/-/1959) ex PEENE -91 - Georg Eides Rederi, Høy
landsbygd/Bergen - solgt til Danmark
M/S FAR SABRE (LASJ) (3.070/2.350/2008) - Farstad Supply AS (Farstad Shipping
ASA), Ålesund - overført til Isle of Man, samme rederi og navn med hjemsted Douglas
og signal 2ASV8.
M/S GENIUS (LFOT) (92/-/1969) ex VÆRHAVN - 86 - Runing AS, Giske/Bergen (M
35-G) - solgt til Sverige for opphugging.
M/S OLYMPICINERVENTIONIV (LAFQ) (5.974/4.900/2008) - Olympic Nor AS
(Olympic Shipping AS), Fosnavåg - overført til NIS, samme navn og signal LAFQ3.
M/S OOC COUGAR (LCAR) (2.180/3.240/2208) - Rem Ship AS (Rem Maritime AS),
Fosnavåg - solgt til OOC Cougar GmbH & Co.(Aries Offshore Management AS),
London, Storbritannia, samme navn med signal 2BBX4.
M/S SKIPSHOLMEN (LHUZ) (982/-/1979/84) ex BRENNHOLM - 07 ex SKIPSHOL
MEN - 06 ex MØGSTERBAS - 01 ex VEABAS - 99 ex KINGS GROSS - 94 sjøs. DISKO
- Ryggefjord AS, Bekkjarvik/ Bergen - solgt til Nordicfish Ltd. (Fiskeri AB Nordic),
Avatin, Cookøyene, omdøpt til ZANDER med signal E5U2219.
M/S SKUDETRÅL (LJID) (537/-/1986/89/90/98) ex TRAALII -03 ex TRAAL -03 ex
GINNETON - 98 - Skudetrål AS, Skudeneshavn (R-20-K) - solgt til Sverige
M/S SLETNES (LHVR) (567/-/1967) ex TO SENIOR - 93 ex BUGØYFISK - 85 - Finnmark
Havfiske AS, Rypefjord/Vardø (F-180-G) - slettet 08.07.2008 som opphugget.
M/S TROMSTIND (LFVB) (38/-/1977) ex MAY-TOVE - 97 ex TROMSTIND - 95 ex
KARTØY SENIOR - 86 - Botnhamn Fisk AS, Botnhamn/Tromsø (T-301-LK) - slettet
21.07.2008 som opphugget.
Drillskip WEST NAVIGATÖR (LIPI) (69.851/99.304/1998) ex WEST NAVION - 03 ex
MST ODIN - 98 - Seadrill Rig AS (Seadrill Offshore AS), Stavanger - solgt til Seadrill
Deepwater Units Ltd. (Seadrill Offshore AS, Stavanger), Panama, samme navn med
signal 3ERR2,

August 2008:
M/S BERGE SHAN (LARG5) (100.070/200.692/1986) ex CHIRIBETSU - 00 ex CHIRI
BETSU MARU - 95 - fra Partrederiet Bergesen GOIC DA (repr.: Bergesen NorwayAS,
Oslo, drift: BW Gas ASA, Oslo), Oslo/ Stavanger til Bergesen DY Shipping AS (drift:
BW Gas ASA, Oslo), Oslo/ Stavanger.
M/S LADYDAWN (LAH05) (1.780/2.112/1982) ex SENORITA - 91 - fra Partrederiet
International Offshore Services ANS (Farstad Shippig ASA), Ålesund til European
Venture II AS (IMS ansv.: Troms Offshore AS, Tromsø), Oslo/Ålesund, omdøpt til
GSPVEGA.
M/S SKANDIBUCHAN (LAWP5) (3.360/4.257/2002) - fra Buchan Maritime Limited
(DOF Management AS, Storebø), London/Bergen - tQ DOF Rederi AS (DOF Manage
ment AS), Storebø/Bergen.
September 2008:
M/T BERGE RACINE (LNSQ3) (49.130/63.254/1985) - fra BW Gas LNG I Ltd., Nicosia/
Stavanger til BW Gas Cyprus Limited, Nicosia/Stavanger (fortsatt repr.: Bergesen
Norway AS, Oslo og drift: BW Gas ASA, Oslo).
MAT BW SAGA (LIR03) (44.151/55.173/1979) ex BERGE SAGA - 06 - samme som
BERGE RACINE.
M/T BW SUND (LKBJ3) (43.849/55.300/1981) ex BERGE SUND - 06 - samme som
BERGE RACINE.
M/S CGG PRINCESS (JXBV3) (2.508/1.200/1986) ex POLAR PRINCESS - 06 - Explora
tion Vessel Resources II AS (drift: GC Rieber Shipping AS, Bergen), Laksevåg/Bergen,
omdøpt til PRINCESS.
M/S GEOWAVE CHAMPION (LAJQ6) (9.405/1.81071994/07) ex VERONICA II - 06
ex VERONICA - 02 - fra Sun Atlantic Ltd. (ISM-ansv.: Shipman AS, Torangsvåg),
Bray/Bergen til Norwegian Oilfield Services Vessels AS (ISM-ansv.; Shipman AS),
Torangsvåg/Bergen.
M/T HERAKLES (LARM4) (20.531/31.485/1982) ex BERGE FISTER - 88 - Bergesen Gas
Shipping AS (drift: BW Gas ASA), Oslo, omdøpt til BW HERAKLES.
m LINNEA (EJKS3) (6.972/11.520/1980) ex HYDRO - 98 - fra Linnea Shipping AS
(drift: AHL Shipping AS, Lysaker), Lysaker/Oslo til Vadero Shipping Limited, (repr.:
Tore Kandahl, Nesøya, drift: Linnea Shipping AS, Lysaker), Douglas/Oslo.
M/S MALENE ØSTERVOLD (LCIU3) (2.115/1.301/1965/78/00/07) ex ROSS INTREPID
- 76 ex ROSS KENNEDY - 66 ex CAPE KENNEDY - 66 - fra Malene Østervold Shipping
AS (ISM-ansv.: Shipman AS), Torangsvåg/Bergen til Norwegian Oilfield Services Ves
sels AS (ISM-ansv.: Shipman AS), Torangsvåg/Bergen.
M/S OCEAN PEARL (LAGD6) (7.828/5.726/1997/01) ex OCEANIC PEARL - 05 ex
MOTHER OF PEARL - 00 ex KULACHAN - 97 - fra Osean Pearl KS (ISM-ansv.: Ship
man AS), Torangsvåg/Bergen til Norwegian Oilfield Services Vessels AS (ISM-ansv.:
Shipman AS), Torangsvåg/Bergen,
M/S RIG SUPPORTER (LATQ5) (2.272/1.200/1982/01) ex GECO LONGVA - 00 - fra
Rig Supporter Management AS (ISM-ansv.: Uksnøy & Co. AS), Brattvåg/Ålesund til
C & C Technologic Inc. (drift; Rig Supporter Management AS, ISM-ansv.: Uksnøy &
Co. AS, Brattvåg), Lafayette La./Alesund.
M/S SCAN RESOLUTION (LAGA6) (3.244/917/1983/05) ex MAURICE EWING - 05
ex BERNIER - 90 - fra Malene Østervold Shipping AS (ISM-ansv.: Shipman AS),
Torangsvåg/Bergen til Norwegian Oilfield Services Vessels AS (ISM-ansv.: Shipman
AS), Torangsvåg/Bergen.

August 2008:
M/S ARIES SWAN (LMVJ) (4.200/5.302/2005) ex ACTWE SWAN - 08 ex VIKING
SWAN - 07 ex ACTTVE SWAN - 05 - Aries Supply I KS (Aries Offshore Management
AS, Ålesund - overført til NIS, samme navn med signal LMVJ3.
M/S FUGLEHUK (LCDY) (146/-/1978) ex KRØTTØY - 08 - Husvik Shipping AS,
Tønsberg - solgt til Tyskland
M/S GNY (LHXX) (147/-/1946) ex H.A.HERMANSSON - 66 ex ALBATROS - 50 ex
FARMSUM - 46 - Nybruse AS, Kristiansund/Ålesund - slettet 20.08.2008 som opp
hugget.
M/S KVITINGEN (LLBF) (43/-/1943/74) - Berg Fiskeriselskap AS c/o Aksel Hansen AS,
Senjahopen/Kristiasnsund (T-8-BG) - slettet 06.08.2008 som opphugget.
M/S NORDKAPPVÆRING (LJFF) (99/-/1973) ex LOUGH BELTRA - 98 - Utflesa
Kystfiske AS, Leines/Hammerfest - solgt til Belgia.
M/S NORMAND TONJER (LLYT) (3.349/3.191/1983/00) - Solstad Rederi AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn - overført til Isle of Man, sammme rederi og navn, nytt
signal 2BEC9).
M/S QUO VADIS SENIOR (LIAM) (489/-/1979/80/86/94) ex QUO VADIS - 08 ex QUO
VADIS MC - 96 - Partrederiet Quo Vadis Senior DA (Harald Taranger), Torangsvåg/
Kopervik (H-166-AV) - slettet 29.08.2008 som opphugget.
M/S SANDPIPER (LJST) (14.116/20.366/1971/78) ex SEAWAY SANDPIPER - 90 ex
TEMPLE HALL - 78 - Sandpiper AS (Jacob Falck ANS), Stavanger solgt til Koninklijke
Boskalis Westminster NV (Royal Boskalis Westminster NV)(Boskalis Offshore AS),
Panama, samme navn med signal 3ERG6.
M/S SENJAFISK (LLNP) (30/-/1967) ex ARNE NORMANN - 76 - Senja AS, Husøy i
Senja/Levanger (T-60-LK) - slettet 07.08.2008 som kondemnert (Fartøyet ble destruert
04.07.2008 ved Korkedalen i Øtfjorden på Senja).
September 2008:
M/S BANGSUND (LAPD) (142/-/1960) - Trond Anders Kittilsen, Stathelle/Brevik solgt til Sverige
M/S BERLEVÅGFISKI (LMET) (516/-/1973) - Berlevågtrål AS, Berlevåg/Vardø - slettet
09.09.2008 som opphugget.
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M/S BOURBONEMERALD (LMSN] (3.756/3.660/2004) - Bourbon Ships AS (Bourbon
Offshore Norway AS, Eggebønes), Fosnavåg - overført til Frankrike (Antarctic Territo
ries) samme navn med signal FNRB (Manager: Bourbon Offshore Surf, Marseille).
M/S BUNES (LMCK) (49/-/1946) - Johannes Nygård, Eivindvik/Florø (SF-193-B) - slettet
02.09.2008 som kondemnert.
M/S GRIPSKYSS (LACP) (80/-/1988) ex HOYDALSFJORD - 04 - Gripskyss AS, Kris
tiansund - solgt til Nederland
Flytedokk HALTENDOKKA (LK7284) (908/-/1961) - Halten Dokkselskap AS, Lysøy
sundet/Trondheim - slettet 18.09.2008 som forlist.
M/S ILIK (LERC) (37/-/1881) ex REIDAR - 72 ex ULEFOSS - 08 - Hans Kirkgaard
Fleischer (c/o Hanne Fleischer, Oslo), Høvik/Horten - slettet 08.09.2008 som kon
demnert.
M/S JELSAEJORD (LGTW) (27/-/1948) - Knut Jårvik, Jelsa/Stavanger - slettet 08.09.2008
som kondemnert.
M/S KOMETEN (FGOI) (32/-/1916) - Kåre Werner Jahren, Tønsberg - slettet 08.09.2008
som kondemnert.
M/S KORNSTADFJORD (LKOC) (41/-/1940) ex STORHOLMEN - 53 - Terje Bøe, Flek
kerøy/Kristiansund - slettet 08.09.2008 som kondemnert.
M/S KVÄTRO (LNAJ) (166/-/1961) ex VOLDA - 90 ex VOLDINGEN - 74 - Kvatrofisk
AS, Krakhella/Florø - slettet 08.09.2008 som kondemnert.
M/S LUNDEPER (LKBA) (30/-/1925) - Nils Jakobsen, RødbergshamnTRomsø - slettet
08.09.2008 som kondemnert.
M/S MELINA (LIJV) (74/-/1961) - John Grieg Forlag AS, Fyllingsdalen/Bergen - solgt
til Gibraltar
M/S NUA (LCDA) (36/-/1950) - Edmund Kåre Kjerrgård, Kjerrgarden/Kopervik - slettet
08.09.2008 som kondemnert.
M/S OTOY (LISQ) (38/-/1865) ex OTOEN - 36 - Johannes Jensen, Tromsdalen,
Ragnvald Føleide, Talvik (Ragnvald Føleide), Talvik/Tromsø - slettet 08.09.2008 som
kondemnert.

M/S WILLASSEN SENIOR (LHTK) (250/190/1979/88/89/03) ex ØSTANGER -02
ex EIDEFISK - 02 ex TROSSAVIK - 87 ex KARMØYEISK - 81 - Willassen Senior AS,
Digermulen/Svolvær (N-41-V) - slettet 25.09.2008 som opphugget (senket ved kai
Svolvær 31.08.2007, flott).
M/S ØKSNESFISK1 (LMZS) (563/-/1974) - Båragutt AS, Hol i Tjeldsund/ Sortland
(N-18-TS) - slettet 18.09.2008 som opphugget.
NIS - Slettet (utgått av registeret)
Korrigering til Januar 2008:
M/S ALLIANCE NORFOLK (LADH7) (57.280/21.500/2007) - Høegh Autoliners Ltd.
(repr.: Leif Høegh & Co. AS, drift: Høegh Fleet Services AS), Hamilton/Oslo - solgt
til Wilmington Trust Co., as Trustee (Maersk Line Ltd.), Norfolk VA, USA, samme
navn med signal WGAH.
(ffr.spm.fra Olav K. Westbp, side 49 SKIPET 3/08).
Juli 2008:
M/T AMARANTH (LAJT6) (4.382/5.858/1980) ex CT SUN - 06 ex COPPELIA - 92 Delfa AS, Stavanger/Osdlo - solgt til Lake View Shipping Co.Ltd. (Unibulk Sp.z.o.o.),
Szcecin, Polen, samme navn med signal SPS2690.
WT BERGE COMMANDER (LAJS4) (45.032/56.875/1991) - Partrederiet Bergesen
GOIC DA (repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW Gas ASA), Oslo/Stavanger - solgt
til General Gas Carrier Corp. IV Ltd.(Disp.: Neu Seeschiffahrt GmbH, Hamburg),
Monrovia, Liberia og omdøpt til COMMANDER N med signal A8QJ6.
M/S BERGE NORD (LADY5) (107.512/218.283/ - Partrederiet Bergesen GOIC DA
(repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW Gas ASA), Oslo/Stavanger - solgt til General
Gas Carrier Corp. XI Ltd.(Disp.; Neu Seeschiffahrt GmbH, Hamburg), Monrovia,
Liberia og omdøpt til EVA N med signal A8QJ7.
M/S BERGELAND (LAKE4) (154.030/322.941/1992) - Partrederiet Bergesen GOIC DA
(repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW Gas ASA), Oslo/Stavanger - solgt til General
Gas Carrier Corp. XII Ltd.(Anglo-Eastern Shipmanagement (s) Pte.Ltd.), Monrovia,
Liberia og omdøpt til BING N med signal A8QJ8.
M/S CLYDENES (LAFF6) (4.783/7.182/1996) ex ARKLOW BRIDGE - 05 - Clydenes
Shipping Ltd. (Kristian Jebsens Rederi AS), Majuro/Bergen - overført til Clydenes
Shipping Ltd. (AJ Ship Management GmbH.), Valletta, Malta, samme navn med
signal 9HQQ9.
M/S FOREST HILL (LAYR5) (7.140/5.600/1982) ex FOREST RANGER - 03 ex FERN
CROFT - 98 - Forest Hill KS (OSM Ship Management AS, Kristiansand), Oslo - solgt til
Rockyshore Shipping Ltd. (Lemissoler Shipmanagement Ltd.), Majuro, Marshalløyene,
samme navn med signal V7PZ5.
M/S JP FOX (LAIM6) (4.297/6.474/1979) ex FJORD PEARL - 07 ex ASHINGTON 04 - JP Ship AS (ISM Ansv.: Hav Ship Management AS, Nesttun), Kleppestø/Bergen
overført til JP Ship AS (Hav Ship Management AS), Panama, samme navn og med
signal 3ESK2,
M/S LYGRA (LHOG3) (7.012/3.930/1979) ex NORNEWS SERVICE - 97 ex CENTRO
AMERICA - 84 - Flores Holding AS, Oslo - solgt til Global Shipping Marine SA (MTM
SAS), Panama, samme navn med signal 3ESC7.
M/S NORDIC JET (LAJP5) (2.273/135/1998) - Express Ferries Limited (Veolia Transport
Nord AS, Hammerfest), St.Peter Port/Bergen overført til Express Ferries Ltd. (FRS
Iberia SL), Limassol, Kypros, omdøpt til CEUTA JET med signal 5BKM2.
M/T OLIVIA(LAUX5) (4.270/7.072/1974) ex RAMONA - 02 ex RAMONAAF DONSÖ 98 ex TÄRNHAV - 96 - Rederiet Olivia A/S (Falck Management AS, Aksdal), Aalborg/
Bergen - slettet 30.07.2008 som solgt til Nigeria. Fikk brann i maskinrom 11.04.2008
ved kai i Las Palmas, kondemnert og solgt til Nigeria for rep.?
M/S REMUS (LAKB5) (710/580/1998) - PGS Geophysical AS, Lysaker/Bergen - solgt
til Rederij Groen B.V, Panama, samme navn med signal H05491.
M/S SKANDIACERGY (LAFD7) (16.500/11.000/2008) - DOFCON AS (DOF Manage
ment AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen - overført til DOFCON AS (DOF Management
AS), Douglas, Isle of Man, samme navn med signal 2BEJ5.

