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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 400,- (+ tillegg kr 50,- for medlemmer bosatt utenfor Norge)
for 2015 inklusiv fire numre av SKIPET.
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Et undervanns kulturminne; styrehuset og båtdekket til Nordstjernen 1937, slik den har fått hvile siden 1954.
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Foto: Frank Bang

Leder
Når vår förening møter de andre kulturvernorganisasjonene
på Kulturvernforbimdets årsmøte og seminarer, så får vi ofte
spørsmålet: Hvorfor er det så mange foreninger innen for det
maritime kulturområdet? Er det ikke nok med én?
Da tenker de på Forbundet Kysten, Norsk Förening for Far
tøyvern, Norsk Fyrhistorisk Förening og vårt eget NSS.
Tja, dette har jo naturlige forklaringer, fordi det dreier seg
om et stort felt, hvor våre foreninger dekker ulike sektorer.
Forbundet Kysten går primært på kystkultur, bruksbåter og
tradisjoner, Fartøyvernforeningen er en paraplyorganisasjon for
en rekke foreninger som driver praktisk bevaring og dokumen
tasjon av sine fartøyer, Fyrhistorisk samler interesserte i fyr og
fyrhistorie, søker å bevare fyr og støtte opp om ny bruk av dem.
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap driver «immaterielt» kul
turminnevern; med «papirbåter». Vår oppgave er å formidle
maritim historie, med utgangspunkt i det som var kjernen av
medlemmenes interesse fra starten. Den samlet seg om rutefart,
skipsfart, rederier, skip og skipsbygging, fiskeri og hvalfangst,
sjømannsminner, marine; etter hvert med mykere kanter som
maritime miljøer, trefartøyer, mv. Vi ser vel at dette nok over
lapper, men er distinkt forskjellig fra hva de andre foreningene
arbeider med.
Vår förening favner dessuten om medlemmer med ulike inn
fallsvinkler til det maritime og med varierende kunnskapen Skal
vi skrive for «ekspertene», eller for de mer allment interesserte?
Trolig begge deler. Det vi bringer til torgs må holde noenlunde
mål, men bør samtidig være forankret i en bredere sammenheng.
Historien om Halfdan Ditlev-Simonsen & Co i dette nummer
er kanskje skrevet som om rederiet svever fritt i historien; det

gjør det jo ikke - det var ett av mange som bukket under med
shipping-krisen på 1970/80-tallet. For en yngre generasjon lesere
er det heller ikke selvsagt at alle hørt om dette rederiet. Slike
tanker må vi ha i hodet når vi skriver og redigerer.
Vår förenings «samfunnsoppdrag» er å publiserer mest mulig
maritim historie. Årgangene av «Skipet» inneholder forbau
sende mye, nettstedet www.skipet.no skal først og fremst være
en informasjonsbank som er åpen for alle og kan brukes av
lokalhistorikere, slektsgranskere og alle andre interesserte.
Som året går mot slutten vil jeg takke trofaste medlemmer og
lesere for interesse, årvåkenhet og gode tilbakemeldinger. Takk
også til alle som har bidratt på så mange måter til årgång 2014,
som herved er fullført.
God Jul og Godt Nyttår,
Dag Bakka jr
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50~åring i fin stil!
Lofoten kunne tidligere i år feire sitt 50-års
jubileum for levering fra Akers Mek Verksted i
februar 1954. Her er 50-talls design i ekste
riør og interiør, 60-talls teknologi i maskinrom
og manøvrering. Norskekystens klassiker. For
full fart ved Kjeungskjær fyr, fotografert av
Sten A Roald.

Gamle Håkon Jarl fra 1952 har et par år
ligget ved et verft i Sluiskil i Ghent-Terneuzen
kanalen. Den er fortsatt intakt med ombyg
gingen som ble gjort på 90-tallet som ikke
nettopp gjorde henne vakrere. Tvilsomt om

WL
Hy

hun har merfremtid foran seg.

&Æ

Foto: Igor Dilo i 22. november 2014

Jh1'
Liv på Skansekaia i Ålesund med Vester
aalskes hurtigruteskip Finmarken fra 1912.
Bildet er tatt i 1951/52 og viser skipet slik det
var i sin siste fase i Hurtigruten. Den skulle bli
avløst i 1956 av nye Finnmarken.
Foto; fra Stein A. Roald, Ålesund
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Oslo Indremisjons to «herberger» for utelig
gere i Akerselva, fotografert i august 1975
av Holger Munchaus Petersen. Ytterst (til
venstre) ligger Haarek, tidligere hydrografisk
oppmålingsskip Hansteen fra 1857, etter flere
ombygginger, senest med et påbygget «hus».
Ved siden av ligger det gamle betelskipet
Elieser 5, en ombygd minesveiper fra 1944.
Det var i bruk til 1977, da Haarek ble tatt
hånd om av idealister som overtid restaurerte
skipet tilbake til seildampskip Hansteen,
mens Elieser 5 ble brent på Oslofjorden.

' ;JSr k 'i nÉH
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LokaIruteskipet Nesøy, bygd 1933 på Bergens
Mek Verksteder for Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane, hørte til i en serie av motordrevne
båter med halvsøstre som Atløy (1931) og
Værøy (1935). Nesøy gikk i lokalrutene inntil
den i 1972 ble solgt til Misje Mek Verk
sted i Bergen og brukt som verkstedsfartøy
Rusken. Etter fem år gikk den til Einar Cook
til avrigging, men ble solgt videre til Sandnes
i Sunnfjord til bruk som kai.
I høst tok Harald Sætre en tur hit for å se
om det fantes synlige spor. Han fant båten lig
gende kantret ved en trekai, strukturelt intakt.
Her hviler Nesøy, mens Værøy gikk til Middel
havet og Atløy er sikret som veteranfartøy
i Sogn Og Fjordane.
Foto; Harald Sætre 8. oktober

KNM Skrei er nå restaurert for Marinemuseet
og er tilbake på vannet. Den tilhører Tjeld
klassen bygd for Sjøforsvaret i 1960-66
på Båtservice i Mandal og var i bruk inntil
på 80-tallet. I 1992 ble den overført til
Marinemuseet, men ble stående i hangar på
Haakonsvern til 2013 da den kom til Horten
Industripark for restaurering. I år kom den
tilbake på sjøen, og er fotografert 9. oktober
av Ragnar Andersen.
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Hamens venner har utført underverker, der
skipet hviler ved kaien på Tofte, som foto
grafert av Trygve Eriksen. Etter dokksetting
og sandblåsing i Skagen for to år siden har
det lykkes å få en liten, men fast gjeng som
nå arbeider metodisk med vedlikehold. Det
er først og fremst i det ytre, men etter hvert
også i maskinrom og innredning. Se ellers
nettstedet til Hamens Venner, www.hamen.
no hvor vi har hentet bildet fra nyoppusset
offi sers messe.

I omtalen av Hvaler fra 1892 i nr. 3 kom
redaktøren i skade for å opplyse om at båten
avventer montering av maskin og kjele. Det
den avventet var en Atlas Diesel type M45E,
av samme type som stod i båten tidligere,
men med én sylinder mindre Denne motoren
er produsert i 1952 og har senest vært brukt
til undervisning i Trollhättan. Stiftelsen kjøpte
den i 2000 for 50.000 kroner og har hatt den
stående på Seut i Fredrikstad. I høst ble den
montert, og Stiftelsen DS Hvaler har derved
nådd en milepæl. Se informasjon på www.
dshvaler.no

Den gamle sundbussen Pernille fra 1958 er fortsatt i sving fra Portoroz, lengst nord i Slovenia ved Veneziabukten. Sammen med søsteren Sundbuss
Henrik fra Alssund Skibsværft innledet den i 1958 overfarten Helsingør-Helsingborg for Moltzaus Tankrederi i Oslo som de minste norske skip i
utenriksfart. I 1956 kom de til Øygarden & Sotra Rutelag i Bergen som Utgar og Holmgar, men havnet på 80-tallet i Sverige. Sundbuss Pernille kom
til å seile under flere navn, som Utstein, Fyris og Strömskär før den i 2001 kom til Portoroz.
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Foto fra Bjørn Faick-Russenes
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Alf J. Kristiansen og venner fant gamle
Ulvikfjord stående på slipp på Stamneshella
i Osterfjorden i oktober. Den var ett av de
siste små fraktefartøyene i daglig bruk inn på
2000-tallet, hjemmehørende i indre Har
danger. Den var bygget som krysser i 1940 i
Arnafjord på sørsiden av Sognefjorden, opprin
nelig som Arnafjord II (LAKY). Vitale mål de
senere år er 49 brt og 60.5 fots lengde.
I 2005 ble Ulvikfjord kjøpt til Oslo av
Kystperlen AS med tanke på ombygging til
charterbåt, noe som ikke ble realisert. I dag
hører den igjen hjemme i Hordaland. Om den
atter kommer i fart er et åpent spørsmål. Den
er uansett en utryddingstruet art.

Det tynnes ut av kystfraktebåtene fra
60-tallet. Av fartøyer bygget før 1970 er
det etter siste telling 25 i aktiv bruk, i
tillegg til en håndfull som ligger opplagt.
Hittil i år har gamle kjente som singie
dekkeren Rubin (564 tdw) fra 1968
gått til Fosen Gjenvinning i Stokksund,
sammen med Kelvin fra 1968 og
Canasta (ex Burro) fra 1964. På bildet
fra Stokksund juni ligger Rubin, som
nettopp ble avløst av den nye förbåten

vjjbjg.

rk:

/É

Rubin i Ewos seilingsopplegg, samt
Kelvin (755 tdw ex Havtind, Gutltind,
Ctio, Vibran Elin) som har tilbrakt flere
år i opplag i Kvernhusvik.

Gammel nordmann,
men hvilken?
I Mindelo på Kapp Verde ble Darya-1
fotografert i mars 2012, åpenbart i driftsklar
stand. Redaktøren mener det må være Brit
Mari, levert i 1969 fra Simek i Flekkefjord,
og som senere har seilt under navnene Broa.
Bråholmen, Kongstind, Biostarog Kongsvaag
inntil den ble sol gt til Kapp Verde i 2004.
Fartøyet ble utelatt fra Equasis i 2012 som
ikke lenger oppdatert, dvs antatt utgått. Trolig
seiler den fortsatt.
Foto fra Coastal Shipping, Bernard McCall
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Kragerø var en gang en stor sjøfartsby, les mer under «Sjøfartsbyer og rederier».

Under «Sjøfartsbyer og rederier» finner du mer om Halden.

www.skipet.no
Vårt nettsted www.skipet.no

Mørejarl på vei til Kroatia — Skipet

er fortsatt bra besøkt, selv om
11 X" "1

oppdateringen av siden går noe
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i rykk og napp.
Logg Inn

Vi ser av statistikken at det er rundt
2100 ulike brukere (flere enn det er
medlemmer i föreningen) som er noen
lunde regelmessig innom.
Fra föreningens side er vi tilfreds
med at det er lagt ut såpass mye
materiale, blant annet unike referanse
kilder som forlis, skorsteinsmerker og
diverse annet. Det er likevel langt mer
som kunne legges ut, og mulighetene i
denne retning er egentlig übegrenset,
men er kritisk avhengig av de rette
personer.
I den videre utvikling ser vi to saker av
stor betydning:

Norsk

• 1700 medlemmer
• syv lokaiforcnlngcr med
regelmessige moter
.
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VI fortsottor A sclgo de finesto hurtlgbAtono. NA er det Foscns Mprojarl
som er pA vei ut. Den er bygget i 2002 pA Fjellstrand for
Kystoksprosscn Trondhoim-Kristiansund. NA or don solgt til Kroatia og
ankom Borgen om kvelden 25 november for utsklpnlng. Foto Frode
Folkestad

Kristiansund i dagene 29-31 mai
2015, > regi av NS5 Nordmøre.
Mcr informasjon folgcr, men
av
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German vessels to Norway

Af lokalforeningene blir bedre til å bruke
siden for informasjon, møteprogram,
referater osv. Dette krever ikke stort mer
enn en ansvarlig som kan få passord og
instruksjon i hvordan tekster kan legges
ut. Det er egentlig enkelt!
Vi søker personer med overskudd, lyst og
evne til å arbeide med forskjellige sek
sjoner av hjemmesiden. Det er åpentfor
både gode ideer, kreativitet og kunnskap.
For eksempel kan det være mulig å bygge
opp nye seksjoner som rutefart, fiskeri,
marine, skipsbygging, trefartøyer, eller hva
du måtte være spesielt opptatt av. Med litt
oppfølging kan slike seksjone r utvikles til
møtesteder for spesialinteresserte.
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NSS - Norsk Skipsfartshistorisk Selskap 1 Norwcgian Maritime History Sodcty. epost: dbakka(a)onl!ne.no

Slik er oppslagsiden til skipet.no.
Du kan orientere deg ut fra den vannrette blå menylinjen øverst.

H

WWW.skipet.no er lagt opp som
en åpen side med fri tilgang av alle.
Innlogging er bare for dem som skal
redigere innholdet.
Innholdet er organisert rundt
følgende kategorier:
Om NSS: Om foreninger, lokalforenin
gene, informasjon medlemskap.
Skip: Sjøfartsbyer og rederier, skips
lister, flåtelister, rederiflagg og
skorsteinsmerker, forlis, krigsbygd,
engelske artikler.
Maritimt: Rutefart (rederilister for
ruterederier), nytt fra handelsflåten,
offshore-historie.
Skipsbygging: Byggelister for norske
verft, skipstyper.

Under «Skipsbygging» finner du også Skipstyper, med bl.a. historien til ms «Hera» av Skien.

Sjømannsminner: Bilder og materiale,
vesentlig fra «Skipet».
Vær oppmerksom på at mange av
listene, f.eks. forlis, rederilister, skipslister osv., ligger som word-filer som
blir låstet ned på din egen maskin når
du åpner dem. Disse må åpnes fra din
egen maskin.
Tanker er altså å bygge opp et bredt
innhold til nytte og glede for alle som

Langs kaiene: Tenkt som bildegallerier,
men vi har ikke funnet noen god
form på dette.
Møtestedet: Lite brukt, men mulig å
utvikle.
Lenker: Linker til andre maritime
sider.

Henriksens Dagfin
- Dagfin Henriksen
- Henriksens Rederi AS

I
I

måtte være interessert. Nettsteder er
også den enkleste form for publisering
av informasjon, enten det er lister,
historier eller fotografier.
Det er mye å ta tak i, men det er
; ingen enmannsjobb.

Henriksens Rederi 1933-1986
1933 - Henriksen & Kjerulf AS
1939 - Henriksens Rederi AS
1986 - flyttet til.Singapore

ffi/S

Herlofson, Sigurd
- Sigurd Herlofson & Co. AS

i
;
i
;

1

I I
p !

, | '|]p|| :
..U5JB;

i

Holter-Sørensen
- Holter Sørensen & Co.

Høvding
- IS Syver Høvding Skipsopphugging
I»

KBB

- Einar Høvding

Holter-Sørensen, B.
B. Holter-Sørensen & Co.
Ivarans Rederi AS

VHH
pajH

Hydro
- Hydro Tankships AS

&

Høegh, Leif 19271Q97 iPifHcpnh

1) - 1927-1933
2) - 1933-1939

1933 - Leif Høegh & Co.
1939 - Leif Høegh & Co. AS
1967 overtok Bisca

2! ‘
Sllve,-Java Llne
£ * ®"®r ‘cu£h„wir,,,
» ; g“fcSaX°
9

&

Y

H

mm*
><ÉÉÉÉ<É
LI

Hi ftj|

%

~

Under «Skip» finner du den største samling av norske rederiflagg og skorsteinsmerker, tegnet av Sverre Mo.
SKIPET NR. 4 - 2014
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Deffe unike fargebildet av «Nordstjernen» er tatt mens skipet ligger til kai i Sandnessjøen sommeren 1949.
Foto: Per Lillegaard, Sandnessjøen, bildet tilhører Helgeland Museum, Mosjøen

FORLISET
I RAFTSU N DET
- et 60-årsminne
Av Trond Carlsen
Det Bergenske Dampskibsselskaps hurtigruteskip , d/s «Nordstjernen» ble kontrahert ved
Fredrikstad Mek. Verksted i mars 1936 og overlevert selskapet i juni 1937. Det var selskapets første
nybygg i Hurtigruten siden 1912. Skipet var det tredje i Bergenskes flåte som hadde dette navnet.

«

ordstjernen» kom seg helskinnet gjennom de fem krigsårene.
Skipet var blant annet med på å
evakuere folk sørover fra Finnmark og
Nord-Troms på slutten av krigen. Etter
verkstedopphold i 1946 og 1947 seilte
«Nordstjernen» stort sett uten problemer
helt til den skjebnesvangre natten i sep-

8
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tember 1954. Blant annet hadde skipet fått
montert radar og skiftet fra kullfyrte til
oljefyrte kjeler. En alvorlig grunnstøting
hadde skipet likevel ved Brønnøysund 21.
september 1948. Den resulterte ien fire
meter lang flenge i forskipet, og skipet
måtte gå til Stavanger for å bli reparert
ved Rosenberg Verft.

Det vakre skipet møtte en så altfor
tidlig skjebne. På tur nordover fra Svolvær
til Stokmarknes grunnstøtte skipet nord
i det trange Raftsundet natt til onsdag 22.
september 1954 og forliste. Losen som var
på broen den natten, Arne Egge, fortalte
hva som skjedde i sjøforklaringen som
ble holdt to dager etter.

Los Arne Egges forklaring
Båten avgikk fra Svolvær kl. 0.00 onsdag
morgen i rute, med bestemmelsessted
Stokmarknes. Gjennom Moldøra og opp
Raftsundet holdt en de vanlige kurser.
Det var lettskyet vær, med god siktbarhet.
En liten måne viste seg fra tid til annen
mellom skyene. Da de kom til Digermulen
ble det en del landskygge, og da de kom
inn i Trangstrømmen var der adskillig land
skygge.
Da de hadde satt kurs for Nordholmen
ga landskyggen seg, den var da ubetyd
lig. Da de hadde passert Nordholmen
ble det satt kurs for Steinbakken. Tvers

-

av Steinbakken lykt ble kursen forandret
om babord mot Gunnarsjåen lysbøye. Da
en var kommet på tvers av Gunnarsjåen
lysbøye viste skipsuret kl. 2.03. Han så da
på skipsuret, men er ikke sikker på om det
ble stilt. Da en var på tvers av Gunnarsjåen
lysbøye ble kursen lagt babord og en fikk
da en kurs som ga Hanøy-vekka lykt et par
grader om styrbord baug. Denne kursen
ble holdt til Hanøy-vekka lykt ble rød, hvilket svarer til at båten skal være tvers av
Seiholmen.