M/S PERNILLE (LGZW) (42/-/1871) ex FNIGHEDEN - Hjalmar Jacobsen, Thorvald
Moltu, Sverre Moltu (Hjalmar Jacobsen), Moltustranda/Alesund - slettet 08.09.2008
som kondemnert.
M/S PRIDE OF TELEMARK (LNTC) (28.559/3.810/1983/96/06) ex ALKMINIA -05
ex PRIDE OF PROVENCE - 05 ex PO PROVENCE - 03 ex P&OSL PROVENCE - 02 ex
STENA EMPEREUR - 98 - Boa Ro-Ro AS (Nye Kystlink AS, Langesund), Trondheim,
overført til NIS, samme navn med signal LNTC3.
M/S PRINSESSE RAGNHILD (LJOF) (35.855/3.210/1981/90/92) - Color Line Cruises
AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo - solgt til Celebration Cruise Holdings
Inc. (Celebration Cruise Line Ltd.), Nassau, Bahamas, omdøpt til BAHAMAS CELE
BRATION med signal C6XJ3.
M/S REMØYBUEN (LKKP) (155/244/1967) ex OLE MARIUS - 06 ex JUNGMANN - 03
ex TOMMELISE - 91 ex OLE KNUT - 87 ex BROA - 74 - Remøyværing AS, Leinøy/
Trondheim - slettet 24.09.2008 som opphugget.
M/S SKAARNING (LLDD) (44/-/1916/44) - Johannes Teisnes, Knut Teisnes, Ansgar
Teisnes (Knut Teisnes), Vestre Vinnesvåg/Bergen (H-226-AV) - slettet 08.09.2008 som
kondemnert (Sannsynligvis senket for ca. 20 år siden).
M/S SKJØTNINGBERG (LINZ) (385/-/1979) ex HAVØYTRÅL - 90 ex HAVØYFISK - 87
- Hammerfest Industrifiske AS, Rypefjord/Hammerfest (F-173-H) - slettet 09.09.2008
som opphugget. (Ferdig opphugget 04.10.2007 på Eldøyane).
M/S SNORRE (LGLJ) (241/350/1978/87/88/90) - Pescador AS, AndenesTTromsø (N
74-A) - slettet 15.09.2008 som opphugget.
M/S SYV SØSTRE (LIPW) (49/-/1871) - Gabriel Larsen, Hans Andreas Larsen (Hans
Andreas Larsen), Borhaug/Farsund - slettet 08.09.2008 som kondemnert.
M/S SÆLØY (LKOV) (49/-/1941) - Aksel Espeland og Øystein Espeland, Lister/
Bergen - slettet 08.09.2008 som kondemnert (sannsynligvis opphugget på slutten av
80-tallet).
M/S TEODORIA (LHON) (31/-/1867) - Jakob Jacobsen, Narvik, Erik Arntsen, Bodø og
Andreas Andersen, Ankenes/Narvik - slettet 08.09.2008 som kondemnert.
M/S TROMS FALKEN (LLLX) (2.165/3.350/2001) ex NORMAND PRODUCE - 05
ex TROMS FALKEN - 05 - Troms Falken KS (Troms Offshore AS), Tromsø - solgt til
Maritime Oil Services Ltd. (Cotemar SA de CV), Majuro, Marshalløyene, omdøpt til
SATURNO med signal V7QJ2.
M/S VESTERVEG (LEBS) (1.318/-/1971/73/76/82/84/85/95) ex HØSTSTJERNA - 07 ex
ØSTANGER - 05 ex MAGNARSONII - 04 ex MAGNARSON - 04 ex ELDJARN - 00 ex
BØMMELØY - 93 - Hufthammer Holding AS, Torangsvåg/Bergen - slettet 05.09.2008
som opphugget.

August 2008:
M/S OLYMPIC ORION (LLWL3) (3.908/4.243/2002) - Global International Vessels
Ltd. (Olympic Shipping AS, Fosnavåg), George Town/Ålesund - overført til Global
International Vessels Ltd. (Global Industries Offshore LLC), Port Vila, Vanuatu, omdøpt
til GLOBAL ORION med signal YJVL7.
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September 2008:
M/S COSCO LIANYUNGANG (LAJG6) (39.892/43.567/1986) ex HYUNDAI FRON
TIER - 06 ex MSC PRETORIA - 04 ex HYUNDAI FRONTIER - 02 ex LALANDIA
- 92 ex HYUNDAI FRONTIER - 88 - TDS Containerships 111 AS c/o Næss, Risan &
Partners AS (Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Oslo/ Sandefjord - solgt til Compania
Naviera Clara SA (MSC Ship Management (Hong Kong] Ltd.), Panama, samme navn
med signal BESTS.
M/S COSCO SHEKOU (LAKE6) (39.892/43.567/1986) ex HYUNDAI EXPLORER - 06 ex
P & O NEDLLOYD PUSAN - 03 ex HYUNDAI EXPLORER - 02 - TDS Containerships
111 AS c/o Næss, Risan & Partners AS (Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Oslo/ Sandefjord
- solgt til Compania Naviera Nora SA (MSC Ship Management (Hong Kong) Ltd.),
Panama, samme navn med signal 3ESSB.
M/T HAVGLIMT (30.950/38.534/1978) ex CENTUM - 87 - K/S A/S Centura c(o BW
Gas ASA, Oslo - solgt til Tuvalu, ukjent rederi (BW Gas ASA), med hjemsted Funafuti,
omdøpt LIM med signal T2CN3 for opphugging.
M/T LADY (LAPE2) (18.438/32.225/1978) ex BOW LADY - 07 ex GOLAR PETROSUN
- 89 - Star Tankers Ltd. (Salhus Shipping AS), Douglas/Haugesund - slettet 29.09.2008
som opphugget.
M/T LANCE (LAGH2) (20.478/35.100/1980) ex BOW LANCER - 08 ex BERGANGER
- 90 - Star Tankers Ltd. (Salhus Shipping AS), Douglas/Haugesund - slettet 11.09.2008
som opphugget. (Ank. Alang 20.08.2008, landsatt for opph.)
M/T MERCUR (LACG2) (17.561/28.085/1977) ex BOW ORION - 07 ex BOW SKY 04 - Star Tankers Ltd. (Salhus Shipping AS), Douglas/Haugesund - slettet 29.09.2008
som opphugget.
M/S MSC PARANA (LAUZS) (23.761/34.380/1987) ex CIELO DI VALENCIA - 02 ex
LYNX - 00 ex GAST LYNX - 99 ex NORASIA MUBARAK - 94 - TDS Containerships 111
AS c/o Næss, Risan & Partners AS (Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Oslo/Sandefjord solgt til Eurus Ohio LLC (Eastwind Shipmanagement Pte.Ltd.), Monrovia, Liberia og
omdøpt til EURUS OHIO med signal ABQL6.
M/S MSC PERU (LAUJS) (23.761/34.380/1987) ex P & O NEDLLOYD FALCON - 02 ex
CIELO DI LIVORNO - 01 ex BEAR - 00 ex CAST BEAR - 99 ex NORASIA AL-MUNTA
ZAH - 94 - TDS Containerships 111 AS c/o Næss, Risan & Partners AS (Jahre-Wallem AS,
Sandefjord), Oslo/Sandefjord - solgt til Eurus Oregon LLC (Eastwind Shipmanagement
Pte.Ltd.), Monrovia, Liberia og omdøpt til EURUS OREGON med signal ABQL7.

Juni 2008:

M/S MYNTEVIK SENIOR (LHZJ) (42/-/1963/82) ex MYNTEVIK - 07 ex JÆRTRÅL - 03 ex
DIANN - 97 - fra Albacore AS c/o Kinn Regnskap AS, Florø/Egersund til Larsen & Birknes
AS c/o Ronny Larsen, Kalvåg/Egersund (SF-14-B). I september til Stormhav AS, Bremanger/
Egersund (SF-14-B).
M/S MYREBUEN (LLKK) (210/-/1982/02) ex SENJAVÆRING - 02 ex MORTEN LARSEN - 01 ex
SENJAFJORD - 88 - Skarsjø AS, Ballstad/Myre, ommdøpt til SKARSJØ (N-161-W).
M/S NESHOLMEN (LAUS) (282/-/1989/93) ex SYNSRAND - 08 - fra Nessjøen AS, Spangereid/
Mandal til Partrederiet Vigdis ANS (Trygve Gautesund, Haugesund), Røvær/Mandal (R-7-H).
I september til Nessjøen AS, Spangereid/Mandal og slettet i merkeregister.
M/S NIVEA (LLIF) (39/-/1954/91/96) ex SIRTRÅL - 08 ex ELVIRA - 03 - fra Partrederiet Nivea
DA (Svein Sjøen), Åkrehamn/Egersund til Bømmelfisk AS, Vedavågen/Egersund, omdøpt
SALVØY (R-46-K).
M/S NORDLYS (LNYC) (19/-/1943) - fra Sørøyfisk AS, Ellingsøy/Tromsø til Bjørkedalen Kystlag
(v/ Tove Aurdal, Volda), Folkestad/Tromsø (M-20-A). (Ennå ikke slettet i merkeregister).
M/S NORDSTAR (LHXV) (2.053/-/1969/86/96/97) - fra Sæviking AS, Fosnavåg/ Ålesund til Ole
Edvardsen AS, Ålesund (M-80-A).
M/S NORDØYTRAL (LLKC) (1.476/-/2001) - fra Nordøytrål AS, Fosnavåg/Ålesund til Ole Mikal
Sætremyr AS, Langevåg/Ålesund (M-259-SA). I september tilbake til Nordøytrål AS, Fosnavåg/
Ålesund (M-239-HØ).
M/S NYFALKEN (LJNV) (26/-/1952) - fra Partrederiet Nyflaken ANS (Kjell Pål Reinøy, Ålesund),
Leinøy/Ålesund til Bømmelfisk AS, Vedavågen/Ålesund (R-195-K).
M/S RISHOLMEN (LEGZ) (99/-/1977) ex BUØY JUNIOR - 06 ex HANSSON - 05 ex TORGERSEN
JUNIOR - 03 ex JOHNSEN SENIOR - 94 - fra Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Brønnøysund til
Floholmen AS, Brønnøysund (N-66-BR).
M/S ROALDNES (LIPZ) (536/-/1997) - fra Polarbris AS, Måløy/Ålesund til Blomvik AS, Val
derøya/Ålesund (M-37-G).
M/S SABRINA (JXDJ) (192/-/1986/00) ex NYVINGEN - 04 ex SEAFOOD - 00 ex AQUA BELLA
- 89 - fra Fagervoll Fiskeriselskap AS c/o Ingrids Regnskapskontor, Ellingsøy/Åkrehamn til
Vesttrål AS, Bekkjarvik/Åkrehamn (H-96-AV).
M/S SJØMANN (LDZO) (16/-/1953) ex B.VASSØY - 03 ex ÅRVIKØ - 97 ex DØNNING - 85 - fra
Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne Bårdsen),Vedavågen/Stavanger til Partrederiet Fyr
holm ANS (Alf Helge Urangsæter), Finnås/Stavanger (H-236-B). I august til Bømmelfisk AS,
Vedavågen/Stavanger (R-196-H).
M/S SLETTHOLMEN (JWVR) (227/-/1985/93/95/96) ex SKAGØYSUND - 04 ex HAAJAFJORD
- 93 ex RAGNVALD SENIOR - 89 - Lurøyveiding AS, Lurøy/ Sandnessjøen, omdøpt til LUR
ØYBAS (N-Hl-L).
M/S SOLVIK (LMXF) (129/-/1970/76/94/04) ex KRISTERSON - 04 ex SJØGLANS - 98 ex OLE
MARTIN - 97 ex GEIR BJØRNAR - 84 - fra Fagervoll Fiskeriselskap AS c/o Ingrids Regnskaps
kontor, Ellingsøy/Kopervik til Vesttrål AS, Bekkjarvik/Kopervik (M-30-SJ).
M/S SOTRAGUTT (LMKH) (169/161/1980/83/86) ex SOTRABAS - 07 ex LANGENESVÆRING

Fiskebåter, kjøp & salg

M/S MÅSVÆRSUND (3YWZ) (28/-/1961) ex KNUT GUNNAR - 87 - fra Klaring ANS (Ludvik
Gjendemsjø), Brattvåg/Tromsø til Partrederiet Sotrabas DA (Svein Ove Ekerhovd), Straume/
Tromsø (H-2-F).

- 05 ex BJØRN SNORRE - 90 ex HARVEST VENTURE - 83 - fra Nye Bluefin AS, Florø/Bergen
til Hargo Fiskeriselskap AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/Bergen (H-57-AV).
M/S STADI VIKING (LCRI) (144/-/1990/94) exTUESUND - 02 ex ANGELTVEFF - 97 - fra Kåre
Gården og Sønner AS, Averøy/Måløy til Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Måløy
(SF-ll-SU). I august omdøpt til SJØDUR.

M/S SULAVÅG (LJIJ) (147/-/1998) ex STIG HARRY - 07 Sulavåg AS, Rørvik/ Namsos, nytt
fiskerimerke (NT-56-V).
Juli 2008:
M/S CAPRICEI (LIBV) (76/-/1987) ex CAPRICE -07 - fra Frode Hansen, Tvedestrand/Egersund
til Dagfinn Kullvik, Stathelle/Egersund (TK-3-BL).
M/S DENALI (LLEZ) (104/30/1987) ex OLAV KYRRE - 04 ex SYUZMA - 00 fra Fagervoll Fis
keriselskap AS c/o Ingrids Regnskapskontor, Ellingsøy/Kopervik til Vesttrål AS, Bekkjarvik/
Kopervik (M-180-SJ).
M/S HAVSTEIN (JWRL) (69/-/1985) ex SMÅVIK - 03 - Havstein AS, Hammerfest, nytt merkenr.
(N-144-0).

M/S STORMHAV (LK5389) (57/-/1995/99) ex MAY MERETE - 08 - fra Stormhav AS,
Bremanger/Namsos, fått fiskerimerke (SF-30-B). I september til Mjåbjøm DA (Jon-Atle
Bjørnø, Svelgen) c/o Økonomisenteret, Bremanger/Namsos (SF-30-B).
M/S SØRFOLD (LCFQ) (657/826/1976/77/87/85) ex FISKEBAS - 04 ex ROALDSEN
SENIOR - 88 - sjøsatt MARIE POLARIS - fra MS Sørfold AS, Tromsø/Hammerfest
til Meiland Fiskebåtrederi AS, Skjervøy/Hammerfest (T-160-S). I august til Båragutt
Pelagic AS, Tromsø, hjemsted endret fra Hammerfest til Tromsø og omdøpt til
BÅRAGUTT (T-100-T).
M/S SØRLYS (LMPI) (68/-/1954) ex BLANCO - 73 - fra Midsund Fiskebåtrederi AS,
Skodje/Egersund til Runing AS, Giske/Egersund (M-102-G).
M/S TORMO (LM3995) (24/-/1963) - fra Storegg AS, Ellingsøy/Fredrikstad til Runing
AS, Giske/Fredrikstad (M-144-G).
M/S TROMSØYBUEN (LGYT)
ex GRIMSHOLM - 98 - Tromsøybuen
AS, Sørreisa, omdøpt til SENIOR og hjemsted endret fra Tromsø til Bodø (N-200-B).
I september endret adresse til Bodø.
M/S TRÆNABANKEN II (LEVD) (257/-/1983) ex TRÆNABANKEN - 08 ex ISQUEEN
- 91 - fra Trænabanken AS, Træna/Sandnessjøen til Moskenes Torsk AS, Sørvågen/
Sandnessjøen, omdøpt til HAAKON-JR (N-94-MS).
M/S TRASAVIK (LNTU) (164/-/2006) - Larsen Sigmund M/S Tråsavik (Sigmund
Larsen), Egersund, fått nytt fiskerimerke (R-62-ES).

M/S KABA (3YBZ) (24/-/1957)) - fra Torleif Peder Ydstebø, Stavanger til Grønholm M/S Fiske
båtrederi, Nordstrøno/Stavanger (H-33-0).
M/S LINSKJÆR (LM5248) (24/-/1974) - fra Hellodden AS, Sørvågen/Brønnøysund til Far
tøyverrnforeningen Edda, Vormedal/Brønnøysund (N-62-MS).(Ennå ikke slettet i merkere
gister).
M/S LURØYJENTA (LM4504) (23/-/1973) ex VIKASTEIN - 02 ex VIKASKJÆR - 73 - fra Par
trederiet Sotrabas DA, Straume/Sandnessjøen til Nord Solund Fiskeriselskap KS, Hardbakke/
Sandnessjøen (SF-22-SU). I august til Kåre Gården og Sønner AS, Averøy/Sandnessjøen (M-20AV). I september til Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Sandnessjøen (SF-124-SU).
M/S LYNGVÆR (LHBY) (-/-/1943) ex LAILA - 78 - fra Olav Kristiansen, Engavågen til Tor Inge
Larsen, Brønnøysund og hjemsted endret fra Florø til Brønnøysund (N43-BR).
M/S MEILANDSHND (LIZV) (399/-/1987/97) ex MAGNARSON JR. - 07 ex MAGNARSON - 07
ex KARU - 07 ex INGUNN - 03 ex SANTOS - 01 - fra Meiland Fiskebåtrederi AS, Skjervøy til
Trænabanken AS, Træna, omdøpt til TRÆNABANKEN og hjemsted endret fra Tromsø til
Sandnessjøen (N-4-TN).
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M/S VESTØY (LJTV) (259/-/2000/07) ex BIRGERSON -06- fm Norheim AS, Bulandet/Florø til Brødrene Bakken AS, Støtt/Florø (N-30-ME). I august til Norheim AS,
Bulandet/Florø (SF-l-A).
M/S VISHOLM (JWPD) (72/-/1985/91) ex SULEBAS - 04 ex STAVE SENIOR - 01 ex
HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN - 91 - fra Partrederi Jarle og Harald Hansen
(Harald Øivind Hansen), Rørvik/Florø til Øynes AS, Kristiansund/ Florø (M45-K).
Deretter til Bømmellisk AS, Vedavågen, omdøpt til GANTHI og hjemsted endret fra
Florø til Haugesund (R-114-K).