T Faksimile av Aftenpostens forside, onsdag
22. september 1954. Stort sett alle landets
aviser hadde forliset i Raftsundet på sine
forsider disse dagene.
Trond Carlsens fotosamling

Seihomen, nord i Raftsundet fotografert fra hurtigruta i april 2005. «Nordstjernen» grunnstøtte
på denne holmen litt over kl. 02.00 natt til 22. september 1954.
Foto: Trond Carisen, Alstahaug

Han gikk da ut på bruvingen og lysene
viste da at en holme ble passert. På grunn
av landskyggen og mørket kunne en ikke
se toppen av holmen og han kunne derfor

grynn av hildring syntes nærmere enn den i
virkeligheten var. Han ga da straks styrbord
ror og kursen blev lagt mot et me i fjellfor
masjonen rett forut. Han kontrollerte ikke

ikke av landskapet med sikkerhet se hvilken holme det var. Men han gikk ut fra som
sikkert at det var Seiholmen. Grunnen til at

den utseilte distanse ved hjelp av klokka,
Etter at båten var lagt mot omhand
lende me, skulle han gå inn for å kontrollere

han sluttet at det var Seiholmen som ble
passert, var at Hanøy-vekka lykt umiddel-

kursen. Kursen skulle da være 32 grader
rettvisende. Han ble imidlertid litt usikker,

bart før var blitt rød og at Brattholmen på

idet han i lyset av lanternene og lyktene på
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Nr. 438, 93. årgang. Onsdag 22. september 1954.
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Bildemontasje over den nordlige delen av Raftsundet der stedene «Nordstjernen» grunnstøtte og forliste er satt inn,
Montasje: Trond Carisen, Alstahaug

skipet syntes åse noe lyse opp i vannflaten
om styrbord baug. Han lurte da et øyeblikk
på hva dette kunne være, men ble straks

en tre-fire meters lengde. Han ga da ordre
til stopp i maskinen og ordren ble utført. I
samme øyeblikk kom kapteinen på brua.

etter oppmerksom på at det var land og
ga hardt babord. Han hadde ikke ventet å
se Raftsundholmen, da han etter mørket
og den kurs som var lagt ikke ventet åfå

På dette tidspunkt visste han ikke hvilke
skader båten var tilføyet, men for alle tilfel
les skyld ble det konferert mellom ham og
kapteinen om det mest hensiktsmessige

se den.
Da han så at de var gått klar holmen

sted å få satt båten på land. Han gikk da
inn i bestikken og etter konferanse med

med baugen, gav han ordre til hardt styrbord. Dette for at ikke akterskipet skulle ta
bort i snagen (snag: utsikkende grunne) av

den andre losen fandt de ut at det mest
hensiktsmessige sted i tilfelle måtte være
mellom Sandholmen og land.

holmen. Hvorvidt denne ordren ble utført
kan han ikke si, men han antar at den ble
utført. Før denne ordren ble utført skurte
båten mot holmen omtrent midtskips.

Det ble da konferert med kapteinen
som ga ordre til full fart mot Sandholmen.
Ordren ble utført og båten begynte å bevege seg forover. Kort etter - det kunne vel

Han kan ikke si i hvor stor lengde den
skurte langs holmen. Den var bare borti en
gang, men etter farten å bedømme, antar

være gått ca. et minutt - ble det ringt fra
maskinen at vannet begynte å strømme inn
på fyr- og maskindørken. Så vidt han kunne

at holmen må ha skrapt mot skutesiden i

se hadde båten seget rett framover. Den
stoppet imidlertid snart. For at ikke skuta

.. , ,.
Denne dekksstolen fra «Nordstjernen» er i
Hurtigrutemuseets
Kapteinen, Olaveie.
Arne
Søvig,
klamretsegfast i denne stolen da han
ble reddet opp av havet, i følge Sten Magne
Engen på museet. Pleddet er av nyere dato.
Foto; Trond Carisen, Alstahaug
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skulle drive for langt fra land, ble begge
ankrene droppet etter ordre fra kapteinen.
r
Alarmen med skipsfløyta og sirenen ble
umiddelbart etter at båten hadde be
rørt holmen. Etter ordre fra kapteinen gikk
han etter at ankrene var droppet, ut for å
hjelpe til åfå babord livbåt på vannet. Han

I
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«Nordstjernen» slik skipet framsto ved overleveringen til Det Bergenske Dampskibsselskap
i juni 1937.
Postkort, Trond Carlsens fotosamling

Så langt los Egge. De fire som ble spurt
direkte om mulige årsaker til forliset i
sjøforklariugen SVarte slik:
Skipets fører Olav Arne Søvig antok
at årsakene var strømforholdene og sterk

tok seg av forreste talje, mens en matros

landskygge. Los Arne Egge sa i sin forklaring
at sjøen var blikk stille, det var vanskelig å

! bIhi

arbeidet med akterste talje. Han tror også

skille land fra sjo. Han antok at motstrøm-

i

at det var en matros til til-stede. Han tror
denne hjalp til å få bort krabbene.
Båten ble låret jevnt med båtdekket og
det ble tatt oppi en del eldre folk som ville

men som «Nordstjernen» hadde nordover
Raftsundet også antagelig hadde bidratt
til ulykken, i det at båten hadde kommet
ut av kurs. 2. styrmann Henrik Eivind

hatt vanskelig for å kommet ned. Den an-

Mårstig antok at ulykken skyltes mørke

dre losen som var kommet til passet på at
båten ble låret jevnt. Båten ble også stoppet ved stormdekket, hvor en del folk ble

og at strømmen hadde drevet båten ut
av kurs. Matros Odd Hansen mente også
at mørket kunne være hovedårsaken til

tatt ombord. Denne båten skulle stå under
kommando
kommando av
av 1.
1. styrmann
styrmann som
som var
var til
til stede
stede

ulykken, fordi det var usedvanlig mørkt
den
den natten.
natten.

|
Mlj

't£ IUI
"kk

1
~' h0,;’ I

til å begynne med. 1. styrmannen gikk imid
lertid ned i sykelugarene for å få opp de
som var der. Kaptein Meier i Bergenske var
nemlig passasjer om bord og overtok etter
avtale kommandoen over denne livbåten,
som er den forreste om babord.
Da båten var full, satte den kurs for Raft
sundholmen. Like etter kom en motorbåt til
stede som han også hjalp til med å fylle

' f '

- 1

'

med passasjeren Livbåten kom straks til
bake og ble fylt med passasjerer for annen
gang. Mens båten låstet de siste passasje
rer, gikk «Nordstjernen» ned. Dette gikk så
fort at en del passasjerer som hadde vært
i ferd med å gå om bord i livbåten, ikke
greidde dette, men kom i vannet.

Tefat og asjetter som er hentet opp fra
vraket. Disse gjenstandene befinner seg i
Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.
Foto: Trond Carlsen, Alstahaug

SKIPET NR. 4 - 2014

-|

1

Vraket i dag

«Nordstjernen»s forskip med hovedmast og bom.

'..

y

% .aafei

;

.A

.- ftjRK;-:- '. -Ä1

«Nordstjernen»s forskip med dekkshus og styrehuset.

- • ‘:: r% %liHi
Skorsteinen er helt intakt. Det Bergenske Dampskibbselskaps tre ringer er ennå godt synlige.
Bildene er tatt i mars 2007.
Alle foto: Frank Bang, Harstad
J 2
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Frank Bang, opprinnelig fra Narvik, nå
bosatt i Harstad, har drevet med dykking
og undervannsfotografering siden midt
på 1990-tallet. Han har flere ganger dyk
ket på vraket av «Nordstjernen» og tatt
mange hilder av vraket.
Han forteller at vraket er i forbau
sende god stand etter så mange år i sjøen.
«Nordstjernen» gikk ned etter krigen, og
er derfor så og si uskadet sammenlignet
med vrak som ble senket i krigshandlinger.
Det er noen skader helt foran i baugen.
Flengen i skroget, som gjorde at båten tok
inn vann, kan ikke sees da den ligger ned
mot bunnen. Vraket står rett på bunnen
og heller ca. 20 grader mot styrbord.
Davitene står ute og vitner om at livbåtene
ble satt ut før skipet sank den dramatiske
septembernatten i 1954. Ombord i vraket
kan man ennå se rester av gulvbelegget i
røkesalongen som ligger rett under styr
huset. Flere plasser på vraket henger det
lamper i taket, og lyspærer står fortsatt
i soklene.
Vraket står som om det bare er forlatt.
Mye slam ligger på dekket, slik at hvis man
slår svømmeføttene ned i bunnslammet,
blir sikten med en gang lik null. Derfor
er det med stor riskiko man begir seg inn
i vraket. Dette egner seg bare for svært
erfarne dykkere.
Dybden der vraket ligger varierer fra
ca. 45 til ca. 60 meter. Babord brovinge
møter man først, på ca. 45 meters dybde.
Denne dybden er litt for stor for normal
dykking. Mesteparten av vraket som er
interessant for de som driver med avan
sert dykking, ligger på en dybde fra 48 til
55 meter. I babord svalgang, fremst mot
lasterommet, et dekk under hoveddekket,
ligger skipets postkontor. Her kan man
fremdeles se rester av post og annet papir
ligge stablet i hyllene.

’
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Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen
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Trappene opp mot hoveddekket er
smale, men er man smidig, tar man seg
greitt opp. På toppen av trappen, går
veien enten ut mot hoveddekket eller
innover i skipet.
I røkesalongen kan man se den åpne
peisen, som varmet folk på overfarten. Fra
døra inn til salongen ser man trappene
som går nedover i skipet.
Akterover, oppe på dekket, kan man
svømme over maskinskylighten. Teak
dekket er ennå ikke oppspist av pæle
makken. Helt bak på hekken, kan man
under sjøanemoner og andre flotte vekster,
skimte svakt «Nordstjernen» skrevet på
hekken. Rett under kan man se skipets
firebladers propell over bunnen. Vraket
ligger i marebakken til Raftsundholmen,
som hekken peker mot.
Vraket ligger med styrbord side ned,
og med en maks dybde ved baugen på
ca. 60 meter. Her kan man som sagt
se tydelige skader på baugen. Dette er
vridningsskader som tyder på et kraftig
treff fra styrbord side.