M/S VIGDIS (LFBE) (36/-/1949/78/84/92) ex GARMY -76 ex TONNY -65 - fra Trygve
Gautesen, Haugesund til Larsen & Birknes AS (c/o Ronny Larsen, Kalvåg), Værøy/
Haugesund (SF-28-B). I september til Partrederiet Vigdis ÄNS (c/o Trygve Gautesen,
Haugesund), Røvær/Haugesund (R-14-H). Deretter slettet i merkeregister,
M/S VIKINGFJORD (LM3766) (20/-/1967) ex LAILA - 97 - fra Jan Bjørn Olav Kristi
ansen, Myklebostad/Hammerfest til Willassen Senior AS, Digermulen/ ammerfest
(N-169-V).
M/S ØRNFLØY (LMJZ) (49/-/1967) - fra Leif Henry Jørgensen, Brensholmen/ Tromsø
til Ørnfløy AS, Brensholmen/Tromsø (T-207-T).

August 2008:
M/S BERG SENIOR (LHFF) (134/-/1978/94/95) ex SVEIN FRODE - 06 - fra Sørøyfisk AS,
Ellingsøy/Svolvær til Brattholm Invest AS, Eggesbønes/Svolvær (M-37-HØ). Deretter
til Sørøyfisk AS, Ellingsøy/Svolvær (M-39-A).
M/S BRANNFLU (LM3202) (32/-/1963) - fra Rasmussen Kjell & Malvin (Bernhard Mal
vin Rasmussen), Røvær/Haugesund til Trond Storåker, Røst/Haugesund (N-70-RT).
I september tilbake til Rasmussen Kjell & Malvin (Øyvind Rasmussen, Haugesund),
Røvær/Haugesund (R-15-H).
M/S BØRHELLA (LM6586) (46/-/1979/90) - fra Partrederiet Børhella ANS (Asbjørn
Dahl), Nordmela/Sortland til Børhella AS, Nordmela/Sortland (N-10-A).
M/S FISKEBANK I (LDAM) (215/-/1965/71/98/00) ex FISKEBANK - 04 ex WAREBERG
& SEVLAND - 77 ex CHARLES - 76 - fra Partrederiet Hopmark ANS (Torkil Ingvar
Hopmark), Smøla/Kristiansund til Hargo Fiskeriselskap AS, Bekkjarvik/Kristiansund
(H-210-AV).
M/S FLID I (LKNG) (87/-/1940) - fra Partrederiet Flid I ANS (Edmund Kjelbergvik),
Lødingen/Narvik til Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen, Nikkeby/ Narvik (T-183-S).
M/S FRØYBAS (LJRY) (405/-/1989/93/99) ex FANGST - 08 ex KVALSVIK - 05 ex BRIS
TOL -99 - Larsen & Birknes AS, Værøy/Florø, fått fiskerimerke (SF-8-B).
M/S HALDIS (LHYC) (23/-/1938/55) fra Brødrene Sæthre AS, Reine/Hammerfest til
Föreningen Haldis, Eivindvik/Hammerfest (N-119-MS). (Ennå ikke slettet i merke
register).
M/S HUSBY JUNIOR (LAQX) (100/-/1989/75/92/00) ex SANDFLÆSA - 06 ex SU
LATIND - 00 ex MIDLAND JUNIOR - 97 ex TEIGLAND - 94 - fra Utflesa Kystfiske
AS c/o Jan Andersen, Leine/Sandnessjøen til Seilsjø AS c/o Maritim Næringspark,
Raudeberg/Sandnessjøen (SF-146-V).
M/S JANN AGNAR (LMOW) (38/-/1957/75/84) ex CHRISTINA BLÅ - 05 ex JANN
AGNAR - 02 - fra Expedition AS, Henningsvær/Svolvær til Föreningen Kystnorge,
Drammen/Svolvær (N-14-V). (Ennå ikke slettet i merkeregister).
M/S KVALSTEIN (LDQV) (375/465/1964/83/85/91/97) ex GISUND -74 - fra Lyng
Rederi AS c/o Maritim Næringsbank, Raudeberg/Ålesund til Mats Mikal AS, Vigra/
Ålesund (M-52-G).
M/S MADELENII (LHOU) (119/71995) ex HAVFRUENI -07 - Brunvoll Fisk AS,
Vannvåg/Arendal, nytt fiskerimerke (M-60-SØ).
M/S MARHOLM (LM9840) (24/71983) ex FISKAREN -99 ex SPANG-SØR -97 - fra
Helge Aukan MK Hans R„ Lesund/ Ålesund til M/K Hans R AS, Lesund/Ålesund
(M-71-AE).
M/S MODENA (LM3036) (34/-/1962/78) ex HAVSKALLEN - 87 ex JILL-HEGE - 81 ex
ERNST TORE - 77 ex HAVBØEN - 67 - fra Larsen & Birknes AS, Værøy c/o Ronny
Larsen, Kalvåg/Flekkeljord til Sulavåg AS, Rørvik/Flekkefjord (NT-51-V).
M/S MOMK (LEBY) (28/-/1946/51/72/86) ex DYRNES - 57 ex INGER - 51 - fra Rovi
AS c/o Trond Berntsen Regnskaps, Finnsnes/Svolvær til Senja AS, Husøy i Senja/
Svolvær (T-57-SD). I september til Senja Båt- og Sjøsportsforening, Husøy i Senja/
Svolvær (T-57-SD). (Ennå ikke slettet i merkeregister).
M/S NORDKAPPJENTA (LJVR) (656-/1988/99) ex VESTLINER - 00 ex LORD AUCK
LAND - 99 ex ATLANTIC EXPLORER - 92 - fra Nordkappbanken Havfiske AS, Tromsø/
Hammerfest til Nordkappjenta Fiskeriselskap AS c/o Willy Nyvoll, Honningsvåg/
Hammerfest (F-210-NK).
M/S SENJAPYNT (3YQU) (24/-/1960/84) - fra Senjahav AS, Husøy i Senja/ Harstad
til Tranøy Kystlag, Stonglandseidet/Harstad (T-227-LK). (Ennå ikke slettet i merke
register).
M/S SJØMANN (LDZO) (16/-/1953) ex BVASSØY - 03 ex ÅRVIKØ - 97 ex DØNNING
- 85 - fra Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne Bårdsen), Vedavågen/ Stavanger til
Bømmelfisk AS, Vedavågen/Stavanger (R-196-K).
M/S TORBAS (LMPU) (1.448/750/1996) ex CHRIS ANDRA - 04 - fra Lyng Rederi AS
c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/ Måløytil Torbas AS c/o Maritim Næringspark,
Raudeberg/Måløy (SF-41-V).

September 2008:
M/S ARCTIC SWAN (LMAC) (2.574/72002) - fra Arctic Swan KS c/o Økonor Alta AS,
Ata/Ålesund til Arctic Eagle AS, Ålesund (M-151-A).
M/S CONSOL (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) - fra Partrederiet Viking Utsira DA (Geir
Skare), Utsira/Haugesund til Partrederiet Einar og Sønner DA, Vedavågen/Haugesund
(R-194-K). Deretter til Sigurd Jøsang, Bokn/Haugesund
(R-14-B).
M/S DISKO (LLIG) (681/72001) ex BROEGG - 05 - fra Havskjer AS, Ålesund til Disko
Havfiske AS, Brattvåg/Ålesund (M-180-H).
M/S FESKARJENTA (LM4208) (22/-/1971) - fra Edmunn Leonhardsen, Ramberg/
Svolvær til Hellodden AS, Sørvågen/Svolvær (N-7-MS).
M/S HOVDEN VIKING (JWLM) (388/-/2006) - Hovden Senior AS, Sleje/Måløy, om
målt til 496 brt. (forlenget) (SF4-S).
M/S JOLENA (LDDD) (23/-/1965) ex MIZAR -03 ex ØSTEVIK -98 ex VSD10 -92 ex
SKV10 -75 - fra Nordsild Havfiske AS v/Johannes Arne Arvesen, Engenes/ Koperviktil
Hareid Dykkerklubb, Hareid/Kopervik (T-24-I). (Ennå ikke slettet i merkeregister).
M/S LEIF MAGNUS (JXGE) (49/-/1970) ex K.GE.FISK - 00 ex TOR-ARNE - % ex BØVÆRING - 85 ex GISKE - 78 - fra Finnsnes skipsutstyr AS, Husøy i Senja/ Ålesund til
Senjahav AS, Husøy i Senja/Ålesund (T-165-LK).
M/S LIAFJORD (LAFL) (1.584/-/1997/06) ex LIAFJELD - 07 ex SOLVÅR VIKING - 07
ex ANTARCTIC - 06 - fra Libas AS, Straume/Bergen til Liafjord AS, Straume/Bergen
(H-197-F).
M/S LIBAS (LMQI) (4.377/3.517/2004) - fra Libas AS til Libas AS c/o Liwegruppen
As, Straume/Bergen (H-5-F).
M/S LIGRUNN (LAGT) (1.150/1.280/1979/97) ex GEYSIR - 06 - fra Libas AS, Straume/
Bergen til Ligrunn AS, Straume/Bergen (H-333-F).
M/S NYHEIMBUEN (LAER) (29/-/1963/82/95) - fra Barents Sea AS, Nord-Lenangen/
Svolvær til Föreningen Skipperservice, Drammen/Svolvær (T-165-L). (Ennå ikke slet
tet i merkeregister).
M/S RUNING (LCNO) (175/-/1976/85/97/98) ex HARGO -07 ex RADEK-06 ex
SVERDRUPSON - 05 - fra Runing AS, Ålesund til Urefangst AS, Sennesvik/ Ålesund
(N-116-W).
M/S SKARHOLM (LEAX) (21/-/1951) - fra Bertheussens Partrederi DA (Jann-Kåre
Bertheussen). Leknes/Vadsø til Stiftelsen Salten Veteranbåt-Forening v/Per Reffhaug,
Mørsvikbotn/Vadsø (N-290-W).(Ennå ikke slettet i merkeregister).
M/S SKUDE (LEDH) (291/-/1976/88) ex BERLEVÅGFISKII -02 ex POLARHAV -98 ex
VALANES - 97 ex STORSKJÆR - 91 ex KIBERGVÆRING - 86 ex MEHAMNFJORD - 85
ex FURNES - 80 - fra P/R Najaden AS c/o Jostein Knutsvik, Skudeneshavn til Ingrid
AS c/o John Henry Thomassen, Utsira/Skudeneshavn (R-12-U).
M/S STRAUMBAS (LLSC) (132/-/1954/89/96) ex VÅGAR I - 04 ex VÅGAR - 03 ex
NOREA SØR - 89 ex STORHOLM - 87 ex NYMARK - 85 - fra Dypingen AS, Kleppstad/
Kristiansund til Reinefangst AS, Reine/Kristiansund (N-20-MS).
M/S TOKAI (LKWD) (34/71914) ex SØRBØEN - 76 ex VINGHOLM - 68 ex VESTØY
- 58 ex FORSØK - 37 - fra Rune Blaschek, Rypefjord/Bodø til Föreningen Stauper,
Sandefjord/Bodø (F-73-H). (Ennå ikke slettet i merkeregister).
M/S UTFLESA (LLQX) (183/72001) - fra Utflesa Kystfiske AS c/o Jan Andersen, Leines/
Bodø til Seilsjø AS c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/ Bodø (SF-105-V).
M/S VAREGG (LAOW) (1.806/900/1988) ex MØGSTERTRÅL - 99 ex TAMPEN - 96
- Ytterfisk & Co. AS, Andenes/Ålesund, omdøpt til ANDØYBUEN (N-230-A).
M/S YOTA (LFTH) (23/71956/66/94) ex TOYA - 74 - fra Midsund Fiskebåtrederi AS,
Skodje/Stavanger til Olav Holgersen, Kvitsøy/Stavanger (R-3-KV).
M/S ØYASKJÆR (LMQT) (130/71983/92/07) ex KLARING - 00 ex OLE OSKAR - 98
ex ØYASKJÆR - 87 - fra Svein Tommie Hardy, Værøy/Bodø til Øyaskjær AS, Værøy/
Bodø (N450-VR).
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/ Ludwig Mowinckels Rederi AS fikk levert to 4200-tonnerefra BMt/Josta og Folga. Folga gikk tapt etter minesprenging i 1954, men gjenoppstod
som Anne og Midgard. Josta seilte til 1964 da den ble solgt til Den franske marinen. Alex Duncan

produkter og kom langt av sted. Lønn
kom til å seile flere år mellom California
og Japan; lange reiser for et så lite skip,
mens Rogn og de nye skipene kom inn
i seilingsopplegg mellom Europa og
USA, senere også på Lakene og på SørAmerika.
Det var særlig Johan Odvar Odfjell
som var føregangsmannen i tank, mens
hans fetter Bernt Daniel Odfjell styrte
med rederiets tørrlastflåte. Med flere
tankskip ble de forretningsmessige kontakter med kundene sterkere, og fra åha
vært betjent gjennom skipsmeglere kom
rederiet etter hvert til å etablere sin egen
befraktningsavdeling, Minde Chartering.
Det ble bygget opp fraktkontrakter i spesielle seilingsopplegg mellom områder
med sterk petrokjemisk industri, i 1964
ble det innledet samarbeid med WestfalLarsen & Co som brakte inn større skip
i seilingene. Nybygningsprogrammet
for skip med rustfrie tanker resulterte i
14000-tonnerne Birk og Lønn i 1966/67 og
21000-tonneren Bow Cedar to år senere.

minste skipene hardest, bl apå grunn
av krav til 16 manns bemanning hvor
tyske skip seilte med 10. Rederiet trakk
seg gradvis ut av dette segmentet.
To nye tankrederier dukket opp i
slutten av 60-tallet. Ingen av dem var
nye som rederier, men begge kom inn i
nordsjø-markedet for sildolje og andre
laster. Det var Anders Utkilens rederi
som begynte å anskaffe flere skip etter
gamle Havstraum i 1967, og S BartzJohannessen som i 1968/69 fikk levert
søstrene Bras og Sinmar på 1415 tdw.
Sistnevnte hadde nære förbindelser til
sildoljeindustrien, men skulle snart orientere seg mot 3-4000-tonnere.
Fremdeles var det Joachim Grieg &
Co, Berle & Petersen, Alex B Grieg og
Finn Engelsen som betj ente rederiene på
—

i—

i
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meglersiden. Denne kompetansen skulle
fortsatt være drivende i utviklingen
fremover, seiv om noen firma fait fra og
andre bygget seg opp.
Bergens sterke posisjon i spesialtank,
med rederier som Odfjell, Utkilen, Westfal-Larsen, Bryggen Tankers og Champion Tankers og meglere som NetWork
Chartering, Nesttun Chartering, Bergen
Tanker Brokers og Sea Tank Chartering
kan alle på en eller annen måte spore
sin forhistorie tilbake til det bergenske
småtankmiljøet på 50- og 60-tallet.

Kilder:
Artikkelen bygger på egne notater og observasjo
äpätt^m&T“°ldsbok
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Nordeuropeisk fart
Odfjell fikk også fornyet flåten av små
tankskip rundt midten av 50-tallet med
800-tonnerne Birk og Hegg i 1955/57,
mens de gamle ble solgt. Det ble bygget
flere slike småskip, Asp i 1961, Lpng og
Eim i 1964/65 og Alecto og Olga i 1967/68.
Disse ble primært drevet i europeisk fart,
noen med sildolje fra Norge og Island,
andre sluttet på T/C til oljeselskap, bl a
middelhavsfart. Generelt kom stig
ningen i driftsutgiftene til å ramme de

Odfjell fikk levert Hegg (780 tdw)fra HMV i 1957. NSS-Opedalssamlingen
SKIPET NR. 4 - 2008

31

Bergenske småtankere 1938-1974
navn

tdw

kjøpt/ex

lev/verft

rederi

salg

mt Lind
mt Inger Bendicte
mt Inger Johanne
mt Rogn
mt Hegg
mt Lønn
mt Havstraum
mt Henken II
mt Stramsnes
mt Jane
mt Odnes
mt Odnes
mt Ekspresstank
mt Lind
mt Widan
dt Huldra
mt Lind
mt Welin
mt Birk
mt Tanis
mt Hassel
dt Dokka
mt Josta
mt Fedje
dt Blia
mt Folga
dt Vally
mt Nordgard
dt Hertha
dt Sunny
dt Nordvest
mt Rogn
dt Slotterøy
mt Birk
mt Wevan
mt Sydskjell
mt Selje
mt Hegg
mt Fostraum
mt Lønn
mt Lind
mt Valnor
mt Midgard
mt Asp
mt Rogn

600
1540
1540
1200
610
715
350
550
330
600
1015
1015
550
1726
514
3502
1704
2050
2900
514
2900
2700
4290
600
2650
4275
3524
4250
3463
4010
5565
3250
1280
800
2730
655
1238
780
2050
3700
2445
2050
4275
750
6349

3.38
5.38
6.38
3.41
8.41
5.46 Y31 3.44
8.46 Emp Crick2.44
12.46 Frieda
4.47 Lothar Fr
7.47
1.48 Y102
48 Odnes
5.48 Henken II
8.49
2.50
3.50
10.50
4.51
5.51
6.51 Widan
9.51
6.52
8.52
9.52 Fedje
11.52
12.52
3.53
11.53
2.54
3.54
3.54
4.54
1954 Slotterøy
3.55
5.55 Lysaker
12.55
10.56 Slotterøy
5.57
6.57 Welin
11.57
4.60
3.60 Welin
11.60 Folga

Groot & Vliet
Lubecker
Liibecker
Glommen
Groot & Vliet
Kyle & Co
J Pimblott
1941 Nobiskrug
1903 Lindholmen
Pusnes
11.44 Odenbach SB
11.44 Odenbach SB
1941 Nobiskrug
Ekensberg
Vildkat
Blythswood
Ekenbergs
Glommens
Bergens MV
7.46 Sarpsborg
Bergens MV
H C Stukken
Bergens MV
6.44 Glommen
H C Stukken
Bergens MV
Smiths Dock
Bergens MV
Blythswood
G Brown
Smiths Dock
Haugesunds MV
4.43 Porsgrunds
Haugesunds MV
3.54 Langesund
Stord
4.43 Porsgrunds
Haugesunds MV
4.51 Glommens
Haugesunds MV
Stord
4.61 Glommens
12.52 Bergens MV
1.61 Groot & Vliet
Ekensberg

Odfjell
J Kjøde
J Kjøde
Odfjell
Odfjell
Odfjell
Utkilen
Anton Steen
Sk-AS Straumsnes
Neumann
Sk-AS Straumsnes
Odfjell*
Odfjell*
Odfjell
7.46 Sarpsborg
W Hansen
Odfjell
Neumann
Odfjell
SAS Tanis
Odfjell
Wiese Hansen
Mowinckel
SAS Tanis
Wiese Hansen
Mowinckel
H Grieg
H Kuhnle
W Hansen
Schanches
Bergens Kul
Odfjell
Bartz-Johs
Odfjell
Neumann
Bartz-Johannessen
Odfjell
Odfjell
Utkilen
Odfjell
Odfjell
Odfjell*
Sven Kuhnle
Odfjell
Odfjell

7.47 Frankrike
23.39 Sverige
10.44 senket
1952 Tyskland
1955 Sverige
10.47 Oslo
2.67 Norge
5.48 >
9.47 Oslo
1.48 Danmark
48>
1.51 Italia
11.49 Tunis
10.49 Frankrike
Neumann 1951>
5.61 Frankrike
6.59 Brasil
6.57 >
8.53 Korea
1955 Sverige
6.53 Korea
5.58 Indonesia
7.64 Frankrike
1958 Italia
1.62 Frankrike
10.54 kond
5.62 Frankrike
8.70 Italia
2.65 Island
10.66 Oslo
9.74 Tønsberg
4.61 Bulgaria
10.56>
8.65 kond
11.66 Egypt
8.70 Drammen
8.60 Sverige
3.70 Hellas
3.60 >
6.66 Island
5.68 Portugal
5.62 Italia
5.68 Filippinene
3.69 Tyskland
3.68 Malaysia

1.62

'
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Damptankeren Hertha
(3463 tdw) ble bpgd i
Glasgow i 1954for William
Hansen.
v/Dag Bakka jr

r
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Liana børfe til serien av fem 4000-tonnere med rustfrie tanker levert til Odfjell i 1963-65.
Foto via Bjørn Pedersen
navn

tdw

kjøpt/ex

lev/verft

rederi

salg

mt Ek
mt Oak
mt Widan
mt Selje
mt Lyng
mt Alk
mt Eim
mt Hassel
mt Liana
mt Lotos
my Linnea
mt Bryne
mt Havstraum
mt Alecto
mt Straum
mt Olga
mt Bras
mt Sinmar
mt Bow Cecil
mt Bow Queen
mt Bow Lind
mt Bow Rogn
mt Gaston Micard
mt Fostraum
mt Bow Gran
mt Alk
mt Westnor
mt Bras
mt Rigg
mt Bow Saphir
mt An Fighter*
mt Bow Alecto
mt Bragd
mt Bow Cecil
mt Sinmar
mt Havstraum

3950
3957
5500
8335
851
1100
1105
4100
4100
4050
2015
650
832
1392
518
1400
1415
1415
3000
2927
9837
9854
3395
810
9837
5150
2165
3405
480
3200
2015
3200
3550
5801
3395
1320

2.63
5.63
8.63
8,63
7.64
1.65
2.65
2.65
6.65
12.65
7.66
12.66 Bryne
6.67 Solheim
10.67
2.68
4.68
11.68
1.69
5.69
11.69
11.69
2.70
2.70
5.70
6.70
10.71
7.72 Tudor
10.72 V
72 ms Rigg
1.73
2.73 Linnea
11.73
2.74
4.74
5.74 Gaston Micard
12.74 Amalienborg

Trondhjems
Akers
Moss
Ekensberg
Groot Sl Vliet
Ankerløkken
Søviknes
Akers
Akers
Akers
Søviknes
1.57 Glommen
4.62 Seutelven
Søviknes
Elsflether
Søviknes
Trondhjems
Trondhjems
Trosvik
Trosvik
Moss
Moss
Glommen
Karmsund
Moss
Grangemouth
10.62 Lödöse
aagen
4.67 Leirvik Sveis
Karmsund
7.66 Søviknes
Karmsund
Vaagen
Søviknes
2.70 Glommen
1.69 Seutelven

Odfjell
Odfjell
Neumann
Odfjell
Odfjell
Finn Johnsen
Odfjell
Odfjell
Odfjell
Odfjell
Odfjell/RF Olsen
Utkilen
Utkilen
Odfjell/Ørvig
Utkilen
Odfjell/Ørvig
Bartz-Johannessen
Bartz-Johannessen
Odfjell/J Christensen
J Christensen
Odfjell
Odfjell
Sig Årstad
Utkilen
Odfjell
Finn Johnsen
West Shipping
Bartz-Johannessen
Seatrans
J M Johs/E Endr
E Anfindsen
Odfjell
Bartz-Johannessen
J Christensen
Bartz-Johs
Utkilen

9.74 Hellas
2.74 Lib
2.68 Australia
12.74 Frankrike
2.73 Hellas
3.65 Burma
9.69 Italia
3.75 Tyskland
1.75 Tyskland
3.74 Tyskland
2.73 >
3.67 Fredrikstad
4.74 Oslo
4.73 Polen
12.80 Nigeria
12.74 Oslo
2.71 Egersund
2.71 Egersund
9.71 Frankrike
9.71 Frankrike
1.80 > JO
1.80 JO
5.74 >
12.86 Oslo
2.80 JO
11.77 Irland
1.73 Oslo
8.73 Frankrike
86 ombygget
5.78 Færøyene
11.80 forlist
8.79 Danmark
5.86 Ålesund
2.85 Argentina
11.76 Frankrike
12.86 Oslo
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Peder W. På sildefisket 1965 vest av Grip ved Kristiansund. Foto fra Peder Voll

PEDER W
- et særdeles fint trefartøy bygget for 50 år siden
ved Erøyvik båtbyggeri i Erfjord i Ryfylke
Av Kjell B. Sønstabø

I Rennesøy kommune var det en viktig lokal næringsvirksomhet idet forrige århundre, som i dag
er helt borte. Det var «potetfarten», der en frakta poteter og grønnsaker i skøyter fra Stavanger og
Rennesøy til Bergen. Dette begynte på slutten av 1800 tallet og tok endelig slutt i 1991, da FLUSTEIN
som det siste fartøy etter 16 år slutta av. På det meste var det over 10 fartøy som gikk fast i denne farten.
Størst fraktbehov var det naturlig nok på ettersommeren og utover høsten. Ei av de skøytene som gikk
mye i denne farten var PEDER W. Dette et av de fineste trefartøyene som ble bygget i Erfjord ved Erøyvik
båtbyggeri i 1957, eksisterer fremdeles i dag og ligg på Velde sør av Avaldsnes på Karmøy.
Og fartøyet ser i dag mest ut som det var nytt i 1957.

Bygging

begynt å forlenge og vøle fartøy like etter

også ALKEN av Erfjord. 1 1 948 forbygde

Detsom
var fikk
IsakPEDER
Voll, Sørbø
i Rennesøy
W bygd
i Erfjord.
Isak kom ifra en fartøyfamilie, og han hadde tidligere hatt skøyta KJELLEVIK ifra
1952 -1957, samen med faren. I 1957
ble skøyta tatt over av broren Erling Voll,
da det nye fartøyet ble kontrahert ved
Erøyvik Båtbyggeri.
Dette Erøyvik båtbyggeriet hadde

krigen,
etterErfjord
at to av
som startet
verftet,
Trygve
ogde
Åsvald
Erøy hadde
vært på Nordtveit i Strandvik i Fusa ved
Bergen på slutten av krigen for å lære treskipsbyggingkunsten. Senere kom også
broren til Trygve med, nemlig Torkel S.
Erfjord, som også var med på Nordtveit.
Etter oppstart forbygde de RAGNFilLD
av Erfjord i 1947, same år forbygde en

helt den gamle
kravellbygd
kutteren
Jen
ELSAFJORD
av Jelsa,
og året
etter
i 1949 vølte en ei mindre melkeruteskøy
teJENA, denne var fra Erfjord (sameeier
som KLØVER som de bygde senere).
Deretter TORSØY(senere med navnet
BELLROCK, og til sist med navnet
NYLÄNDER) av Skudenes i 1950 og
CHILE av Rennesøy i 1950-51. FOLD-
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dører og vinduer. Fra tidlig 70-tallet
erstattet dette helt båtbyggingen. På
50 og 60-tallet var det fast ansatt om
lag 10-12 mann på båtbyggeriet, men
de var oppe i 25 mann da de hadde en
jobb i Suldal med ombygging av ferja
SULDALSPORTEN i 1958-1959. På
a**.R -fe
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slutten av 60 tallet hadde en også en
omfattende ombygging av denne ferja i
Suldalsvannet.

|

v

i

i

jf y gf^^n

Tekniske data
'v**..#* itm w «nr. " h '*mauimi*a&KSa)äl&Båill*
“
- MMRmgSsSmm /llMPgli*'-

-

'

v«B8

Peder W under bygging ved Erøyvik båtbyggeri i Erfjord, høsten 1957.
Foto fra Peder Voll

NES av Fjell fikk ny krysserhekk i stedet
for tidligere kutterhekk samt nytt styrehus
i 1952.1 1953 forlengde en FRØYDIS
av Kvitsøy og same år AVANCE I fra
Hjelmeland. Den ble både forlenga og
fikk nytt styrehus.
1 1953 bygde en JOODD som det
første hele nybygget (Bygg No.1) til
Kvitsøy. Deretter nybygget rutebåten
KLØVER (Bygg No 2) i 1 954-55 av
Erfjord. Denne ble bygget på restene av
Agentbåten ESKIMO som var innkjøpt
fra Espevær, men da den var så dårlig så
bie KLØVER i realiteten et nybygg.
Så i 1956 fikk en i oppdrag å bygge
et nybygg PEDER W (Bygg No 3).
PEDER W var nye lik JOODD, men
var litt høyere på baugen og hadde en
spantrekke ekstra. Fartøyet var bygd på
modell ifra Einar Nordtveit. En hadde

styrehuset som Trygve hadde tegnet.
Form og utseende på det, var mye likt
de styrehus som tidligere var bygget til
TORSOY, CHILE og JOODD. Trygve
tegnet også de detaljtegninger som det
var nødvendig å sende til godkjenning.
Også rør og elektrisk installasjon vart
utført av Erøyvik.
Forøvrig bygde en to nybygg til her
senere. Det var BØEN SENIOR (Bygg
No 4) til Erfjord i 1964-65 og BRILLIANT (Bygg No.5) til Lurøy i 1970, som
var det siste nybygget levert ifra Erøyvik.
Selv om det ikke var så mange nybygg
etter PEDER W, så var det hele tiden
ombygginger av fartøy helt til om lag
1970. Mange styrehus ble laget blant
annet et nytt styrehus til HAUGVALLA
fra Mosterøy om lag 1958. Medan en
holdt på med båtbygging laget en også

ikke tegninger å gå etter, men en halv
modell vart laga for å ta ut spantemål
blant anna. Båtbyggerne var selv på
skogen og hogg fjellkrokfuru til spant og
knekter. I tillegg vart det hogd furustok
ker i skogen rundt om i Erfjord til annet
materiale. Selve skipshuden vart levert
fra Svendsen på Sand og elles noe fra
et sagbruk på Jelsa, mens dekksplanken
av furu vart levert av Øgreid i Stavanger.
Bare stilk og stevn var av eik.
Fartøyet vart helt utrusta på Erfjord.
Selv 50 hk’en ble montert der, da Trygve
hadde vært på Wichmann på Rubbe
stadneset og lært seg å montere. For
båtbyggeriet tok det 8900 timer å lage
fartøyet med styrehus, innredning og
utrustning. Selve jernarbeid som kappe
og lukekarm ble sveist i sammen i Er
øyvik. Osvald Erøy var med og utrustet

Ur?

I henhold til målebrevet som ble utstedt
27.12.1957 var PEDER W 63,55 fot
total lengde og 16,90 fot bredde, samt
2,7 m maks høyde. Den hadde en brutto
tonnasje på 44,79 tonn og netto tonnasje på 14,06. Selve bygginga startet
2. april 1957, og fartøyet vart sjøsatt i
november etter at kona til Isak, Anne
Marie, stod for dåpsseremonien. Motor
var da delvis montert og styrehuset
var satt opp. Før sjøsettingen ble det
påsmurt grease i sliskebanen, og med
hjelp av å slå på en kile under baugen
skled fartøyet ned sliskebanen og på
sjø. Den 11. desember 1957 var skøyta
ferdig. Då hadde 8-9 mann i snitt jobba
med fartøyet i 3/4 år. Jomfruturen gikk
til Stavanger, men Isak ville ikke ta over
skøyta før en var tilbake i Erfjord.
Dette godt klingende navnet PEDER
W fikk den i fra far og sønn til Isak som
begge het Peder. Dermed ble det 2
doble V’er, som ble til W. Maskinen
som vart innsett i Erfjord, var en ny 50
HK Type K Wichmann med produksjons
nummer 4605. Dette var en i den siste
serien som ble støpt av de kjente 50
HK’er.
Skøyta vart fiskeriregistrert 27.1 2

zfnm
______

J jjf fjfr

Peder W sjøsettes ved Erøyvik båtbyggeri i Erfjord, november 1957. Foto fra Peder Voll
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Peder W. På sildefisket 1965 vest av Grip ved Kristiansund N. Foto fra Peder Voll

1957, og fikk fiskerinummer R-18-R,
samt kjenningssignal JWSR

Ombygginger i Rennesøy-

På storsildfiske hadde en 8 manns
besetning. Av de som var mest med
fra Rennesøy/Mosterøy var: Johannes
Voll, Jakob Håvardstein, Johan Brimse,
* Isak Voll, Ingvar Hanasand, Jakob Galta,

perioden
Det vart ikke så mye endringer på fartøyet
da det hørte hjemme på Rennesøy. Men
nye stålmaster med bomsvingere vart
montert midt på 60 taliet hos Brødrene
Bjørnevik i Galeivågen på Hundvåg. Da
sildefisket tok slutt, så tok en av den aktre
bommen, og om lag 1975 var en på ny
hos Bjørnevik på Hundvåg og laget ny
bysse bak styrehuset, samt forlengde
det akterover med 1/2 meter. Den år-

Karsten Døskeland og Ole Meling ifra
Austre Åmøy. Seiv om fisket nå var på
hell, så var en fast oppover vestlands
kysten i alle år til og med 1966. I den
s'ste tiden mest på Mørekysten.
I første tiden av fisket så drev en med
«bomsing». Det var tauing og mottak
av overskuddsild ifra de større silde
snurperne. Til dette hadde en med seg
en større «dory» som Isak eiet. Senere
Pa vinteren gikk en over til å fiske silda

lige slippingen foregikk mest på slippen
til Martin Haugen i Vikevåg i Rennesøy,
samt på de 2 slippene på Hundvåg, hos
Br. Bjørnevik i Galeivågen og hos Naustvik i Lundsvågen.

med botnagarn. En dag vinteren 1965
lå en utenfor Grip ved Kristiansund Nog
fisket store mengder sild. Da kom Den
indre sjømannsmisjonens ELIESER IV
forbi med et TV team, og samme kveld
fikk de hjemme på Rennesøy se fartøyet
i storfangst på Dagsrevyen. Et år holdt
det på ågå galt under« bomsingen», da
wiren i lossebommen på et snurpefartøy
slitna. Bommen ifra snurperen med full
håv av sild slo ned i dekket på PEDER
W, mindre enn 1 meter fra Isak.
Etter at vårsildfisket var over, så gikk
en fast i brislingoppsynet for Fiskeh
direktoratet i Bergen i mange år. Det
tok til på forsommeren og varte til utpå
høsten. Her fikk en fast hyre. I denne far
ten ble det et veldig fin bruk av fartøyet,
uten at det fikk større slitasjer. Før bris
lingfisket tok til drev en og prøvekastet
for å finne ut størrelsen og fettprosenten
på brislingen. Men PEDER W hadde