Kiider og litteratur:
Sjøforklaring i anledning d/s «Nordstjernen»s
forlis i Raftsundet 22. september 1954.
Rettsbok for Vesterålen Herredsrett. Rett
ble holdt i herredshuset på Stokmarknes
24. september 1954.
Dykking på d/s «Nordstjernen». Intervju med
Frank Bang og Geir Rishaug - Lofoten.com
2007
Opplysninger og bilder utlånt av Frank Bang,
Harstad

Sklpets datostempel

Hurtigruteskipet d/s «Nordstjernen». Et 50-års
minne - forliset i Raftsundet. Hefte utgitt av
Hurtigrutemuseet, Stokmarknes 2004
Raftsundet - ei kystpulsåre. Hefte utgitt av
Hadsel kommune 2001
Helgelands Blad: 24. september og 29. septem
ber 1954
Aftenposten: 22. september 1954
Dag Bakka jr: Livslinje og eventyrreise - Histo
rien om Hurtigruten, Bodoni Forlag, Bergen
2011
Opplysninger, bilder og dokumenter utlånt av
Liv S. Mathisen, Sandnessjøen
Eget arkiv

HURTIGRUTENE
NORDGAENDE FRA SANDNESSJØEN:

Erling Jarl
søndag 19. sept.
Nordstjernen
tirsdag 21. «
Sanct Svithun ....f...
onsdag 22. «
Sigurd Jarl
torsdag 23. «
Vesterålen
fredag
24, «
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fredag
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23.
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«
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Ekspederes ved Just Olsens dampsklpsektpedl
Annonse i Helgelands Blad 1 7. september 1954 og viser at «Nordstjernen» skulle anløpe
Sandnessjøen tirsdag 21. september kl. 05.30. 21 timer etterpå lå skipet på havets bunn på
Ca. 60 meters dyp.
Faksimile fra Helgelands Blad 17. september 1954. Trond Carlsens fotosamling
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Ditlev-Simonsen-rederiene - del III
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ULCC Velma fotografert utenfor Cape Town. Velma og søsteren Vanja skulle påføre rederiet dets banesår.

ukjent fotograf, Nss-Freihoitzsamiingen

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co
Av Dag Bakka jr
Ved inngangen til 1970-tallet finner vi de tre Ditlev-Simonsen-rederiene som ganske uavhengige
foretak engasjert i hver sine markeder. Graden av sameie og felles operasjoner var blitt trappet ned
med inntreden av tredje generasjon, seiv om de alle holdt til i Haakon VIIs gate 1 med en del felles
driftsfunksjoner.

sen-sfæren fortsatt de tre rederiene
Påtildenne
tid omfattet
Ditlev-Simonbrødrene
Halfdan,
Olaf jr og
Sverre, nå under neste generasjon, samt
AS Ocean disponert av John P Pedersen
& Søn, der Halfdans sønn Halvor DitlevSimonsen var innehaver sammen med
Knut H Staubo. Vi skal i denne omgang
se på det største av dem, Halfdan DitlevSimonsen &Co (HDS).
Vi husker fra de föregående artikler
at hovedselskapet var AS Vestheim fra
1914 mens Skibs-AS Nordheim fra 1926
var det største av alle D-S-selskapene.
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var vedtektsfestet styre i selskapene med
Firma Halfdan
Ditlev-Simonsen
brødrene
Olaf Ditlev-Simonsen
dy og&Co
Halfdan Ditlev-Simonsen jr som innehavere
sammen med direktør Guttorm Fossen.
Representantskapene talte mot slutten av
60-tallet direktør Georg Hagerup-Larsen
(1903) i Elkem som formann, skipsreder
Nicolai Johnsen (1922, Olaf jrs svigersønn
- ikke å forveksle med Olaf jr!), disponent
John Peder Gundersen, skipsreder Per
Ditlev-Simonsen (1932) (fetter av disponentene), direktør Johan B Holte i Norsk
Hydro og skipsmegler Thorolf Øistesø

industriell tyngde, meglererfaring og
fra
R S Platon. Styret
hadde således både
familieposisjoner.
Administrasjonen
ble
ledet av direktør Guttorm Fossen, som
også var 2. generasjon.
Av rederne var det den yngste, Halfdan
jr (født 1924) som ofte stod frem utad,
mens den eldre, Olaf dy (født 1918) hadde
overtatt familiegården Putten på Hvaler
og brukte mye tid her. Halfdan var i familiens tradisjon også aktiv idrettsmann i
Idrettsklubben Ready, hvor han var for
mann, redaktør av Readyavisen og senere
representantskapsmedlem. Han var ivrig

Flåte rundt 1970
Vincita

19250

1957

kjemikalietank

Vivi

16070

1957

kjemikalietank

Varva ra

15350

1955

kjemikalietank

Løvdal

19467

1962

kjemikalietank (TC)

Vibeke

19380

1959

kjemikalietank (overtatt 1970)

Velma

74760

1965

tank råolje

Vanja

74760

1966

tank råolje

Venabu

17950

1962

bulk

Visund

20040

1956/62

bulk

Va letta

27050

1968

bulk

Vingnes

20920

1967

bil/bulk

Vitoria

72250

1967

oil/bulk/ore-skip

seiler og hadde deltatt iOL i Melbourne i
1956.1 Norges Rederforbund var han med
i Hovedstyret og SAP fra 1966 til 1983 og
dessuten i styret i Unitas.
Som vi ser av tabellen over, var virksomheten i HDS ved inngangen til 70-tallet
fordelt på tre tradisjonelle segmenter:
Bulk, kjemikaliefart og tank, men med
kombinasjonsskip som det nye satsningsområde.
Kjemikalieskipene hadde seilt på T/C
til brasilianske befraktere, mye mellom US
Gulf og Brasil. De to eldste, 15000-tonnere
Vivi og Vaxvaxa, gikk ut certepartiene
våren 1969 og ble fra årsskiftet 69/70

satt inn i seilinger for CDS Specialized
Tanker Service SA, Geneve. Dette var et
samarbeid med Carbonite SA, Geneve og
fikk et operasjonskontor i Amsterdam for
å drive en flåte på 9 skip.
Vincita og innleide Løvdal fra 1968
(omdøpt Ventura) fortsatte i farten på
Brasil. I april 1970ble også 2/3 imt Vibeke
kjøpt av Nordheim og skipet kom da over
i HDS-befraktning og sluttet seg til CDS.
Årsrapportene melder om relativt store
vedlikeholdskostnader på disse aldrende
kjemikalieskipsomfølgeavutskiftninger
i rør og stålskott med betydelig off-hire.
Sommeren 1970 ble da også de to minste
skipene solgt.

Bulkflåten bestod av to konvensjonelle
bulkskip, Visund (ombygd fra tank) og
Venabu som ble drevet i løsfart, bil/bulk
skipet Vingnes som var sluttet på fem års
reisebasis til Volkswagen fra levering i
1967 og gikk mellom Tyskland og USA,
som regel med kull eller korn tilbake. Det
nyeste bulkskipet var Valetta fra 1968,
som egentlig var et spesialskip bygget
for et langt T/C til British Phosphate
Commissioners for farten med fosfat
fra Nauru til Australia. Skipet var skred
dersydd for traden, med bla. tanker og
rørledninger for oljelevering til Nauru,
passasjerlugarer mv.
Ditlev-Simonsen hadde hatt et lang
varig forhold til British Phosphate siden
før krigen, og i mars 1972 ble også Venabu
sluttet i samme fart for 2 år.
Tankfart hadde vært den finansielle basis
for rederiene siden 1930, men tankflåten
i råoljefart var nå trappet ned til to skip,
søstrene Velma og Vanja (74760 tdw) av
Götaverkens lange serie, levert i 1965/66.
Som mange av disse «stortankerne» fra
60-tallet ble de ingen stor suksess i før
ste omgang. På det svake markedet ble
Velma sluttet 3år til Standard Tankers fra
november 1966 til svak rate (USD 1.84),
mens Vanja tok et 7 mnd. TC til Texaco
Panama som gikk ut i mai 1967. Skipene
måtte også gjennom strukturelle forsterk
ninger i forskipet pga en beregningsfeil

: - T-T

OBO-skipet Vitoria (1967) skulle åpnefor interessante muligheter med kombinasjonsskip.

Airfoto of Penang, via Arne Sognnes
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som slo ut for de fleste norske tankskip
på denne størrelsen.
Men så smilte lykken: Noen uker etter
at Vanja var tilbakelevert fra Texaco
brøt det ut krig i Midtøsten som førte til
stenging av Suez-kanalen. Rederiet satt
derved med et åpent skip som nå kunne
trekke full fordel av tilstramningen. Året
etter ble det sluttet 2år til BP til Scale -42.
11969/70 stod tankmarkedet igjenhøyt,
da Velma ble sluttet 12 måneder til Texaco
til USD 2.85 og deretter 3 til Amerada
Hess til USD 3.05. Vanja skulle ta 3år til
Shell til USD 2.62 fra juli 1970. Dette ga
gode resultater for noen år.

i 1963/64 prosjekterte 080-skipet, oreoil-bulk, og fikk bygget det første på AG
Weser i 1965 som Naess Norseman på 71183
tdw. Omtrent parallelt utviklet Leif Høegh
&Co sitt design og bestilte to Panamax
obo-skip i slutten av 1964. Det nye med
skipstypen var gasstette luker av «siderolling» type, store lasterom/tanker med
glatte sideskott, korrugerte tverrskipsskott
og «sloping» tanktopp, med stabilitetsberegninger og spesifikasjoner godkjent
av klasseselskapene. Siden det ikke fantes
vingtanker var utfordringen ved føring
av oljelast å fylle - «toppe» - tankene for
å unngå fri væskeoverflate, noe som ville
gjøre skipet ustabilt.
Vitoria (72250 tdw) levert fra Götaverken i oktober 1967 tilhørte verkstedets
første serie med OBO-skip, og det kunne
høste fordel av et sterkt løsmarked med
råolje og kull.