Bruksområdet på Rennesøy
PEDER W fikk fast liggehavn i Låder
helt nord på Rennesøy. Fartøyet kom til å
være nyttet til vinter og storsildfiske hvert
år ifra 1958 til siste år 1966. Hver før
og etter sommer var den i Fiskeridirektoratets leie i oppsynet til åta prøver
av brislingen før eventuell åpning av
sesongene, samt senere i kontroll av
kvalitet av brislingen under fisket. Om
høsten var det ågå i «potetfraktefart»
mellom Stavanger og Bergen. Senere
etter vintersild fisket tok slutt ble det
utvidet til fart også om vinteren, helt til
på slutten av 70 taliet.
36
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bare oppsynsmenn/vrakere om bord,
og ingen not seiv. Det ble prøvekastet
fra et annet innleiet fartøy. En var mye
i Ryfylke, da mest i Lysefjorden og i
Høgsfjorden. Men det var også turer
ned til Lista og noe på Østlandet. Da var
det en oppsynsmann med fra Rogaland
som het Harry Hermansen. Når en kom
inn i Hordaland var det en Ronglevær
med. Han var også med når en var i
Sogn. Også i Trøndelag var PEDER W
i brisling-oppsynet, da var det lokale folk
derfrå. Den av det faste mannskapet som
var mest med i denne farten, var Svein
Låder, også han ifra Rennesøy.
På slutten av 60 taliet var PEDER
W leiet som hjelpfartøy etter fiske av
lodde på finnmarkskysten. Den var leiet
inn til Hordalandssnurperen SJANGSE,
som var hovedfartøyet. Men dette året
fikk en ikke lodde på dekk. Det ble total
bomtur.
Den farten som PEDER W huskes
best for, er i fraktfart i det som ble kalt
«potetfarten». Denne farten gikk den fast
i hver høst og til dels om vinteren fra om
lag den var ny, like til den ble lagt i opplag
i 1979 på Låder. I tiden PEDER W gikk i
denne farten, så var det å gå en rundtur i
uken. Da for å ta ombord last i Stavanger,
gå til Bergen, losse og deretter gå hjem
til Rennesøy.
En vanlig syklus var som følgende:
Fredag og lørdag låstet en i Stavanger.
I første tiden lå en til ved Fiskepiren på
østkanten i Stavanger, men i den siste
tiden ble det mer og mer lasting i selve
Vågen. Det kom lastebiler ifra Jæren og
Sola med poteter i sekker og grønnsa
ker i kasser. Bøndene var ofte med og
låstet potetene og grønnsakene ombord.
Ellers var det at Isak hyret inn ekstra
hjelp ifra Rennesøy til dette arbeidet,
slik som sønnen Peder Voll og nevøen
Per Voll. Senere kom det mer og mer
grossister inn på leverandørsida, en
av dem var Jonas H. Meling. Lasta ble
delvis transportert med handkraft. En
lagde til ei renne slik at sekkene kom
lett ned i lasterommet. Selve lastingen
ut i lasteroms sidene måtte gjøres med
handmakt. Når lasterommet var fullt,
så fortsatte en å stue dekkslast. Lasta
bestod mest av poteter som ble stua i
lasterommet til det ble fult og deretter
på dekket foran og på sidene av sty
rehuset. Til slutt vart det lasta om bord
grønnsaker og tomater som ble stua på
hekken og fremom formasteren. Også
egg, plommer og blomster kunne en ha
med. Det hendte at det ble så fullastet at
skøyta ble rank og sekker måtte på land

Peder W losser poter i Bergen.
Isak ved winchen. Peder Volt I midten og
Erling Bjerga til venstre. Rennesøyskøyta
Hulda ligger utenpå. Foto fra Peder Voll

igjen. Deretter ble det lagt pressenning
over, som ble surra med tauverk. Da var
en klar å gå nordover.
Det var 1 mann fast med som mann
skap på PEDER W, i tillegg til Isak. To av
dem som var mest med i denne farten,
var blant andre Svein Låder og Arne
Geir Stensland. Utpå lørdagen gikk en til
først til Amoy, deretter Askje, så til Vaula
kai på Mosteroy og Utstein Kloster for å
laste fra de lokale bøndene. Til sist kom
en hjem til Låder i 5-6 tida i kveldningen,
der siste innlastingen foregikk. Av og til
var en også innom Bru og Sokn. På alie
disse steder kom det ekstra last ombord.
Om sondags morgenen i 08-09 tiden
gikk en så på nord i fra Låder til Bergen.
En brukte om lag 10-11 timer dit. En
gikk som regel gjennom Stokksundet
mellom Bømlo og Stord. Av og til var en
innom Engesund i Fitjar eller Bekkjarvik
i Austevoll, etter at en hadde mottatt
bestillinger av poteter.
Mandag og tirsdag var det lossing
i Bergen. Det direkte salet til privatfolk
som i tidlige tider var nokså vanlig, var i
PEDER W si tid mest sluttet av, bortsett
fra noe salg om kveldene da det kunne
komme privatkunder som ville kjøpe
poteter. En del ble levert direkte til torg
handlere, seiv om større grossistfirmaer
overtok mer og mer etter hvert. Det var
grossistnavn som Alsaker, Mowinckel og
Håland. Som regel fikk en først penger
fra grossistene på den neste turen etter
levering. Potetsekkene var først merket
med bondens navn på sekkene, men
senere ble det påsatt klistrelapper. Av
og til fikk en retur av poteter ved for dårlig
kvalitet, da var det viktig med merking.
Onsdagen var det å gå i retur til
Rogaland. Kom en tidlig hjem, var det
å gjøre opp med de lokale bøndene på
Rennesøy og Mosterøy. Til dette hadde
Isak en motorsykkel med om bord, som
han brukte for å komme rundt til bøndene
for å levere penger for lasten. Torsdagen
hadde en så fri, og fredagen var det igjen
å gå til Stavanger for ny tur.
Dette pågikk helt til i 1979. Da gikk
fartøyet ut av fiskeriregisteret og samti
dig var det slutt for PEDER W i denne
potetfarten. I de siste 3 årene lå den i
opplag på Låder. Isak solgte i 20.januar
1981 til far John og sønn John Gunnar
Karlsson på Velde i Avaldsnes i Karmøy.
Etter dette salget var det bare ett fartøy

igjen i denne farten, nemlig FLUSTEIN.
Den holdt ut i10 år til før tida også innhenta den og trailere overtok det hele.

de enkelte lakseprodusentene i Rogaland og Hordaland. De gikk så langt
nord som til Radøy nord av Bergen. En
hadde en last høyde med store sekker
på dekket, foruten sekker i lasterommet.
En låstet 40 tonn og foret ble levert på
opptil 6 forskjellige anlegg. Det kunne
gå 2-3 døgn fra en gikk ifra Karmøy til
Stavanger for lasting, før lasta var levert
og en var hjemme igjen på Karmøy. Frå
1987 gikk en så 3år i fart for Felleskjøpet
samt delvis for Skretting, med for i store
sekker eller på paller til flere oppdrett
i Hordaland, også det ifra Kvalaberg i
Hillevåg. For Felleskjøpet gikk en bare

Bruksområdet på Karmøy
Ved salget leverte Isak Voll PEDER W
i Haugesund til far og sønn Karlsson.
Faren hadde adresse Torvastad, men
fartøyet fikk liggehavn på Velde. PEDER
W vart av de brukt til ågå i fraktfart ide
neste 9 år. Med fiskefor for oppdrettsnæringen fra Skretting i Stavanger
gikk en først i 6år. En lasta om bord i
Kvalaberg i Hillevåg og leverte foret til

l

Peder W Ankommer Låder i Rennesøy på veg til Bergen med poteter. Foto fra Peder Voll
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Peder W i fraktfart med fiskefor for Skretting. Går mellom Olvondo og Hiskjo vest av Bømlo en fin august dag i 1984. Seiv om forfät
teren ikke hadde gjenopptatt fotografering av fartøy da, så måtte han ta bilde denne dagen. Og 50 Rubben var fremdeles 1, himmelsk
stemming. Foto Kjell B. Sønstabø

til Gerhard Alsaker på Tysnes. En lasta
halve fartøyet hos Skretting, for deretter
å laste om bord resten hos Felleskjøpet,
før en gikk nordover for levering. I denne
tiden hadde en også noen returlaster
til Skretting i Stavanger. Da med noen

Langevåg Bømlo i mai 1990. HAVDIS
slept ifra Akrehamn i mai 1991. GYDA
* slept og levert til Viksefjorden i mars
1995.

var med og bygget PEDER Wpå 50
tallet. Ellers har det også vært flere turer
til blant annet Hardangerfjorden.

Siden tidlig på 90 tallet er PEDER W
bare blitt brukt som fritidsfartøy. 12. sep-

Reparasjoner

store smolttanker som skulle benyttes til klekking av laks på land. De ble
produsert av en Olav Dalland i Fusa, og
tankene var så store at de måte deles
opp, da de stakk langt utenfor skroget
av PEDER W.
Da John senior var 73 år, i 1990
slutta de av med fraktfart. Det hadde
vært avtalen mellom far og sønn helt ifra
kjøp av fartøyet at så lenge seniors helse
holdt og han kunne være med, så skulle
en gå i fraktfart.
Om lag på denne tida, var en også
leiet inn til Bokn Plast på Bokn for å
frakte ferdig produserte store plast
tankertil blant annet Håkonsund i Sund

tember 1995 tok John Gunnar sammen
med kona Kari over PEDER W offisielt
ifra faren, som da var blitt 78 år. Som
mange fritidsfartøy har PEDER W lagt i
ro mye av året. Men årlige sommerturer
rundtom i Ryfylke bassenget har det blitt
hvert år. Og nesten hvert år er det blitt tur
til Erfjord for å hilse på noen av de som

i Karmøyperioden
|de første 15 årene i Karmøy perioden
ble det ikke utført større reparasjoner
på skøyta. Da bortsett fra den årlige
vedlikeholdet samt slipping/bunnsmø
ringen. Men vinteren 1996 tok John
Gunnar ut den gamle Rubben, og fikk
montert inn en brukt 180 Hk Callesen

sør av Bergen. Av andre frakter PEDER
W førte på i denne tida, var noen tran
laster ifra Trengereid trandamperi på
Torvastad til Martens i Bergen.
PEDER W vart også benyttet til å
slepe de forskjellige fartøy som John
Gunnar hadde kjøpt og leverte rundt i
distriktet. Blant anna ble GOXHEIM II
hentet og slept hjem ifra Haugesund i
november 1985, RAGNAR III slept ifra
Tittelsnes i februar 1987, slepebåten
THOR slept fra Mølstrevåg i april 1988
og slept til Tau i april 1989. Wl KEN slept
ifra Ålfjorden i februar 1990, og levert i
38
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Peder W sin aller siste lossing som fraktfartøy i 1990. For til Gerhard Alsaker
på Onarheim I Tysnes. John senior i winchen. Foto John G. Karlson

iiiBiÉi Hij

i Eidsbotten i Kopervik. Grunnen til at
maskinen vart bytta var hoved-sakelig
at det begynte å bli problem med å få
tak i reservedeler, slik som ny topp og
lydpotte. Men den gamle 50 HK’en ble
ikke skrapet, men solgt til Alf Hansen i
Lødingen i Nordland, som ville ha den
på et museum. Og der befinner den
seg i dag, og blir startet ved spesielle
anledninger. Om lag samtidig i 1996
ble dekket drevet på nytt, året etter i
1997 ble det montert nye rekkestøtter,
og i 1998 ny skansekledning. Dette ble
utført av Hans H. Jansen i Eidsbotten i

noen har sagt, kanskje PEDER W var
spesielt heldig, som ble bygget like opp
til bedehuset på Erfjord. La oss i hvert fall
håpe at fartøyet fremdels får et «langt liv»
fremfor seg. Det vil være til stor glede for
svært mange båtinteresserte.

Kilder:
Torkell S.Erfjord (båtbygger) 80 år.
Peder Voll (sønn av Isak Voll) 55 år.
John Gunnar Karlsson (nåværende eier)
58 år
Ole Meling (med på vintersildfiske) 72 år

Kopervik.
Så i 2007 ble det skiftet kledning og
ny teak på styrehusfronten. Også dette
ble utført av Jansen i Kopervik.
Peder W tilbake i Erfjord på slutten av
80 tallet. Om bord Trygve Erfjord som var
leder av båtbygginga i 1957.
På kaien Osvald Erøy som også var med
på byggingen. Foto John G. Karlson

(fra 1971) som tidligere hadde stått i
POLLY fra Åkrehamn. Etter at POLLY
var kondemnert i 1985 hadde maskinen
stått i et sjøhus i Åkrehamn. Den gamle
Rubben tok John Gunnar ut seiv og
den ble hentet av snurperen ASBJØRN
SELSBANE i april 1996. Den «nye» Cal
lesen ble montert inn hos Ludvik Hystad

PEDER W i dag
Som en her har sett så er det ikke blitt
så store endringer på disse 50 årene
av PEDER W. Men hadde dette vært et
mer aktivt fiskefartøy i den siste tiden,
så hadde nok fartøyet hatt både ny
bakk, shelterdekk og nytt styrehus. Og
mest sannsynlig hadde fartøyet vært
kondemnert forlengst, slik som mange
hundrevis lignede «gode» fiskefartøy
har endt, siden kondemneringen tok til
tidlig på 60-tallet. Slik gikk det heldigvis
ikke for dette fine og gode fartøyet. Som

15. januar
Øygardsbåtane,
foredrag
ved Erling Virkesdal
12. februar
annonseres senere
12. mars

i

Norsk linjefart på høyden.
Et tilbakeblikk på 1965,
ved Dag Bakka jr
23. april
Tema annonseres senere
14. mai
Tema annonseres senere
Møtested er
Norges Fiskerimuseum,
Bontelabo
Formann Per Alsaker,
tel 55 25 12 57,
peralsak@online.no

Peder W. Ligger på Velde I Avaldsnes, Karmøy 04.10.2008, og slik ser den ut idag.
Foto Kjell B Sønstabø
SKIPET NR. 4 - 2008
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Christiania under vedlikehald på Ncersnes, mesanmasten er tatt ut.
Under ligger hardangerjakten Frøia. Alle foto Johnny Andersson

De færreste har vel tenkt på flåten av «lystlørjer» - charter-skip - i Oslo
fjorden som interessante maritime kulturminner. Sant nok finnes det vakre
og tiltalende skip som skonnerten Christiania, seilkutter Eileen II og moto
ryacht Grace, men, ærlig talt, finnes det også sørgelige fartøyer som bringer
assosiasjoner til kaptein Sabeltann. Sikkert velegnet til å oppbevare mennesker
som for etpar timer skal drikke og spise mest mulig, men langt fra hvordan
fartøyet opprinnelig har artet seg. Charter-flåten har ingenting medfartøyvem
å gjøre i egentligforstand, men den omfatter likevel interessante og verdifulle
skip som i sikret bevaring gjennom bruk
Tilfantasifullt
tross for«stasj»
funksjonelt
og/eller
og ofte eventyrlig rigging finnes det i denne flåten endel interessante fartøyer som forlengst
hadde vært borte, hadde det ikke vært
for at det på 80-tallet oppstod et marked
for fjordturer i sommersesongen.
Et av de største og eldste charterselskapene er Norway Yacht Charter som
ble stiftet i 1985. Selskapet har i dag en
flåte på 8-9 fartøyer, fra gamle seilfartøy
til moderne farkoster. Det har i dag
samme eiere som Båtservice Sightseeing
AS, Årmann Armannsson og Kristian
Quigstad.

40

SKIPET NR. 4 - 2008

Hardanger)
For å begynne
med denakten
eldste først, så
omfatter flåten Frøia. Den skal angivelig
være en jakt bygget i Hardanger omkring
1850, og således ett av verdens eldste
fartøyer i kommersiell fart. Til Oslo
kom den fra Nord-Norge rundt 1975 og
ble etter ombygging en av hovedstadens
første charterbåter.
Kallesignalet JXJA tilsier at den fikk
sin nåværende registrering i 1960, trolig
med U Hansen Senior som første navn.
på 60-tallet var den hjemmehørende
hos Ulrik Hansen & Søn i Risøyhamn i
Vesterålen. I Flaggboken står den uten
byggeår. Med sine 52 fot er Frøia noen
lunde i klasse med Anna af Sand i alder
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Opprinnelig hardangerjakt Frøia/ra 1850-tallet,
nå med modernisert rigg.

Kutter Brilliant 1917 er nå Jomfruen

og størrelse. Fra bildene å dømme virker
skroget fornyet og velholdt.
Opprinnelig vil den som jakt hatt en
mast; nå har den to nokså tett sammen,
som fore-and-aft-rigg med aktermasten
høyest. Det føres breifokk på fokkemasten og et bermudaseil akter.

derne fraktebåt som gikk godt, forlenget
i 1963 til 95 fot og utstyrt med en 300 hk
Wichmann fra 1961, som fremdeles står
i. Den var i fraktefart til inn på 90-tallet
som Polaris. Ombygging til charteryacht
fant sted på slutten av 90-tallet.

«Storjakta» Og kutteren
Johanna er bygd av Otte Nilsen på Tustna
i 1892 som en stor jakt på nær 80 fot.
Den ble i tidens fylde motorisert og
var i fart for Erling Taftø, Aure, inn på
80-tallet. Kjøpt av Norway Yacht Charter
i 1992. Her fikk den påsatt huset akter
og rigget opp som brigantin, dvs råseil
på fokkemasten, med stor seilføring. Et
flott skrog, men dessverre langt fra noen
galeas i tradisjonell betydning.
Bak den sjørøverskutelignende Jom
fruen skjuler det seg en fin norskbygd
kutter fra 1917, Brilliant, bygd av Haugen
verft i Herand i Hardanger. Den kom til
Espevær, kom senere til Austevoll som
Blåveis. I 1983 kom den til Skottevig
camping ved Kristiansand som Jomfmen
av Skottevig og fem år senere til Norway
Yacht Charter i Oslo.

I flåten inngår en vakker liten «Baltic
trader», Vega, bygd av stål hos Ring Andersen i Svendborg i 1908, opprinnelig
som galeas. Den er på 69 fot og innkjøpt

Og to utlendinger

Fraktebåten
Skonnerten Helena oppstod på bed
dingen hos E M Moen & Søn i Søndeled
i 1946 som Lars Hagerup for Fiskernes
Agn-forsyning i Tromsø. Den var en mo-

fl

fra Sverige som Telesia i 1999 og deretter
totalt renovert. Vega gjør årlige turer til
Lofoten på høsten og vinteren og kan da
ta opp til 12 passasjeren Båten har ellers
et mellomspill i Vestindia. Den er omfattende ombygd til charteryacht, men
utført på en estetisk god måte.
Flaggskipet, i hvert fall i estetisk be
tydning, er Christiania, en vakker og autentisk utseende finsk skonnert fra 1948.
Den er bygd i 1948 i Borgå som Helga på
100 fot og 230 tdw. Den ble kjøpt til Oslo
i 1996 og er holdt i god stand.

1/

HJ

Jakten Johanna frø 1892 er blitt til brigantin.
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Fartøyene:
FRØIA
JXJA
Bygd rundt 1850 i Hardanger
Ukjent forhistorie, innregistrert 1960
som U Hansen Senior
40/1517.00/5.50/2.50 m
220 hk Scania - Seilareal 320 kvm
JOHANNA
LIIS
Bygd 1892 på Tustna som jakt
115 brt 28.3/6.74/2.81 m
200 passasjerer
260 hk Callesen 260 hk
JOMFRUEN
LFQS
Bygd 1917 i Herand, Hardanger
Opprinnelig Brilliant, senere Blåveis
49 brt 19.70/5.30/2.60 m
HELENA
LLRV
Bygd 1946 av E M Moen & Søn, Risør,
som lastebåt Lars Hagerup , senere Polaris
147 brt 30.50/7.00/3.00 m
300 bhk Wichmann (1961)

Helena forfulle seil på Oslofjorden.

De to utlendingene har unngått skjemmende påbygninger og fremstår atskillig mer ship shape enn rederiets norske
fartøyer.
Norway Yacht Charter skal ihvertfall
ha rosen av å holde fartøyene i god stand
og bruke mye penger på vedlikehold og
opprustning. På Nærsnes har rederiet
sitt eget verksted ombord i Havsleipner,
som omtalt i forrige nummer.
Bevaring gjennom bruk er et godt
prinsipp. Charterflåten i Oslofjorden gir

I

Lille danske Vega på slipp.
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både gode og mindre gode eksempler
på slik bevaring, i hvert fall når det
gjelder å bevare i hvert fall et skinn av
* fartøyenes stil og identitet. Trolig var
det lettere på 80-tallet, med mange trefartøyer omkring, ågå til radikale grep
og endringer for åfå plass til mest mulig
bord og benker.
I dag ville nok ingen ha hjerte eller
forstand til å gjøre det samme med
Christiania.

L!vh

VEGA
LLBQ
Bygd 1908 av Ring Andersen, Svendborg.
Innkjøpt 1999 som svensk Telesia
64 brt 24/6.10/2.80 m - 365 bhk GM
pier: yega Sailing Lindholm (Nils Åke L
Lindholm), Båtstø, Oslo
CHRISTIANIA LHJZ
gygd 1948 i Borgå, Finland som Helga
123 brt - 33.20oa/7.45/2.61 m
Caterpillar 365 bhk - Seilareal 550 kvm
Eier: Oslo Seilskuterederi DA

u É

Helena viser sine kraftige linjer.

m

Om Platina
Jeg fikk ikke enden av historien til Pla
tina i forrige nummer, å stemme. I følge
mine notater etter intervju med Mads
Gjøsæter, bror til eieren Jakob Gjøsæter
(som døde i 1984) i oktober 1998, så ble
Platina senket i Bjørnefjorden midt på
80-tallet.
Jeg hadde fått en detaljert beskrivelse
at det var Sand Casior som slepte den dit.
I dag måtte jeg ringe til Magnus Gjøsæ
ter, sønn av Jakob. Magnus var også
med på Platina, og han kjøpte senere
Sand Casior sammen med broren Harald
Gjøsæter som bor i Bergen.
Magnus bekreftet opplysningene jeg
hadde notert ned fra onkelen hans for ti
år siden. Dermed tror jeg det må ha blitt
forbyttet/opplyst feil båt til den som det
blir referert til i Skipet side 25 (Vinteren
1985/86 nedsunket i Fredrikstad... etc)
Jeg legger ved det jeg har fått samlet
inn angående slutten av Platina (LLJX).
Den Platina som lå nedsunket i Fredrik
stad ble senere tatt opp og er den tidligere
Karmøyskøyta Platina (LDWN) R-2-A,
bygget i 1941 på Halsnøy. Jeg vet den
sank ned i Fredrikstad. Bilde har jeg ifra
Tom Bjørge Jensen, og den eksisterer
fremdeles i dag som lystbåt.
For øvrig var det sagt at Platina ble
kjøpt på tvangsauksjon men det kan
utelates, og bror min Helge mener den
lå kanskje flere år på Jensaneset.
Kjell B. Sønstabø
Stavanger

—
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D/S Concurrent i Flekkefjord, foto via Håkon Larsson-Fedde

1920

Førere: L.T.Sigbjørnsen, I.C.WalbergKarl Knudsen Sund
Sven Haughom, Flekkefjord.
Rute på Sirdalsvannet

1920
1924

innsatt motor Hein 19 hk
Motor tatt ut. Skroget til skrap
Lå i 1969 som vrak ved
Haughom, Sirdalsvannet.

Rutebåt i Flekkefjord
Etterlysningen av den lille rutebåten ved
Flekkefjord i forrige nummer har fått
Håkon Larsson-Fedde til å grave frem
ds Concurrent.
Bildet viser båten i Løgene, i rute på
den indre fjorden opp til Flikka. Båten
var bygd 1886 i Göteborg og hadde skrog
dimensjoner på 40.0/9.0/4.6 fot. 9 nrt.
Den var bygd som Concurrent, trolig
for svensk regning, og kom til Norge i
1891, hvor historien blir:
5.91
1896

Skipsreder A O Lindvig m fl,
Kragerø
Fjorddampskibene AS (S.HansenSunde), Flekkefjord
I rute på Drangeid - Loga
og Flikka.
SKIPET NR. 4 - 2008
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Prillarguri, senere Tjelsundfergen 1, startet fergefarten over Tjeldsundet. Foto via Tore Kristoffersen

Fergd i Narvik
I 1937 bygget verftet på Rognan ennå
De to bildene nederst på side 37 i SKIPET e* nY ferge til dette sambandet, den fikk
3.08 er to av fergene som den gang gikk navnet Oskarsborg og målte 90 x25 fot.
over Rombaksfjorden på nordsiden av
Oskarsborg av 1927 blei solgt til AS
Narvik, Øyjord på nordsiden av fjorden Fergedrift og satt inn i nyopprettet rute
og Vassvik på sørsiden, altså i Narvik.
over Skjomenfjorden, like sør for Narvik.
Fergen som förlåter fergeleiet heter - F)en skiftet da også navn til Skjomen.
Oskarsborg og blei satt inn i dette samDette sambandet blei åpnet 23.septem
bandet da det blei åpnet for trafikk 3.juli ker 1938.
1927. Etter få år blei Oskarsborg for liten,
Jeg var ien kort periode maskinist
og allerede i august 1930 kom en nybygombord i Skjomen.
get Fvgdenlund inn i samme rute.
Navnene Oskarsborg og Frgdenlund er
Frydenlund målte 69x19 fot og blei bydelsnavn i Narvik
bygget i Rognan i Salten. Jeg tror at også
Oskarsborg blei bygget der.
Med hilsen
På bildet til høyre ser vi Oskarsborg
Johan Kongsbakk
som ligger i bøyen og i bakgrunnen er
Bergen
Frydenlund på vei ut fra Vassvik.
Den første fergen Oskarsborg i 1927. Foto A Beer Wilse.

_

*
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Flere gamle ferger
Som en kar opprinnelig fra Lødingen/
Tjeldsund, så jeg i SKIPET 2008 nr. 3,
noen gamle bilder avferger. Blant annet
to foto fra Narvik. Dette dro jeg kjensel
på, da dette er fra Rombakfjorden. Begge
fotoene er gamle.
Den 2. Juli 1927 startet AS Færge
forbindelsen i Narvik ferging mellom
Øyjord og Vassvik (Narvik), med sel
skapets første fergefartøy Oskarsborg.
Fotoet nede til venstre på side 37 viser
det som vel må være denne første fergen.
Fergen tok noe slikt som 4 personbiler og
90 passasjeren
På de første 14 dagene hadde 1000
passasjerer og 151 biler blitt fraktet.
Først fra begynnelsen av 1930-årene
ble det startet helårs trafikk da det ble
foretatt brøyting av veiene om vintrene.
På det tidspunktet fergingen startet,
var det mulig å kjøre med bil nordover
til Lyngen.
Men det var ikke mulig å kjøre fra
Narvik via Bjerkvik til Evenes lenger ut
i Ofotfjorden. Selskapet fikk ei ny ferge
som hette Frgdenlund med kapasitet på 5
til 10 biler og 100 passasjerer. Nå begynte
også selskapet med en forsiktig oppstart
med seilinger mellom Vassvik (Narvik) og
Liland i Evenes den 28. juni 1930. Bilde
nede til høyre viser Frpdenlund til ven
stre, der vi også ser Oskarsborg. For den
sistnevnte ferge, virker det som om at det
er gjort noen mindre forandringer.
Fergeselskapet Tjeldsundfergen star
tet med ferging over Tjeldsundet mel
lom Lilleng (Hinnøy) og Steinsland
(fastlandet) fra 18. juli 1930 med fergen
Prillarguri, som tok bare 2 biler i slengen

I

og ca. 30 passasjeren
passasjerer. Dette var et fartøy
som hadde drevet med transport inne
på Harstad havn mellom selve byen og
Gangsås.
Dermed kunne folk kjøre mellom
Narvik og Harstad. Dette ble meget
populært, noe som førte til at fergingen
mellom Narvik og Liland ble utvidet.
Følgene ble også at den første bussfor
bussforbindelse mellom Harstad og Narvik ble
startet 29. august 1930.
Den 1. Juli 1938 ble fergeruten mellom
Liland og Vassvik nedlagt da det var blitt
mulig å kjøre fra Narvik til Evenes.
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Tore Kristoffersen, Otta

Ferger over
Breviksstrømmen
I nr 3.2008 spørres det etter opplysningcr
om ferjer i Breviksstrømmen.
På nederste bilde til høyre sees Brevik
Kommunale Ferje Nr 5 underveis fra
Stathelle til Brevik. Til venstre på samme
bilde er Brevik Kommunale Ferje Nr 6 i
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motsatt retning.
På o\’re bilde sees BKF Nr 6 \'ed Bre-
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vik ferjeleie. Begge ferjene ble bygd ved
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Mvh Frank Dahl, Porsgrunn

Brevik kommunale ferje nr. 4.
Fra Ole Hajem Fiske kommer nok en
uidentifisert norsk damper. Hvilken kan
det være?
Altså, et skip trolig i britisk navn,
bygget rundt 1890, men fotografert noe
senere, før Første verdenskrig, kanskje
1500-1800 tdw. Skipet har fått overbyg
get styreposisjon, men åpen på sidene,
noe som tyder på et progressivt rederi.
Skorsteinsmerket er omkranset av en
hvit oval.
Er det noen som knekker denne
nøtten?
Red

I

\./i

"I
i i i I ifS i s '

ut

SKIPET NR. 4 - 2008

45

Malmskipene
Malmskipene i nr 2.08 var en flott artik
kel som førte meg nordover til Ankenes
strand som danner sørsiden av Narvik
Havn i 60-årene.
Jeg husker en gang på 60-tallet at det
skjedde at i kai 4 (indre) lå Nordland,
Vesteraalens D/S og i kai 3 (ytre) svenske
Nordland til Axel Broström samtidig.
Ugland var også meget kjent i Nar
vik, og en gang på 60-tallet husker jeg at
Livanita og Favorita lå og låstet samidig
i Narvik.
Vedlagte Arahella og Essex var travere
på Narvik, men jeg mener å huske at
Gerore, Gerland, Livanita, Carmencita,
Favorita, Evita og Vivita var de virke
lige traverne i Narvik. Mesna og senere
Bonita har vært i Narvik bare en gang
under hvert navn.
Jan Elund Mathisen
Klavestadhaugen
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Malmskipene Essex (over) og Arabella.

Fra Harry Runderheims samling kommer dette bildet av en havarert lastebåt. Det er grunn til å
tro at den er fotografert i Narvik, altså ett av vrakene etter kampene i april 1940.
Hvilket skip kan det være?
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Oline
Bildet av Oline på side 60 i nr 3.08 har satt
hjernevinningene i gang hos flere.
De begynte med en mail fra Lars
Østensen i Strandebarm, som fortalte at
han var eier av båten, som var fotografert
av Ole Jakob Dingen ved Børsheimshol
men i Strandbarm ved Hardangerfjorden.
Han forteller at båten var bygd i 1943 hos
Gunvald Gjerde, Hatlestrand som Hav
hlomst, senere Halo og Flagholm. Den
seilte i fraktfart til ut i 80-årene. Han
overtok seiv båten i 1998 og har brukt
den til øvelser i Sjøheimevernet og ellers
privat og til andre oppdrag.
De vitale målene er: 49.03 brt (tidli
gere 57.03 brt)
Lengde; 73.20 ft Bredde 22.33 ft
Omtrent samtidig kom Kjell Birger
Sønstabø med flere detaljer om historien.
Den er som følger:
Bygd 1943 av Bård Gjerde, Hatle
strand
57 brt 29 nrt, 68.0/18.0/8.7 ft
50 hk Wichmann
Kallesignal LLAH
Levert som Havblomst til Haldor J Boge
PR., Holsund/Bergen, fiskeri
merke H-26-FS
ca 53 Haldor J Boge PR, Bogavik/
Bergen
ca 63 Håkon Søreide PR, Rutledal i
Sogn/Bergen, od Halo
ca 70 Bjarne Bø PR, Kristiansund
ca 75 Magne Kletten, Foldfjorden/
Kristiansund
1.76
Odd Rygg, Sæbøvik, Halsnøy/
4.76
Sverre Hebnes, Buøy/Stavanger,
od Flagholm
83
Brann i overbygning ved Finnøy
i Ryfylke
1.84
Sverre Gangdal, Kysnesstrand
(var også maskinist på Flornes)
84/85 påsatt nytt styrehus fra brønnbåt
Sjøsprøyt lå uvirksom i Dåfjor
den ca 1984-1992
8.95
Ståle Kristoffersen, Karmøy
10.97 Lars Østensen, Indre Børsheim,
Strandebarm
11.97 od Oline
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Over; Flagholm, foto fra Kjell B Sønstabø, og under Oline,
som fotografert i år av Ole Jakob Dingen

-
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Dette er altså en båt med en lang historie
i lokal fraktfart.
Takk til Lars Østensen og Kjell Birger
Sønstabø for full oppklaring!