Kombinasjonsskip
Rederiets satsning ble gjort innen kombinasjonsskip, og det på to fronter.
Konseptet for skip som kunne føre både
olje og bulklaster var blitt utviklet og realisert rundt 1965. Det skal være Thorstein
M Karlsen, teknisk direktør i rederiet
Anglo-Norness (Erling Dekke Næss), som

Krigsutbruddet i Midtøsten i juni 1967
med stenging av Suezkanalen ga startskuddet til store kontraheringer av tankskip

over 200.000 tdw, VLCCer - Very Large
Crude Carriers. For mange rederier ble
dette de ultimate tankskip med stor kapa
sitet og lave kostnader per tonn. Markedet
i 1967-70 viste også at tank tross alt var
det mest lønnsomme for rederiene, noe
norske rederier hadde bred erfaring for.
Mange rederier bestilte VLCCer, men
en del andre valgte i stedet å satse på kombinasjonsskip. Vedåbyggefraktkontrakter
kunne det skapes rundreiseopplegg som
ga vesentlig høyere belegg enn tank,
som gjerne gikk i ballast halvparten av
tiden. Hos HDS ble det tidlig i 1968 tatt
beslutning om å satse på obo-skip. Tre
store skip på 96.000 tdw ble bestilt fra
Öresundsvarvet i Landskrona for levering i 1970/71. Rederiet begynte også åta
opp større fraktkontrakter (Contracts of
Affreightment), i første omgang for kull
fra Hampton Roads til Japan og etter hvert
andre. Dette skulle legge basis for driften
av Vitoria og de tre 96000-tonnerne.
Allerede i juni 1969 ble det bestilt et
skip av samme type, men på 101.000 tdw
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Sjøsettingen av Varennafra Öresundsvarvet vinteren 1979, den første av 100.000-tonnerne.
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Foto fra verftet

fra Götaverken, fulgt av to søsterskip.
Dette var skip til rundt 100 millioner
stykket.
Götaverkens nye serie obo-skip ble inn
ledet i 1968 med Oho Prince til Sigurd
Herlofson & Co og skulle bli fulgt av ti
søstre for norsk regning og fire for svensk.
De var av samme lengde som Vitoria
serien, men var gjort vesentlig bredere,
øket fra 105.9 til 128 fot, men fortsatt
med 9 lasterom og bare marginalt større
maskineri. Det var Götaverkens nye «large
bore» langslagsmaskin, en 9-sylindret
enkeltvirkende 2-takter med sylinderdi
mensjoner på 850x1700 mm som ga 19800
ehk ved 115 o/min. Ditlev-Simonsens skip
ble bygd på Öresundsvarvet i Landskrona,
som var eiet av Götaverken og leverte de
samme skipstyper og med hovedmotorer
fra Göteborg.
Første skip ut var Vaxenna i mai 1970
til sameie hvor Sverre Ditlev-Simonsen
& Co hadde 10 prosent, mens Nordheim
hadde 55 og Vestheim 13. Hvem som eide
de resterende 22 prosent kjenner vi ikke
til. Deretter kom serien med seks skip
innen 1974:
Varenna

101.600

5.70 ÖV-225

Vianna
Vanessa

101.600
101.700

11.70 ÖV-227
6.71 ÖV-228

Varvara

101.600

7.73 ÖV-238

Viscaya
Vincita

101.700
101.700

11.73 ÖV-240
2.74 ÖV-241

Skipene kom til å seile i pool, slik at re
sultatene ble jevnet ut. Det andre skipet,
Vianna , ble solgt i september 1970, før
levering, til britiske kjøpere med 5+3 års
T/C tilbake.
På kontoret i Haakon VII gate 1 ble
befraktningsavdelingen styrket for å
håndtere denne flåten av kombinasjons
skip, foruten syv søsterskip tilhørende
Sea-Team Holding (se under). Dette tok
derved mål av seg til å bli en av de største
kombinasjonsskip-operasjoner i verden.
Det ble tatt opp flere betydelige fraktkon
trakter, blant annet med Petrobras for
skipning av 3.9 millioner tonn råolje fra
Midtøsten til Brasil med oppstart i januar
1971, likeledes for malm fra Tubarao i
Brasil til Japan.
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Scandia Team (1974) var den siste av seks søstre til Sea-team Holding, hvor rederiet til å
Skyfotos
begynne med hadde en betydelig andel.

var sentralt plassert i dette selskapet som
bar navnet Sea-Team.
Bakgrunnen for selskapet var uten tvil
det nære samarbeid mellom Götaverken
og Ditlev-Simonsen og de interessante
muligheter som åpnet seg med kombinasjonsskip.
Hovedselskapet, Sea-Team Holding
Co Ltd var registrert på Bahamas med
kapital på USD 10 millioner og hadde
bestilt fire 101.000-tonns obo-skip fra
Götaverken. De skulle drives internasjonalt under britisk flagg, mens befraktning
og operasjon skulle foregå fra Oslo iKS
Team-Ship & Co AS.
De norske interessene stod for 44
prosent i holding- og 70 i befraktningsselskapet. Hvem var de øvrige interessenter?
Götaverken var den ledende partner
sammen med Hambros Investment Co
AG, Ziirich, det svenske investeringsselskapet Säfveån AB ved datterselskapet
Sevona AG, Geneve, og enkelte andre
internasjonale shipping-investorer.

I befraktningsselskapet hadde Götaverken
de resterende 30 prosent ved siden av
Ditlev-Simonsen. På norsk side var også
Olaf Ditlev-Simonsen jr og Sverre Ditlev
Simonsen &Co trukket inn med mindre
andelen

Norske eiere i Sea-Team
Sea-Team Holding

Sea-Team Oslo

28,6

35

Nordheim
Vestheim
Eidsiva
Kirkøy
Andre
S um

2,3

7

6,16

9,8

2,2

3,5

4,7

14,7

44

70

Det ble høsten 1969 bestilt fire obo-skip på
102.000 tdw fra Götaverken og året etter
ytterlig6l,o tre, rned levering fra 1972 og
utover. Det første av dem ble solgt like
før levering

Skip bestilt fra Götaverken 1969/1970
x

102.000

7.72 GV-855

Norvegia Team

102.000

10.72 GV-856

> 8.72 India

Jag Laadki
Team-Ship I Ltd

Sea-Team

AngliaTeam

103.095

11.72 GV-857

Team-Ship II Ltd

I juli 1969 kom meldingen om at et in
ternasjonalt konsortium var i ferd med å
kontrahere åtte store obo-skip ved Giita
verken. Etter hvert som detaljene sivet ut
ble det klart at Ditlev-Simonsen-rederiene

Suecia Team

102.000

6.73 GV-859

Team-Ship III Ltd

Sevonia Team

104.857

12.73 GV-864

Team-Ship IV Ltd

London Team

102.000

3.74 GV-865

Team-Ship V Ltd

Scandiateam

102.000

4.74 ÖV-242

Team-Ship VI Ltd
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Varvara på prøvetur i juli 1973, under blå himmel og optimisme.

Gode år
Rundt 1970 stod HDS således ien ekspansjonsfase som samtidig innebar en kommersiell vekst med internasjonalt innhold,
både med Sea-Team og i kjemikaliefarten.
HSD hadde dessuten to nye elementer,
eksterne investeringer gjennom selskapet
Tadeli og innbefraktning av tonnasje
gjennom AS Sydheim stiftet i 1968.
KS AS Tadeli & Co, hvor Nordheim var
hovedinteressent, stod med investeringer

•-

J Q

SKIPET NR. 4 - 2014

• •
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i Norwegian Oil Consortium (Noco AS)
med 1/20, som i Amoco-Noco-gruppen
forestod oljeboring på Tor-feltet. Gjennom
Noco og Nocoto kom Tadeli med i etableringen av Saga Petroleum i februar 1972
sammen med selskapene Pelican, Polaris
og Syracus. Saga Petroleum skulle bli det
mest vellykkede av de private norske
selskapene.
Tadeli gikk i 1971 også inn med 10
prosent iAS Norsedrill &Co (Sigurd Her-
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lofson & Co) som bestilte en Pentagone
82 semi-submersibel borerigg fra fransk
verft. Den ble levert i november 1973 som
Drill Master og sluttet 4år til Esso.
AS Sydhav var startet i 1968 med kapital
på 2 mill. kroner for åta innbefraktet
tonnasje. Samme år ble bulkskipet Pro
metheus (65680 tdw) tatt inn for 3+2 år (3
år fast og befrakters opsjon på ytterligere
2 år). Dette ble primært satt inn på kullkontrakten fra Hampton Roads til Japan.,
men fra 1971 sluttet til Cetramar for 3 år.
Tilbakelevert i juni 1974.
Da obo-skipet Vianna ble solgt til Storbritannia høsten 1970, ble det samtidig tatt
tilbake på 5+3 års TC til Sydhav. Dessuten
ble turbintankeren Seven Seas (97000 tdw)
tatt på 3 års T/C fra svenske Sven Salén
fra februar 1971. Samme år ble også et
60000-tonns bulkskip tatt inn for 5 år
fra levering høsten 1973 og senere sluttet
videre for hele perioden med god margin.
Dette siste skipet skulle for øvrig føre til et
samarbeid med Hong Kong-rederiet Wah
Kwong & Co, se under DS Venship AS.

Mt Vibeke fra 1959 kom under HDS
disponering i 1970 og var i sving til neste
generasjon kjemikalieskip kom i fart.

Endelig kom Salens Scandic Wasa (20280
tdw) til å bli tatt inn i november 1974
for å seile 12 måneder på T/C til British
Phosphate som erstatning for Venabu
som var solgt.
I 1970 kom Götaverken opp i likvidi
tetsproblemer som raskt førte mot fare
for konkurs. Det stod mye på spill for
rederiene som hadde kontrahert og be
talt byggeterminer, og disse var interes
sert i å finne frem til en løsning. Denne
måtte få form av et pristillegg på inngått
kontrakter. Som ledd i løsninger kom
Salenrederiene inn med ny aksjekapital,
samtidig som kontrahentene forpliktet
seg til å betale SEK140 mill. ekstra samt
yte et rentefritt lån på 35 millioner. For
HDS ville pristillegget utgjøre SEK gode
8.7 millioner, ikke medregnet Team-Ship.
Årene 1970-73 var markedsmessig skif
tende, men med sterk økning i kostnadene
for skip under norsk flagg. Ditlev-Simon
sen-rederiene hadde hatt en tidsmessig
organisasjon med mange dyktige folk, og
i 1970 ble det satt i gang et utviklingspro
sjekt for å få til mer rasjonell drift med
bedre integrasjon mellom sjø og land og
med større delegering av ansvar til folkene
om bord. Prosjektet ble åpenbart gjennom
ført i 1972 med en høy grad av selvstyrte
skip, noe som rederiet mente ville gi bedre
service, driftsmessige fordeler og bedret
konkurranseevne.

Mot toppen
Etter et svakt forår i 1972 strammet
markedet seg til utover året og fortsatte
inn i 1973. Til tross for flere urovekkende
økonomiske signaler oppstod det et stramt
tankmarked sommeren og høsten 1973,
med de høyeste fraktrater som var sett på
mange år. Internasjonalt var det en veldig
tiltro til fortsatt økende oljeforbruk, noe
som slo ut i en kontraheringsboom der
også norske rederier var sterkt frempå.
Vi ser at Nordheim hadde årlig drifts
resultat (før avskrivninger) fremover fra
1967 på knappe 50 millioner kroner, med
solide salgsgevinster enkelte år. De to
gjenværende råoljetankerne Velma og
Vanja ble drevet på gode certepartier,
og etter endte 3 år til Hess Amerada ble
Velma solgt i desember 1972 for USD 9.5
mill. til et Liberia-rederi. Vanja gikk for
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Shell til mai 1973 og ble derfrå sluttet 2år
til Amoco til en glimrende rate.
Også noen av oboene ble sluttet på
T/C, således Vitoria i oktober 1973 for 2
år til Amoco til raten USD 5.50 per tonn/
måned og Varenna på samme tid 3år til
Koch Marine til USD 6.25, hvilket var
glimrende. Bulkskipet Venabu ble samtidig
forlenget 2 år til British Phosphate.
Det aldrende bulkskipet Visund fra
1956 ble omsider solgt i januar 1973 for
USD 1.45 til grekere og tatt tilbake på
T/C, mens kjemikalietankeren Vincita
fra 1957 gikk til amerikanske kjøpere for
USD 1.8 millionen

Kontrakter for 1.1 mill. tdw
Som eldre tonnasje ble faset ut til gode
priser og flere skip sluttet på gode certepartier, tok rederiet posisjoner for frem-

72
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tiden. Byggeprogrammet for oboene gikk
nå mot slutten, med siste skip for levering
våren 1974. Hva ville ledelsen satse på nå?
Det er åpenbart at styre og represen
tantskap valgte å tro på fortsatt vekst i
oljeforbruket, i likhet med så mange andre
shippingfolk. I september 1973 ble det
derfor inngått kontrakter for tankskip
på 1.1 millioner tdw fordelt på tre skip.
Det var en turbintanker på 414.000 tdw
fra Mitsui for levering i mars 1978 og to
på 350.000 tdw fra Kockums som skulle
leveres i 1976/77. Nordheim tok 70-80
prosent i hvert skip og Vestheim 15. På
denne basis ble kontraktene finansiert.
Resonnementet var nok at dette ville
være de mest konkurransedyktige skip
med lavest kostnader per tonn-mil, på
forutsetningen at det fortsatt skulle skipes
økende mengder olje.
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Fortune-skipet Vera Venture ble levert høs
ten 1973 og solgt etter kort tid. Leveransefoto
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Rederiet var engasjert i NOCO og der
ved Saga Petroleum, samt i boreriggen Drill
Master, men i 1973 gikk det også inni et
gassprosjekt i Persiske Gulf sammen med
National Iranian Gas Co, i Kalingas med 7.5
prosent. Kalingas, eller Kangan Liquefied
Natural Gas Co, var et offshore-prosjeket
sammen med japanske og amerikanske
interesser og med NIGC som 50 prosent
partner. Målet var å utvikle feltet til skip
ninger til USA og Japan med en ramme
på 20 år. HDS fikk gjennom deltakelsen
preferanse for fremtidige LNG-skipninger.
Dette skjedde på en tid med nærmest
grenselos optimisme, seiv om mange nok
også var bekymret over de store kontrahe
ringene. Halfdan Ditlev-Simonsen jr, nå
49 år gammel, var blant landets ledende
redere. På nyåret 1974 tiltrådte han også
som president i Norges Rederforbund.
Rederiledelsen må ha vært vel tilfreds
med utviklingen de senere år. Rederiets
egenkapital fremkom ved differansen
mellom skipenes markedsverdi og gjeld.
Regnskapene for Nordheim oppgir også
assuransesum, noe som noe konservativt
tilsvarer markedsverdien. Her finner vi
at assuransesum minus bokført verdi
(skattemessig nedskrevet verdi) utviklet
seg fra 186 millioner kroner i 1968 til
350 millioner i 1972 før verdien sprang
opp i 609 millioner i 1973. HDS fremstod
som et økonomisk solid og velfundert
rederi.

DS Venship
Sameiet DS Venship AS mellom HDS og
Wah Kwong & Co, Hong Kong, kom til å
omfatte to skip. Det ene var kontrakten
ved Hitachi for skipet som var befraktet
til Sydheim og det andre et Fortune-skip
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Spesialskipet Valetta seiltefor British Phosphate Commisioners like til 1981 og ble rederiets
Foto: Kingsley Barr
siste bulkskip.

på 20500 tdw fra IHI for levering i ok-

Fra eufori til krise

tober 1973.
Ut av dette kom Vera Venture (22230
tdw), et bulkskip med et bomsystem som
ble levert i september 1973 og registrert på
Creation Carriers Inc, Liberia. Panmaxskipet fikk navn Oslo Venture (60593 tdw)
og kom ut fra Hitachi i januar 1974 til
Celebrity Carriers Inc, Liberia. Det gikk
da inn på TC til Sydheim.
Iog med at skipene ble registrert ute
på enkeltskipsselskaper var det ingen
grunn til å opprettholde sameieselskapet.
DS Venship AS ble derfor avviklet. HDS
solgte sin andel i Oslo Venture i oktober
1975 med gevinst.

Blekket var knapt tørt påbyggekontraktene før det utpå dagen 6.oktober 1973
brøt ut en ny krig i Midtøsten. Egypt og
Syria gikk til et overraskende angrep på
Israel, men israelerne kom snart på of
fensiven og beholdt kontrollen over Sinai,
Vestbredden og Golanhøydene.
Men i motsetning til de to föregående
to kriger i Midtøsten som hadde gitt et
opphetet tankmarked skulle det nå gå
annerledes. Arabiske oljeproduserende
tok i bruk oljen som politisk våpen, kuttet
oljeproduksjonen med 25 prosent, tredo
blet oljeprisene og innførte oljeembargo
mot USA og Nederland. Resultatet ble
prisøkning og mangel på olje, riktignok
förbigående. Dette slo bunnen ut av
tankmarkedet, oljeforbruket stagnerte.
En sårbar situasjon for vestlig økonomi
førte til en konjunktursvikt med svakere
etterspørsel og synkende produksjon og
handel. I USA og Japan sank industriproduksjonen med 20 prosent, og mot slutten
av 1974 slo virkningene ut også i Europa.
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Det alvorlige var at verdensflåten var i

sterk vekst da dette skjedde. Verdens ord
rebestand på 240 millioner tdw tilsvarte 52
prosent av den seilende flåte. Og av dette
var 87 prosent tankskip. Norske rederier
hadde tegnet seg forl4 prosent av ordrene.
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Bulkskipet Venabufra 1962 ble heldig solgt
i 1974.
Ukjent fotograf, redaktørens samling

Dette betydde at verdensflåten fortsatt
å øke de neste årene, enda verdenshan
delen stagnerte i 1974. Balansen mellom
handel og tonnasje ble alvorlig forrykket,
noe særlig tankrederne skulle smertelig
få erfare de neste årene.
På kontoret i Haakon VII gate 1 var
virksomheten dreiet stadig sterkere mot
obo-skip.
Rederiets eget byggeprogram på seks
101.700-tonnere fra Öresundsvarvet ble
fullført i februar 1974 og to måneder
senere var også Team-Ships serie på seks
søstre levert.
Rederiet hadde fortsatt to skip i kjemi
kaliefarten, vesentlig mellom US Gulf og
Brasil, Ventura og Vibeke. Bulkflåten talte
tre enheter, gamle Venabu, Vingnes og spe
sialskipet Valetta for British Phosphate. Og
endelig råoljetankeren Vanja (74760 tdw)
på sitt gode T/C. Gjennom samarbeidet
med Wah Kwong eide rederiet andeler i
bulkskipene Oslo Venture og Vera Venture.
Om det var noe som avslørte bekymring
for fremtiden etter krigen og oljekrisen
sent i 1973, så var det rederiets salg av det
nyeste obo-skip på nyåret 1974. Vincita
gikk prøvetur fra Öresundsvarvet i februar
og ble noen uker senere overlevert til et
amerikansk rederi for USD 35.0 millio
ner, altså tilsvarende NOK 197 millioner
mot byggeprisen på 121 mill. Den solide
salgsgevinsten skulle komme vel med.
På samme måte ble nye Vera Venture
solgt kort etter for USD 9 mill. og seiv
gamle Venabu fra FMV i 1962 ble betalt
med hele USD 4.55 millioner utpå høsten,
like før tørrlastmarkedet fait sammen.
Med året 1975 demret krisen for rederi
næringen i sin full bredde.
Allerede i april måtte Varvara gå i
opplag ved Vestnes i Romsdal, og på dette
tidspunkt lå nærmere 70 norske skip i
opplag, mens Sea-Team måtte legge opp
to av sine. Utpå høsten var alle oboene
i fart igjen, men dels til svake rater.
Ved utgangen av året var 48 prosent av
kapasiteten dekket opp med kontrakter,
resten ved markedsreiser til svake rater.
Driftskostnadene ble trukket ved
slow-steaming. Også Team-Ship kom i en
vanskelig stilling med svak likviditet, der
eierne måtte betale inn. For Nordheim
og Vestheim måtte renter, avdrag og
byggeterminer i stor grad trekkes fra de
finansielle reserver.
Noe måtte gjøres med de store förplik
telser, og someren 1975 rederiet kom i
forhandlinger med Mitsui og Kockums
for å finne løsninger.

Oslo, tirsdag 15. februar 1977

Løsning oppnådd for
Ditlev-Simonsen
3 års moratorium fra kreditorene betyr at rederiet består

i

Løsningen som er oppnådd innebærer også at kontraktene for Halfdan Ditlev-Simonsen & Co. ved Ko
kums Mek. Verkstads AB og Ankerløkken -gruppen er sikret. De to Kockum-kontraktene gjelder 355.000
t.dw. lurbintankskip av den her avbildede type som verkstedet allerede har levert en serie av til bl.a. Sa
lénrederiema og Lars Krogh & Co.