Skøyta Pilen skal ha vært brukt som tilbrin
gerfartøyfor Clupea da på 50-tallet, eid av
Bartz Johannesen. Er det noen som vet mer
om den, spør Kjell Birger Sønstabø?
SKIPET NR. 4 - 2008
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Mer om skrog
Et meget viktig beskrevet artikkel i
nr3/2008. Her toucher forfatteren innom
Brattvaag som utmstningsverft, og da
åpner det seg plass for mange nye arti
kler i SKIPET om hvem som laget skroget
til hvilket skip.
Braila er den stasjonen på toget mel
lom Bucarest og Galatz som man kan
lures til å tro nettopp er Galatz dersom
man etter en slitsom reise en sen mørk
vinterkveld når man vokner brått av at
toget stopper og tror er Galatz. Braila
ligger nemlig ikke langt fra Galatz, men
lander heter virkelig Romania og ikke
Bulgaria.
Så disse interessante skrogene:
Ifølge Marßase har jeg registrert
følgende:
Braila 1405 ble som du sier ferdig
utrustet ved Ørskov men med navnet
Steffen C for Niisa Trawl på Nuuk. 12005
ble det overtatt av Sikavaq som omdøpte
det til Qaqqatsiq.
Braila 1409 er i LRF (Loyds Register/
Fairplay) oppgitt som 1406 - det vil ikke
overraske meg om dette er feil da 1409
var er skrog tilsvarende 1405. Dette
beviser atter en gang at LRF ikke er til å
stole på. IDNV er Braila skrogverft men
med byggenummer 40.
Braila 1410 er i DNV oppgitt å være
kontrahert i januar 2006 mens det egent
lig må stamme fra 2000 da den ble kjøl
strukket den 16.2.2001.
Braila 1411 er som riktig nevnt Atlan
tic Enterprise. Men samme rederi eide
også et tilsvarende skip med samme
navn også utrustet på Brattvaag men
med bygge-nummer 128 og skrog byg
get ved Tangen Verft. Dette skipet ble
ferdig fra verftet i mars 1987 som lee
King og overtatt av selskapet Clearwater
som Atlantic Enterprise I i 1988. Hvor ble
denne fabrikktråleren av?
Braila 1412 blir av DNV oppgitt å
være levert 16.11.2007 som Geograph for
Gravdal som slo seg sammen dem DOF,
mens MarBase har registrert 20.10.2007
ifølge detaljer kunngjort i norske mari
time tidsskrifter. DNV oppgir også en
interessant detalj ved å vise til at Con
tracted Builder er NORYARD AS med
byggenummer 44.
Altså har Noryard AS benyttet egne
numre mens verftet benytter andre
og utmstningsverft sine. Det skal ikke
være lett.
Og så var der Aker RGI:
Brattvaag bnr 62 heter nå Volstad og
hadde bnr 1386 fra Braila ifølge Mar48
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Base. Samme skip hadde også bnr 122
ved Søviknes. Skipet er igjen tilbake i
Norge.
Brattvaag brn 64 heter nå Bos Angler
og ble ferdiggjort på Flekkefjord Slip
som nå heter Palmer Johnson Norway.
Skroget ble bygget i Tulcea uten noen
angivelse av bnr ifølge DNV
Brattvaag bnr 65 heter nå CGGAmadeus og ble ferdiggjort på Rauma-verftet
til Aker-gruppen i Finland, nå STX Finland. Skroget ble bygget i Tulcea med
bnr 293. Norvestkonsult omgjorde skrogtegningene for å gjøre et seismikk fartøy
av det.
Brattvaag bnr 69 heter nå Ramoen
og ble skrogbygget ved Braila verftet
som byggenummer 1385. Til skipet ble
levert som Pacific Pride hadde det IMO

/'li

nr 9158915 som senere ble 9135729. Dette
forteller at LRF har problemer med å
følge med i timen.
NORYARD AS som vet hvilket skrog
som tilhører hvilket skip har hittil ikke
besvart henvendelser fra MarBase og
dermed oppstår slike forskjellen Skal
man følge hva som opplyses finnes
både Romania verftenes egne numre,
NORYARD's prosjektnumre sammen
med utrustningsverftets skrognummer
som igjen awiker fra det endelige skog
verftets byggenummer dersom skroget
flyttes til et annet verft enn det man
opprinnelig hadde tiltenkt.
Erik Bergman
Oslo

.
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Per Erik Olsen har studert nærmere det ukjente dampskip med klipperbaug avhildet i nr 1.08.
Han mener det med stor sannspnlighet må være ds Progress, hpgd 1890, tilhørende DS AS
Progress (hans Kiær & Co), Drammen. Det ble kjøpt til Norge i 1900 og gikk tapt i 1910.

S/S

Principal Dlmenalona
Lenglh b. p
203' 0"
Brendlh
40' 9"
Depth of Hold to Mnindcck
18' 5"
*
•
•
* Spardeck
20' 1"
Menn Drnfl loden obout
2S' 0"

.PROGRESS"

ex

„REGINA“

Bull , by shorl Br0. s Sumlerlnml 18110
Englncd by N. E. Mor. Eng. & Co. Ltd. 1808
Olnsscd Dr. Lloyds 100 A 1
Hcglster Tonnngo
Gross 2088, Nett 1079
Dcnd Welght Including Bunkers nboul
3030 Tons
Cublc Cnpnclty nboul
108000 Feel
Tolnl Wnter Ballost
381 Tons

Oabio Oap a city of Holda
Foro Hold
20878 Cublc Feel
Maln *
42000
—
Aflcr *
28370
—
Aflcrmost Hold
21413
—
Fore Twccn Dcck
0734
—
Moin
•
«
IflOOt
—
At^er
1
*
~
Aflermost Twccn Dcck
8020
—
Tolnl In llolds UU7I1 Cublc Feet

Engine» a BoUera
Dlnmcter of Cylinders
81", 54"
Lenglh of Stroke
42"
2 Doilers
Working Prcssuro
180 Ibs.
Speed loden nboul
o/o»/, Knots
Coiminipllon obout
•*/„ Tons

Bunker Oapacitlou
Bridge Port
22 Tons
«
Stnrbonrd
23 —
Twecndeck Port
03 —
•
Slorbonrd
82 -t
Lower Bunkers Port
r,0 —
«
«
Stnrbonrd
30 —
Permonen l Bunkers 290 Tons
————-

Medlemsnytt
Nye medlemmer 20. september -15. november 2008
2815 S
2816 NM
2817 H
2818 T
2819
2820
2821H
COL 2822

Egil Reidar Bøen
Erling Husby
M/SSubsea Viking,
Jarle Johannessen
Svein Magne Walle
Arnt Ivar Bjørneli
Nils J. Stonghaugen
Sverre J. Mollan

2823
2824 NV
2825 H
2826
2827 NM

Oddbjørn P. Nesengmo
Per Olsvik
Einar M. Jørgensen
Helge K. Albertsen
Reidar M. Haltbakk

Dødsfall:
2015 B

Edmund Jensen

Krykkjeveien 16
Fumveien 34
Velferden c/o Eidesvik Shipping
Boks 8286 Jakobsli
Kvehusveien 8
Sande
Sandbakkane 39
Carrera 23 No. 20-58. El Retiro,
ANTIOQIA

Halsahagen 9

6680 HALSANASTAN

5457 HØYLANDSBYGD

2084 S
1065 H
SE 2305

Ketil Moen
Jan Terje Nesheim
Ole-Jan Petersen

ukjent adresse
Storasundsgaten 101C
Parkovägen 5

2620
2304 0
2410 B

John Rokseth
John Sending
Morten G. Telle

c/o Irene Sæther Nygata 165
Storgaten 69 D
Telle

4018 STAVANGER
5454 SÆBØVIK
6413 MOLDE
9300 FINNSNES
4836 ARENDAL
3040 DRAMMEN
1981 AH VELSEN-ZUID
NEDERLAND

Følgende er strøket i 2008 på grunn av manglende kontingent innbetalinger:
1056
1304
1319
1743
1818
2221
810
2465
2468
2477
2533
2590
2607
2617
1251B
1819B
2056B
2647B
865H
1772H
1772.
1805H
2460
51430
USA414

COLOMBIA

Steinvågvegen 34
Eidevegen 77
Skålbones

Dalsetkroken 6 B
Landasjøen 15
Fjordgata 5
ukjent adresse
Øvre Hamna 32
Strømsbuveien 7 C
ukjent adresse
Tors vei 16 A
T Roode Hart 9

1510
S247
2683NM

7458 TRONDHEIM
4810 EYDEHAVN
4485 FEDA
4270 ÅKREHAMN

8643 BJERKA
6005 ÅLESUND
4250 KOPERVIK
8050 TVERLANDET

Adresse-endringer:
2478
Tor Brekke
Bre
2514 B
Dagfin B. Eide
1362
Leif Arne Hope
655 H
Karmsund Interkom.Havnevesen
1413
Kåre N. Kristiansen
2292
Jan P. Larsen
2793 B
Bjørn Erik Larsen
2621 0
Terje Larsen
1696 NE
Kees Lous

2713S
26190
2591NM

4048 HAFRSFJORD
6530 AVERØY
5443 BØMLO

15780
52094
AX2133

20360
DKIOBB

22660
DK1437

23910
2021NM

5532 HAUGESUND
SE - 68171 BJÖRNEBORG
SVERIGE
8615 MOI RANA
3060 SVELVIK
5380 TELAVÅG

2362
2618
2033H
24350
2286NM

2448
2698
2348NV
25190
2353NM

Ädresseendringex mm. sendes Leif K. Nordeide (email: leif.nordeide@c2i.net)
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Spalteredaktør:

Lars Helge Isdahl
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Feed Balsfjord passerer Finnsnes, fotografert av Bjørn Hansen.
Skipet er gamle Aldor Ingebrigtsenfra 1989, overtatt i januar 2008 av AS Halten, Trondheim,
fra konkursboet til Fiskernes Agnforsyning.
i
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Tello Sjøtransport AS
«Tello» var på grunn ved Oddtaren nord
om Hitra i starten av oktober. Båten kom
til Kvernhusvik Verft på Hitra B.oktober
med store bunnskader. Båten ligg fortsatt
på Hitra 9. nov.
Hammerfest Kysttransport
«Sveafjell» ligger fortsatt ved kai hos
Vegsimd Slip.

Gamle Salten til Bodø
«Gamle Salten» er solgt til Rederiet
Saltens AS i Bodø. Selger var Ryfylke
Dampskibsselskab i Stavanger som har
hatt henne i sitt eie i 13 år.
«Gamle Salten» avgikk Stavanger 4.
november og seilte nordover via Brønnøysund, Sandnessjøen og Ørnes og ankom Bodø lørdag 8. november kl. 12.30.
I Bodø ble det arrangert åpent skip etter
ankomst.
De nye eierene vil drive henne over
samme lest som det ble gjort da hun holdt
til i Stavanger.
Fjord Steamers I
Fjord Steamers har gitt «Fjord Vision»
(ex Vaagsøy» 1958) nytt navn, «Fjord
Steamers I». Dette ble reg. i Skipsreg. 18.
mai 2008. Båten ligger nå som hotellskip
50
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i Tomrefjord for Aker Fangsten, og vil
være opptatt med dette i vinter.
«Lystbåten» til bunns
Natt til søndag 26.oktober sank «Lystbåten» ex. «Melderskin» ved kai i Moss.

«Bjørnefjord» er utleigd et år for tunneltunnel
rute på Møre
More og ankom Flatholmen i
Ålesund
Ålesund l.september.
1 .september.
mandagS.
Fra mandag
8. september om kvelden
startet hun opp tunnellrute FlatholmenValderøy. Seiler kun kveld og natt i forfor
bindelse med oppgradering av
avÅlesunds
Ålesundstunnellene.
18. oktober i 07.30-tiden fikk «Utstein»
tekniske
tekniske problem
problem og
og rente
rente ii kaien
kaien ii Jekte
Jektevik,
Stord.
Ferja
fikk
skader
vik, Stord. Ferja fikk skader ii baugporten
baugporten
og ble liggende og blokkere ferjeleiet.
Kystvakta slepte henne vekk frå ferje
ferjekaien.
Ekstraferje ble satt inn fra SkjersholSkjershol
mane-Huglo-Hodnanes.
mane-Huglo-Hodnanes. Ei
Ei av
av ferjene
ferjene ii
sambandet Skjersholmane - Ranavik,
«Odda» ble tatt ut til og gå i erstatningsrata til Huglo/Tysnes. Ved 15.30-tida var
det igjen normal trafikk over Nuen, nå
mec[ «Odda».
«Utstein» er fortsatt i dag 9. november
på verksted på Rubbestadneset og «Jon
dal» seiler som avløser mello JektevikHuglo-Hodnanes.
Fra september har «Tideekspress» seilt i
Flaggruten og har avløst «Vingtor» som
ligger ved kai i Bergen. Fra årsskiftet skal
båten inn i rata si på Møre.

TideASA
Tide ASA er blitt datterselskap av Det
Stavangerske Dampskibselskab (DSD).
Søndag 9.november ble Stavangerske sitt
flagg heist på samtlige skip i Tide ASA.

Tirsdag 6. november ble det kunngjort at
Møre og Romsdal fylke velger Tide Sjø
som hurtigbåtoperatør.
Kontrakten starter 1. januar 2009 og
varer i 6 år.

Tide Sjø
«Tidecruise» ble levert i slutten av juni
fra Brødrene Aa. Denerbygdavcarbonfiber og tar 147 passasjerer og ha en
servicefart på ca. 30 knop. I sommer har
båten gått på Lysefjordmta.
1-2 uker i slutten av september seilte
«Tidecruise» i charter for Hydro/Statoil
Mongstad mellom Kollsnes og Fonnes
med arbeidsfolk.

Tide Sjø skal bygge 4 nye hurtigbåter til
rutene:
• Hareid-Valderøya-Ålesund
(300 pass.) Oma Båtbyggeri
• Fangevåg - Ålesund
(120 pass.) Brdr. Aa
• Nordøyane - Ålesund
(120 pass.) Brdr. Aa
• Molde - Vestnes - Vikebukt
(150 pass.) Brdr. Aa

Rettelse:
«Fjordbris» er ikke solgt ennå og seiler
i Haugseundsruta, mellom Stavanger
Haugesund.

28. august 2008 overtok Tide hurtigbåten
«Tideekspress» fra Oma Båtbyggeri. Hun
ble satt i fart mellom Stavanger-Hauge
sund og vil gå der en tid fremover. Tide
vil bruke henne i eget område her sør

Tide Sjø har tidlig i mai bestilt ny 120bilers ferje hos Fiskerstrand for levering desember 2010. Ferja er basert på
samme konsept som nyferjene Hareid
Sulesund.

frf™ mot ärsskiftet da hun skal 1 rute
Pa Møre-

FjordlFSF
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FSF har bestilt to nye hurtigbåtar for
levering hausten 2009 og våren 2010.
Planen er bestilling av to båtar til. Den
minste båten får plass til 190 pass. og er
33,5 m lang og 10,2 m brei. Den største
båten vert 38,2 m lang og 10,6m brei og
har plass til 294 pass.
«Årdal» avgikk verftet tirsdag 30.
september på em, og ferja seilte sør til
Florø. Torsdag 2. oktober i 17.00-tida
kasta ferja loss frå Florø med kurs for
Årdalstangen.
Fredag 3. oktober kl. 14.00 var det
dåp av «Årdal» ved kai på Årdalstangen.
Etter dåpen var det avgang for åpen tur
utover til Offerdal og retur til Tangen
igjen 15.30. Om formiddagen lørdag 11.
oktober gikk «Årdal» inn i rute mellom
Manheller-Fodnes.
«Lote» vart tatt ut av rute på formid
dagen. Tirsdag 14. oktober gikk «Lote»
inn i rute kl. 09.05 frå Lote.
Tirsdag 14. oktober fekk «Selje» avløsning om morgenen på sambandet AndaLote. Ferja vart överflytta til StårheimIsane og gjekk der fram til 17.00.

Fergen Årdal (90pbe) ble levert fra Fiskerstrand i september og ble satt innpå Sognefjorden.
Foto Oddgeir Refvik

«Eid» var utleigd til tur med anleggsmaskiner til kraftanlegget i Ålfoten
denne dagen. Etter oppdraget i Nordfjord
sigla «Selje» til Måløy samme kveld og
sigla vidare derfrå 15.oktober til Sogn.
Onsdag 8. oktober om lag kl. 18.20

Ekspedisjonsfartøyene
på Lofoten og Finnmarken

En temakalender fra
Norsk Skipsfartshistorisk
Scbkrø

rende «Gulen» på land ved Lavik etter
at ferja fekk stopp på hovedmotoren.
« Svanøy» som var ved Oppedal kom
i retur og fikk hjelpt «Gulen» til kai i
Lavik.
Det vart straks køar på begge sider
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I disse dager kommer Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre med sin sjette
temakalender på rad. Denne gangen kan du lese historiske artikler og se spennende
bilder fra slofarten.
Vi presenterer et knippe av fartøyer - primært jakter og galeaser - som med Nordmøre som base dro på
årvisse turer til Lofoten og Finnmarken.
1 havnene i Nord-Norge ble det innkjøpt skrei som enten kom sørover som klippfisk - ferdig tørket der
oppe - eller fisken kom saltet til Nordmøre for å bli tørket her nede.
Skipene som var med i slofarten var basisen for råstofftilførselen for den betydelige klippfiskeksporten som
gikk fra Kristiansund til sydligere breddegrader.
Sikre deg ditt eksemplar av temakalenderen - og Ia den som et samlerobjekt settes i bokhylla når dens
funksjon som kalender er over.