Etter fire ukers intense forhandlinger med kreditorene var det igår aftes klart at det
tradisjonsrike Oslo-rederiet Halfdan Ditlev-Simonsen & Co., vil bestå. H.r. advokat Ole
Lund, som har vært en nøkkelmann i forhandlingene, opplyser til «NH og ST» at man
har fått et 3 års moratorium fra hovedkreditorene og tilsagn om assistanse fra Garanti
instituttet for Skip og. Borefartøyer. Dette innebærer at rederiet vil bestå i sin nåværende
form og få beholde den tonnasje som rederiet i øyeblikket disponerer.
—Vi er selvsagt svært glade
for at vi er kommet til enighet
om en slik løsning, sier h.r. advokat Lund videre. Løsningen

Ditlev-Simonsen
&
Co.
etter
overtagelsen. Det er som kjent
tale om to 355 000 t.dw., turbintank-skip som er bestilt ved

henholdsvis januar og juni 1978.
Dessuten kontrakter for tre kje
mikalitankskip på 30 000 t. dw.
som er bestilt ved Ankerløkken

innebærer også at rederiets nybygningskontrakter vil bli fullført og disponert av

Kockums Mekaniska Verkstads
Aktiebolag som byggenummer
555 og 55g og stipulert levering

gruppen for bygging ved Anker
.
Forts, nest siste Side 4

Rederiets problemer påkalte førstesideoppslag, som 15. februar 1977.

I denne trasige situasjonen var det imid
lertid ett lyspunkt: Kjemikaliefarten.
Rederiet hadde på dette tidspunkt to
aldrende skip i sving, Vibeke fra 1959 og
Ventura fra 1962. Ragnar Tolnæs var leder
av denne virksomheten som i stor grad ble
operert av Vee-Marine Corp i New York.
Rederiet hadde siden tidlig på 60-tallet
konsentrert seg om farten mellom USA
og Brasil, og i september 1975 lyktes det
å få en avtale med statsrederiet Petroleos
Brasileiro (Petrobras) i Rio de Janeiro om
befraktning, operasjon og programmering
av alle statsrederiets spesialtankskip, både
egne og innleide. Samtidig ble også Vibeke
sluttet til Prtrobras.
For å ivareta denne operasjonen ble
Vee-Marine Comercial Maritime Ltda
etablert i Rio som et heleiet datterselskap.
Avtalen hadde en ramme på 3 år med
mulighet for 3 års forlengelse. Denne
avtalen skulle bli av stor betydning for
HDS, seiv om den i første omgang kanskje
ikke slo ut så sterkt ut finansielt.

Æm
Halfdan Ditlev-Simonsen jr
(1924-1989)
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ULCC Vanja på gode 350.000 tdw kom i fart på et marked som fait sammen.

Krisehåndtering
Året 1975 gikk ut med brutto fraktinn
tekter på 114.7 millioner kroner og et
driftsresultat på 32.1 millioner. Så sviktet
det fullstendig; året etter ga halverte
inntekter, 59.4 millioner og driftsover
skudd på 11.8, som ikke dekket mer enn
administrasjon og noe av rentene.
Det som kunne selges ble solgt, Ventura
til China og det eldste obo-skipet Vitoria til
Mosvolds Rederi for USD 6.35 millioner.
100,000-tonneren Vianna, som var solgt
til britisk rederi og leid tilbake med til
bakekjøpsopsjon, ble overtatt i mars 1976
og straks solgt videre med fortjeneste på
USD 2.6 millioner. Til sammen ga salgene
49.1 millioner kroner i kassen.
Ved utgangen av 1975 var situasjonen slik:
Aktiva var en flåte på fem obo-skip, to
bulk og to eldre kjemikalieskip, samt andel
i Team-Ship og befraktningsselskaper
Sea-Team. Mot markedsverdien på flåten
gikk gj elden på nær 420 millioner kroner,
pantegjeld og litt løsgjeld. Dette inklu
derte 77 millioner i lån på nybygningene,
en 419000-tonner ved Mitsui til USD 75
millioner, to 350000-tonere fra Kockums
til USD 65 millioner hver og to kjemikali
etankere fra Ankerløkken. På kontraktene
var det innbetalt 124 millioner. Det var
dessuten flere hull, som Kalingas i Iran,
der Nordheim inntil begynnelsen av 1976
hadde forskuttert 61 millioner kroner.
Norske myndigheter etablerte i desember
1976 sammen med de store pantekre
ditorene Garantiinstituttet for Skip og
Borerigger AS (GI), med den hensikt å
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medvirke til refinansiering og kortsiktige
likviditetslån for å unngå at rederiene
måtte seige tankskip og borerigger til
spottpris. Forutsetningen var at krisen
ville være förbigående, og ordningen ble
vedtatt med en ramme på 2 år, senere
forlenget.
Som for mange andre kriserammete
rederier ble hr advokat Ole Lund trukket
inn i forhandlingene med kreditorene
og GI. Allerede i februar 1977 var prin
sippavtalen klar. Den bygget på tre
hovedpunkter:
3 års moratorium for pantegjelden
avvikling av byggeprogrammet og andre
investeringer
assistanse fra GI til å møte løpende
förpliktelser
Etter moratorieperioden skulle gj elden
nedbetales på 6 år. Nordheim og Vestheim
ikke ha direkte andeler i byggekontrak
tene. Engasjementet i NOCO og Saga skulle
awikles og Kalingas søkt begrenset best
mulig. Parallelt ble det forhandlet med
Hambros Bank og Svenska Varv, og GI
avtalen ble endelig undertegnet 22. juni
1977. Avtalene ble ytterligere formalisert
året etter. Det skulle bli harde bud.
Den mest lykkelig oppgjøret ble funnet
for 414000-tonneren fra Mitsui som skulle
vært levert i mars 1978. Her ble det høs
ten 1976 inngått en avtale ved hjelp av
Hambros Bank, hvor stortankeren ble
konvertert til tre bulkskip på 33000 tdw og
deretter overført til Gearbulk Ltd. Banken
overførte lånene til de nye eiere og HSD

Waterweg Fotos

slapp fra det med en kompensasjon til
banken på USD 1.5 millioner.
For de to Kockum-skipene skulle det
bli verre. På byggenummer 555 og 556
var det innbetalt SEK 109 millioner,
men dette beløpet måtte avskrives da
kontraktene ble overført til nye selskaper,
Ditlev-Simonsens Rederi I AS og DitlevSimonsens Rederi II AS, eiet av Nordheim
og Vestheim i samme forhold. De gjenstå
ende terminer utgjorde henholdsvis USD
60.7 millioner og SEK 337 millioner som
figurerte som gjeld i åpningsbalansen.
Aksjene ble deponert hos Kockum som
sikkerhet, og finansieringen skulle ordnes
av verkstedet.
For de to 29000-tonns kjemikalieski
pene fra Ankerløkken i Florø skulle det
ta lenger tid å finne en ordning. Her var
det innbetalt 46.7 millioner, men finansi
eringen var ikke ordnet. Løsningen var at
skipene ble overført til PR Vee-Ship hvor
Ankerløkken hadde 60 og AS Sydheim 40
prosent. Forutsetningen var at skipene
skulle drives av HDS og seile for Petrobras.
De to nyeste obo-skipene, Varvara og
Viscapa levert i 1973/74, ble i 1978 overført
til KS AS Varvara-Viscaya & Co I og II,
hvor Svenska Varv tok 40 prosent. Det
var også trolig under påtrykk fra Svenska
Varv at det fra januar 1978 ble etablert
en stor Sea-Team-pool som fikk hånd
om 20 store kombinasjonsskip, inklusiv
Ditlev-Simonsens.
Også for Kalingas ble det funnet en
ordning. Prøveboringsprogrammet ble
avsluttet i oktober 1976 med positivt

resultat. Det ble inngått markedsavtaler
som kunne føre til salg, men det videre
produksjonsboringsprogram ble overlatt
til det ståtlige iranske gasselskapet. Frem
til utgangen av 1976 hadde HDS forskut
tert 61.8 mill. kroner. 1 1978 ble alle re
deriets aksjer, rettigheter og förpliktelser
overført til National Iranian Gas Co, mot
at Norheim ville få refundert USD 11.7
mill. som tilsvarte forskutteringen.
Høsten 1978 gikk det imidlertid mot
politisk uro i Iran, som endte med at
sjahen gikk i landflyktighet mens ayatollah
Khomeini og et konservativt teokrati tok
makten. Her var det politikken uforut
sigeige soill som førte til tap.
Hva var det tilbake av rederiet ved utgan
gen av 1978?
Det var obo-skipene Varenna og
Vanessa og bulkskipet Valetta, 10 prosent i
Team-Ships 6 obo-skip, 10 prosent i boreriggen Drill Master, dessuten Vee-Marineselskapene og avtalen med Petrobras.

Den umulige oppgave
Etter at kreditorene hadde sikret seg, ble
byggeprogrammet realisert.
Turbintanker Velma (351970 tdw) ble
levert i januar 1978 som den første av de
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to ULCCene (Ultra-Large Crude Carriers)
fra Kockum. Den fikk Ditlev-Simonsens
skorsteinsmerke og ble overtatt av rederiets folk. Skipet ble liggende en tid i
Malmö, før det gikk til Vestnes for opplag.
I mellomtiden ble også Vanja ferdigstilt
i Malmö som den 14. og siste i serien. Den
gikk direkte fra levering i april til opplag
på Vestnes. Det var avanserte skip, med
29 lastetanker og automatiske Stal-Laval
turbinanlegg på 40.000 ahk. De hadde

også en forbedret utgave av det norske
«Brosenter»-prosjektet, hvor en mann
alene skulle kunne tilfredsstille alle krav
til sikkerhet. Skipene gikk inn ien pool
sammen med søstre Wind Enterprise, Wind
Eagle og Wind Escort tilhørende PR Wind
Tankers (Kars Krogh & Co), Oslo.
De to kjemikalietankerne fra Ankerløkken ble levert på samme tid. Først ut var
Vincita i november 1977, fulgt av Ventura
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Kjemikalieskipet Vincita under klargjøring ved Ankexløkken.