Kalenderen koster kr. 50,- + porto og kan bestilles fra:
mob.: 956 55 824

Jørgen Strand
- e-post: iorgen.strand@runbox.no
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av fjorden mens berginga pågjekk, mens
straks «Svanøy» var klar gjekk ho uten
opphald fram til kaiane var tømde.
Feilen på «Gulen» tok litt tid og ut
bedre. Torsdag 9. oktober kl. 17.00 vart
«Stryn» sette inn på ruta Lavik-Oppedal.
Den vanlige ferja «Gloppen» var på verk
stad, men arbeidet ble framskunda og
ferja kom i drift igjen seint torsdag kveld.
Då gjekk «Stryn» tilbake til ManhellerFodnes. «Gulen» vart utbedra og gjekk i
opplag noko seinare i Kaupangen
Gripskyss AS
«Gripskyss» (ex «Høydalsfjord») er solgt
til Damen Shipyard i Nederland for
videresalgt til et halvoffentlig rederi i
Sierra Leone.
Båten skal til Nederland for div.ar
beid, bl.a. montering av aircondition og
arbeid med arranagement for baggasje
mm. Den skal seile mellom flyplassen og
hovedstaden Freetown.
Båten forlot Kristiansund 3. sept. med
stopp i Bergen og Farsund før hun var
fremme i Nederland 5.9.
Fosen Namsos Sjø AS
Fosen ASA og Namsos Trafikkselskap
ASA har skilt ut sjøvirksomheten i egne
selskap og så fusjonert dem sammen i
det nye selskapet Fosen Namsos Sjø AS,
med virkning fra 11. september 2008.
Eier-forholdet for Fosen Namsos Sjø AS
er 66% FTL og 34% NTS.
Selskapets flåte vil bli oppdatert med
nye logoer etc. etter hvert som flåten
skal gjennomføre ordinære verksteds
opphold.
Fosen Trafikklag (FTL)
Sogneskyss v/Vindedal i Aurland og
BNR/Tønnessen har overtatt «Fosnin
gen». Båten kom til Aurland i sommer og
har gått i chartertrafikk der. I september
skal båten til Haus for oppgradering.
Båten har fått navnet «Sogneprins».
30. aprilvar «Masfjord» på plass som
ferje nr. 3 i sambandet Flakk - Rørvik.
Ferja skal seile supplering fredag em/
kveld og søndag em/kveld. Blir også be
nyttet som avløser for de to andre ferjene
dersom nødvendig.
14. oktober vas «Masfjord» tilbake i
Stavanger og Flakk-Rørvik får bare to
ferjer frem til våren 2009.
Torghatten Trafikkselskap
Datterselskapet Torghatten Nord AS og
Hurtigruten ASA har inngått avtale om
at førstnevnte overtar ferge-og hurtigbåt
virksomhetenfra HR ASA. Børsmelding
fredag 24. oktober 2008.
Ovetakelse skjer 5. januar 2009. Om
fatter 45 fartøy og 600 ansatte.
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Kjøpet omfatter ikke fire hurtigbåt
samband med tilhørende 5 hurtigbåter i
Troms. Her vil Hurtigruten ASA videre
føre driften inntil kontrakten med Troms
Fylkeskommune utløper 31.12.2009.
Veolia Nord Transport AS (FFR) er
tildelt videre drift av hurtigbåter i Troms
fra 2010.
Torghatten Fosen ASA
Planen er at FOSEN ASA innfusjoneres
i Torghatten Trafikkselskap ASA og det
nye selskapet får da navn Torghatten
Fosen ASA.
Veolia Transport Nord
(Helgelandske)
Fra fredag 03.10 kl. 19.40 ble «Sigrid» tatt
ut av rute Sandnessjøen-Dønna-Løkta
og erstattet av «Løkta» fram til søndag
5. oktober kl. 11.55
Fra søndag 5. oktober kl. 13.15 ble
«Møysalen» som skal gå i ruta perma
nent satt inn.
Fra lørdag 4. oktober ca.kl. 14.00
ble «Møysalen» tatt ut av rute MelbuFiskebøl og «Sigrid» som skulle overta
ruta permanent, ble satt inn.
Etter hvert som hurtigbåtene i Helge
landske er på verksted blir det ommalt
til FFR-farger.
24. august ankom «Dønna» til Oma,
Stord for div. arbeid. Lørdag 4. oktober
kl. 18.30 møtte vi henne på Hustadvika
da redaktøren var på tur med sørgående
«Nordkapp». Båten gikk til Kristiansund
denne kvelden for overnatting og søndag
5.10 fosset hun videre nordover til Sand
nessjøen. Hun ble satt i rute igjen like
over helga.
Hurtigruten ASA
Søndag 12. oktober kl. 21.20 gikk «Salten»
på grunn like sør for Helnessund. Ingen
kom til skade med båten fikk hull i for
piggen framme på båten. Det var uvær
da uhellet skjedde. Oljetrykket til styre
mekanismen ble borte og mannskapet
om bord mistet kontrollen over båten.
Passasjerene om bord ble fraktet videre
nordover med en annen båt. «Salten» ble
tatt til verksted for utbedring.
Etter et lengre verkstedsopphold hos
Marvik i Svolvær avgikk «Fjorddronnin
gen II» fra Svolvær 16. oktober på em og
ankom Tromsø samme kveld.
Veolia Transport Nord AS
Veolia (FFR) overtar fra 2010 hurtigbåt
rutene Tromsø-Finnsnes-Harstad og
Tromsø-Skjervøy,Tromsø-Vikran-Lysnes
og Harstad-Bjarkøy-Semja og Harstad-

Brøstadbotn. Det skal bygges nye båter
til rutene.
FFR har bestilt ny hurtigbåt hos Oma
Båtbyggeri. Levering er satt til juni 2009.
Nybåten blir 24 meter og skal ha plass til
126 passasjeren Båten er tiltenkt Snøhvit
ekspressen Alta-Hammerfest.
«Akkarfjord» hadde motortrøbbel 10.
oktober og ble tatt ut av rute. «Sørøy» ble
satt inn som avløser. Ferja var tilbake i
rute først i starten av november.
Fjord 1MRF (Finnmark)
I forbindelse med verkstedsopphold i
Harstad for «Åfjord» i oktober/november
sendte MRF ferja «Tustna» nordover til
Finnmark til 18.10 som avløser. Hoved
grunnen for dette var det hadde vært
mye trøbbel med leieferja «Lødingen»
som har vært brukt tidligere.
«Åfjord» var tilbake i Øksfjord søndag
9. november om kvelden og «Tustna»
kunne da legge ut på ferden sin sørover
igjen til Nordmøre.
»

Onsdag 1. oktober markerte «Finnmar
ken» at det var 100 år siden Kirkenes
fikk anløp av hurtigruta. Det var D/S
«Sigurd Jarl» som anløp Kirkenes 1.
oktober 1908.
Det var arrangement ombord i «Finn
marken» ved kai i Kirkenes. Lokale fri
tidsbåter, KV «Farm» oglosskøyta møtte
hurtigruta ute i Bøkfjorden denne dagen
og seilte inn fjorden sammen med henne
som markering av denne historiske da
gen i Kirkenes.
Torsdag 18. september avsluttet «Nord
norge» i Bergen, sin foreløpige siste tur
i Hurtigruten. «Nordstjernen» overtok
ruta nordover igjen samme kveld.
Fredag 19.9 avgikk «Nordnorge»
på em. til Kirkwall, Orknøyene, anløp
der lørdag 20.9. Skipet var tilbake i
Bergen søndag 21.9 på em. Dette var en
chartertur for Frank Mohn-konsernets
ansatte.
Mandag 22. september på em. avgikk
«Nordnorge» fra Bergen til Mongstad
Etter vel en måned som hotellskip for
Statoil/Hydro på Mongstad kom skipet
tilbake til Bergen 20. oktober for et kort
opphold og videre seilas til Åndalsnes
hvor hun ankom 21.10 på morgenen. Her
ligger skipet i opplag ved Nato-kaien.
Det så en tid ut til at «Nordlys» skulle
avslutte ruta si i Bergen 11. november og
seiler så til Åndalsnes for vinteropplag,
uten vikar. Det er nå funnet en løsning
som gjør at skipet kan seile i vinter.

«Richard With» avgikk Bergen 31. oktober etter endt rute med
kurs for verksted i Bremerhaven hvor hun ankom 1.november.
Skipet var ute av rute en rundtur.

Bøker fra Kapabel forlag
Ferjene spelte ei viktig rolle

Gamle Polarlys i Panama
«Hope II» ex «Caribbean Mercy», «Polarlys» er tidligere solgt
fra Mercy Ships til Sherman Family Charitable Foundation
Inc. Brukes som hospitalskip/opp-læring for helsepersonell.
Søndag 19. oktober ble hun observert i Manzanilo av mannskap
om bord i Wilhelmsen-skipet «Tamasis» som gikk gjennom
Panamakanalen denne søndagen.
Hun var hvitmalt med rødt kors i skorsteinen. Hun har vært
brukt av frivillige leger og sykepleiere som har dratt ut til øyene
i Panama for og behandle folk. Men det er det visst slutt på.
«National Geographic Explorer», tidligere hurtigruteskipet
«Lyngen», var etter oppgradering på Las Palmas klar for cruise
med start i Reykjavik tidlig i august. Avgikk 24. juli fra Las
Palmas via Amsterdam til Island og oppstart av cruise.
Cruiseskipet Fram
Også denne sommeren har «Fram» seilt cruise på Grønland.
«Fram» ankom Reykjavik 21. mai. Derfrå startet sommerover
farten til Grønland, og cruise der inntil september.
Vel tilbake i Reykjavik rundt 20. sept. er skipet klar over
overfart til Nord-Amerika via Skottland,Irland til New York og
videre derfrå sørover til Argentina og vinterfart i Antarktis..
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landsdelen hadde ferjekaien
- eller ferjestøet som sitt natur
lege sentrum. All reising til
og frå gjekk over eit ferjestø.
Ferjestøet var porten ut - til
resten av verda.

En gang var Stavanger og Ro
galand kjent over «hele» ver
den for sine vakre og effektive
lokalruteskip. Dette er historien
om Det Stavangerske Damp
skibsselskap sine skip i tiden
1936 til 1958. Dette er også
historien om Ludvig Thorsen,
teknisk direktør i DSD fra 1917
til 1953 - som skapte de første
av skipene.
5

Dei fleste ruteselskapa i Norge
levde eit trygt og verna liv fram
til 1980-talet. Det var ikkje store
omveltningar verken på eigar
sida eller i drifta, men så skjedde
ting i rekordfart.

mMinis&nvjrt
Color Line
Color Line inngikk avtale 3.9 2008 om salg av «Prinsesse
Ragnhild» til det amerikanske rederiet Celebration Cruise
Holdings. Skipet har ligget i opplag i Sandefjord siden mai.
Onsdag l.oktober ved 13-tiden avgikk skipet fra Sandefjord
med kurs for Bahamas.

Historia til AS Ferjetrafikk, Johs.
Ådland, Karl Håland, INDL,
BNT og BNR, HSD SjøATide,
Fjord Line, Wergeland-Halsvik
og Osterøy Fergeselskap - alle
selskap som dreiv eller framleis
driv ferjer i Nordhordland.

Nye Kyst-Link
Ruten Langesund-Hirtshals og Langesund-Strømstad ble lagt
ned 21.oktober
«Kongshavn» avsluttet ruten sin Langesund 21/10 kl. 10.30
- Strømstad - Langesund samme kveld kl. 18.00. Skipet ligger
nå i opplag i Sandefjord for salg.
Fjord-Line
Søndag 26.oktober startet «Bergensfjord» sine vinterseilinger
fra Hirtshals, som var første dag med ny havn på dansk side.
Dagen etter anløp «Bergensfjord» for første gang den nye
utenriksterminalen i Risavika ved Stavanger.
«Fjord Gat» ligger i vinteropplag i Kristiansand.
Smyril Line
Smyril Line legger ned ruten mellom Torshavn og Bergen i
januar 2009. Rederiet viderefører og satser da kun på ruten
mellom Færøyene, Danmark og Island.
Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi oppfor
drer flere til å sende oss bilder av rutegående skip,hurtigbåter
og ferjer, nye som eldre.

I for busetnaden på Vestlandet.
? Mange tettstader og bygder i

IIHH

I

SK^fcuv^,..,

Det handlar om ferjene
slik me opplevde dei som
passasjerar, og om eit
stykke viktig lokalhistorie
knytta til moderniseringa
av
vestlandssamfunnet.
Det er 6g historia om kvar
ferjene blei av etter at me
ikkje lengre hadde bruk
for dei, men det er først og
fremst ei kjærleikshistorie
om ferjene som HSD
bygde i tida frå 1938 til
1968, - gullalderen for dei
fine ferjene.

Les meir om bøkene og bestill på
www.kapabelforlag.no

Redaksjonen avsluttet 9. november 20081230 A FF
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HURiiGBÅTENEtil
Helgelandske
har nå
fått nye farger
etter overtagelsen
av Veolia Nord. Helgeland (øverst) er
bygget 1997 på Båtservice i Mandal,
mens Thorolf Kveldulfsøn kom fra Ro

Ba
FosenNamsos Sjø

sendal Verft i 1995. Foto av Helgeland
fra Steinbjørn Mentzoni, av Thorolf fra
Rolf Kristoffersen
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Tdeekspress
ble levert 28.Stord.
augustDen
i år
fra Oma Baatbyggeri,
erforeløbig satt inn i Flaggruten BergenStavanger. Foto Ole Jakob Dingen.
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f\dlarlys i leia, oktober 2007.
Foto Kåre Haga

:

.

:• :J

ééjå&
**& s >w* > ~

* 4Kr~*

***** "

:~r ft ijdfeiT.!.
r-r-

I

- " liriinr

Salvatore
Procida
Lines
i Napoli Secondo
er tidligeretil Nesna
, bygget
1967 på Aukra.
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Tdes
TranenanløperØlen
i Sunnhordland,
august 2008, fotografert
av
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Alrita (880 tdw) fra 1976 laster ved Norstone i Dlmmelsvlk, Kvinnherad, fotografert av Harald Sætre 22. november i år.

aila Seate
HHRr

v -r .

1
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EBu/vor?
Elinor
(254 tdw)21.
Moster
MosterI hamnMarit
sett i Dåfjorden
juni
iår
21fra
.juni
i år av
Harald Sætre. Opprinnelig Ty fra BentBent
sen & Sønner, Ny Hellesund i 1961.
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åLm av veteranen langs kysten og en
av de siste små fraktefartøyene. Den
eies av Birger Bergseth på Averoy og
er fotografert i Storsundet, Kvinnherad,
8. juli iår av Harald Sætre
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Fotografert
av Bårdi år
Kolltveit
i Kata
kolon 22. oktober
med overmalt
navn, er det åpenbart Temeteron, ex
Hesa, Biotøff, Vevosa, Godfjord, Fjord
skär, Kirsten og Trysfjord, bygd 1956 på
Høllen Skipsverft.
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il Merita fra 1938 nærmer seg nå slutIwM ten. Her ligger den ved Eldøyane
18. august i år i påvente av hogging,
fotografert av Svein Thore Sønstabø.

rVLUs
bærer
åttendei
navn (620
siden tdw)
leveranse
frasitt
C Luhring
1953 som Steinmann. Tilhører nåTevlus
AS (Tres-Shipping, Greåker), registrert i
Panama. Fotografert i Tønsberg 13. juni
2008 av Tomas Angeli-Jacobsen/www.
ship-spotting.com
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(Platform Supply Vessel) fra Aker
Brevik til Farstad Shipping ASA, Ålesund. Den er av typen UT751E og er
fotografert 7. juni iår av Ole Jakob
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Dingen.

levering av Sea Trout fra Karm-

*

malingen ses tydelig det opprinnelige
navnet Sfr// Mariner, siden skipet var
bestilt av Simon Mokster Shipping og
ble solgt til Deep Sea Supply ASA i
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Alf J Kristiansen

/sland
Vanguard skip
(4200
tdw)UTer787
et
«multi-functional»
av type
CD bygget på Aker Langsten i 2007
9
til Island Offshore Management
AS,’
Ulsteinvik. Foto Bjørn Hansen
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Nordervon og Norderveg ved RFG på Finnsnes, fotografert av Bjørn Flansen 19. september i år. Begge tilhører Ryggefjord AS i Bek
kjarvik, Austevoll. Nordervon er levert fra Slipen i Sandnessjøen i 1998 som Torson, på 1976 bt og 67.4 meters lengde. Norderveg
kommer fra Eidsvik Skipsbyggeri i Kvinherad i 2002 som Brennholm; 1514 bt og 64 meters lengde.
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P fotograferte
cruise ved jeg
Grønland
Fram
Nationalmed
Geograp
hic Explorer fra 1982, tidligere Lyngen
og Midnatsol på reden i llulissat. Vet ikke
hva jeg skal si om utseendet, men synes
ikke den ble så mye vakrere en før.
Det så ut som den øvre del av «Djun
kekassen» akterut var flyttet in mellom
skorsteinene og delvis aktenfor dem.
Den lå også delvis over den plassen
det var flyttet fra og som nu er soldekk.
På akterenden var det bygget på noe
som så ut som runde tanker og skulle
hindre at is skadet ror og propellerne.
Det var også lagt på sponser på begge
sider og et stykke forover. Kanskje for
bedre stabilitet siden mye vekt var flyttet
høyere opp.
Kapteinen fra Fram var om bord og
så på skipet og sa det var blitt bra i inn
redningen og det hadde kostet EUR 65
mill. Nesten like mye som Fram kostet
ny. Synes det var dumt å seige Lyngen
og som nu konkurrerer med Hurtigruten
både på Grønland og Antarktis.
Under anløp av Sisimiut la Kvitbjørn
T-53-S til ved siden av Fram for proviant
ering fra land. Den gikk der som hjelpe
fartøy for seismikkskip.
Cruiseskipet Ocean Nova er et tid
ligere grønlandsk kystfartøy Sarpik Ittuk,
bygd i 1992. Det ble senere forlenget
og solgt i fjor til Nova Cruising Ltd,
Nassau.
Olav K Westby
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Hope II er selvfølgelig gamle Polarlys fra 1952, som den ble
observert i Panama av Knut Andreassen fra Dønna. Den eies
siden 2007 av Sherman Family Charitable Foundation I USA.
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Hold deg oppdatert på alt innenfor
den maritime sektor: båtomtaler,
historiske skip, cruise, ordrelister,
kontrakter, forskning, teknologi,
Adressaten betaler
for sending I Norge
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Fä 12 blad til kun kr. 510,og spar 50% i forhold til
løssalgspris.
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Bestill innen 10 dager og få et praktisk
microtool med 7 funksjoner GRATIS!
MARITIMT MAGASIN
Svarsending 8504
0097 Oslo

>
Navn;
Adresse:

Ja takk! Jeg ønsker å abonnere på Maritimt Magasin
og betaler kr. 510 for 12 blad.

n Jeg er trygdet/ pensjonist/ student/ skoleelev/ vemepliktig og betaler kr. 306 for 12 blad,

Postnr./-sted;
medhar
7 funksjoner
Jeg
svart innéngratis.
10 dager og ønsker åfå microtool
TiltHJdet gjelder kun nye abonnenter I Norge. Hvis du bare vil bestille microtool kan du sende et brev vedlagt sjekk på kr. 100,- for porto og ekstra administrasjon til Maritimt Magasin, P.B. 44,6282 Brattvåg.
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