i juni 1978 til PR Vee-Ship. De var bygget
med rustfrie sentertanker og vingtanker
med enten epoxy eller zinksilikat-coating;
til sammen 51 lastetanker hver med
egen deepwell-pumpe. Skipene gikk inn
på et relativt svakt T/C til Petrobras.
Vincita satte på en av sine første turer
rekord med 45 forskjellige typer last på
samme reise. Hovedtraden var kjemika
lier og smørolje sørover, med vegetabilsk
olje, juicekonsentrat og kjemikalier
nordover.
Gitt utviklingen i verdens oljeforbruk var
det et dødsdømt prosjekt å redde rederiet.
Ved utgangen av 1978 var pantegjelden
på over en milliard kroner, 1.099.000
millioner. Riktignok skulle det komme
en tilstramning i markedet i 1979/80, da
både oboene og stortankerne fikk et opp
sving i inntekter og verdi, men deretter
kom shippingkrisens dypeste og mest
alvorlige fase.
Det som skjedde overgikk langt de verste
scenarier fra OECD og markedsanalyti
kerne, at verdens sjøbårne handel med
råolje skulle bli mer enn halvert fra 1979 til
1982; den sank med 52 prosent. Nedgangen
skyldtes lavere forbruk ved økonomisering
og bruk av andre energikilder, nye pro
duksjonsland som ga kortere transportvei
til markedene. Utviklingen brøt med det
grunnleggende prinsipp for oljeforbruket,
at det var knyttet til veksten i BNP (brutto
nasjonalprodukt) per innbygger.
Hele forutsetningen for bygging av den
store tankflåten rundt 1973 viste seg å
være feil. Skipene var en fullstendig feilin
vestering. HDS to gigantskip fra Kockum
på 350.000 tdw hadde blitt kontrahert til
vel USD 65 millioner hver. Ved levering
var verdien (i den grad det fantes kjøpere)
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Ukjent fotograf

fait til under det halve, 30 millioner, og
med kollapsen i tankmarkedet i 1982 lå
verdien på USD 4.5 millioner; skrapverdi.
Det norske Garantiinstituttet, som hadde
förutsatt at krisen var midlertidig, ble
awiklet ved utgangen av 1982. For HDS'
del medførte dette at Svenska Varv som
eneste finanskreditor, nå også ble stående
med ansvaret for å holde rederiet gående.
Til tross for den finansielle utviklingen
fortsatte rederidriften med en høy grad
av kontinuitet. Ved utgangen av 1980
hadde rederiet 396 seilende, i tillegg til
24 ansatte ved utekontorene og 34 i Oslo.
HDS var av rederiene som på denne tid
gikk inn på den nye rammeavtalen med
Sjømannsforbundet som var ventet å gi
fortsatt konkurranseevne under norsk
flagg. Direktør Guttorm Fossen stod frem
som leder utad.
De to kjemikalieskipene, Vincita og
Ventura gikk over til nye eiere ved begyn
nelsen av 1980, da Ankerløkken valgte å
seige sine 60 prosent. Et nytt selskap med
Kristian Siem som leder ble etablert, KS
Siem Vee-Ship AS, hvor AS Sydheim ble
stående med 10,35 prosent og med HDS
som drftsansvarlig.
Bulkskipet Valetta som seilte i Stil
lehavet på T/C til British Phosphate
Commissioners skulle bli rederiets siste
selvstendige virksomhet. Ved salget til
Hong Kong i november 1981 ble det derved
satt punktum for et langt og vellykket
samarbeid med denne befrakteren.
Derved var løpet kjørt.
Rederiselskapene var insolvente og
levde på tilskudd fra Svenska Varv. Under
Svenska Varv kom Rederi AB Zenith
(senere Zenith Shipping AB) til å overta

ansvaret for nødlidende engasjementer.
Dette omfattet rundt 40 skip, hvorav
28 norske. 1 1983 ble Zenith skilt ut fra
Svenska Varv og overført til Staten som
stilte SEK 3 milliarder til rådighet for tap
i 1982/83 og til reserver.
SeaTeam i Haakon VIIs gate var en av
verdens største befraktningsorganisa
sjoner på denne tid, med rundt 20 obo-skip
og dessutenULCCene fra Kockum. Selv
om organisasjonen ble drevet forretnings
messig bra, med fraktkontrakter og gode
kombinasjoner, så måtte Svenska Varv det
meste av tiden dekke tapene.
I løpet av 1983 ble det gjennomført av
vikling av Nordheim og Vestheims mel
lomværende med Zenith. Alle eiendeler
ble overført til Ditlev-Simonsens Rederei
II AS, inklusiv salgsgevinst på 55 mill.
kroner fra salg av de to siste egne skip,
oboene Varenna og Vanessa ved utgangen
av året. Også andelene i Sea-Team Holding
gikk samme vei, sammen med enkelte
fordringer og gjeldsposter.
Ditlev-Simonsens Rederi II AS ble over
dratt til Zenith og avregnet mot Zeniths
krav. HDS gjeld til Zenith ble deretter
strøket i løpet av 1984 og Vestheim og
Nordheim lagt døde. Der endte DitlevSimonsens befatning med kontraherin
gene på Kockum som altså hadde fortært
hele rederiet.
I 1985, etter ti års shipping-krise, var
tiden inne for Svenska Varv til å avslutte
og ta tapene. Flåten gikk på billigsalg.
Varvara og Viscapa ble solgt i juni til John
Fredriksen sammen med to 350.000-ton
nere, Wind Enterprise og Eagle. Kort etter
ble også SeaTeam-operasjonen solgt til
Barnatz Enterprises Ltd, også et selskap
kontrollert av John Fredriksen. Denne den
gang ukjente rederen som nå opererte
fra Fondon, fikk derved flere skip og en
effektivbefraktningsorganisasjon i Oslo.
Siste ord om HDS var likevel ikke sagt.
I januar 1984 var Halfdan DitlevSimonsen & Co Management AS (HDSM)
etablert og overtok arbeidsgiveransvaret
for alle ansatte på sjø og land. Selskapet
fikk fra starten driftsavtaler for de siste
gjenvaerende skip og likeledes for VeeMarine i Houston og Rio de Janeiro. I juni
1984 var det samlet en flåte på 18 skip i
HDSM. Dette skulle legge grunnlaget
for en ny fase, men i en helt annen form.

Takk til Arne Sognnes, Einar Onsøien,
Terje Nilsen og Erik Bergman.

Ditlev-Simonsen skipsliste nr. 3

Halfdan-Ditlev-Simonsen & Co 1970-1985
77 ms VARENNA

LMGS

11.1970

55031 g 101600d, 841.6/128,0/63.3 ft
Id oil-bulk-ore 9 ho/ta
M9 21600 bhk Götaverken
5.1970
Öresundsvarvet AB, Landskrona -225
k 6.1969
SameietVarenna (Halfdan Ditlev-Simonsen
& Co), Oslo
11.1983
KS AS Obo Baron (Sigurd Herlofson &Co AS),
Oslo, for USD 5.35 mill, od Obo Baron
7.1984
B&H Shipping Associates VII LP (Bergvall
& Hudner), Nassau
6.1987
Theokotos Shipping Co (Polembros Shipping
Ltd, Piraeus), Valetta, for USD 3.9 mill, od
Theokotos
2,1993
Til opphugging China, ankom
20. februar 1993.

78msVIANNA
LAXX
54809 101700d, 841.6/128.0/63.3 ft

3.1976
5.1976

1978

levert som Vianna, drevet i pool med
søsterskipene
PR Vianna (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),
Oslo, for USD 4.1 mill, kallesignal LAXX
Garufalia Cia Naviera SA (Atlantica Cia
Financiera SA), Piraeus, for USD 6.7 mill,
od Spyros A Lemos
od Thistle Star

1.1976
| 1976
11.1982
; 2.1985

Ocean Tramping Co Ltd, Hong Kong, reg
Mogadiscio, for USD 2.2 mill, od Dongjiang
Dawn Shipping Corp SA, Panama
Fal Co (Fal Bunkering Co Ltd), Sharjah UAE,
odfa/5
Til opphugging i India

BOmsVANESSA

LARH

; 4.1979

Gast Motor Vessels Ltd, Hamilton,
1USD55061
g0170 d,
for
841.6/128.0/63.3 ft
11.5 mill, od Cast Tem
Id oil-bulk-ore 9 ho/ta
9.1981
Wide Seas Shipping Inc, Monrovia, for USD
M 9 21600 bhk Götaverken
17.0 mill med T/C 6 år, od Cast Razorbill
i 6.1971
Öresundsvarvet AB, Landskrona
; 6.1983
od Ivory
-228 k 6.1969
9.1985
Til opphugging, ankom Huangpu sept 1985
SameietVanessa (Halfdan Ditlev-Simonsen
& Co), Oslo
i 12.1983
KS AS Obo Empress (Sigurd Herlofson
79 mt VENTURA JXIZ
&Co AS), Oslo, for USD 5.8 mill, od Obo
12764 g 19400d, 560.0/72.0/39.5 ft
Empress
14 senter- 2x10 vingtanker
6.1984
B&H Shipping Associates VIII LP (Bergvall
M6 8000 bhk Marinens Hovedverft-Doxford

1.1960

Marinens Hovedverft, Horten-144
Levert som Løvdal til Skibs-AS Sunde
TC 5+3 årtil Halfdan Ditlev-Simonsen & Co,
od Ventura
bygd om til parceltanken 12846 g 20040d
Skibs-AS Nordheim (Halfdan Ditlev-Simonsen
& Co), Oslo

Id oil-bulk-ore 9 ho/ta
M9 21600 bhk Götaverken

& Hudner), Nassau

: 1.1987

Combi Shipping Ltd (Norman International AS),
Oslo, Nassau, for USD 4.15 m\\\,oé Norman

i 12.1988

KS Norman Trader (Norman International AS),
Oslo/NIS, for USD 8.8 mill
Cyclades Shipping Co Ltd, Valetta, for USD
9.5 mill, lev Taranto, od Linaros
Til opphugging, ankom Alang 18 juni 1994.

(Samuelsens Rederi), Farsund

11.1970

Öresundsvarvet AB, Landskrona-227

12.1968

9.1970

k 6.1969
Solgt under utrustning til Galbraith Wrightson
Ltd, London, med T/C tilbake

1968
3.1971

Trader

i 3.1990
6.1994

|

OBO-skipet Vianna ved levering i november 1970. Det var da solgt til britisk rederi, men med T/C tilbake og skulle senere komme under
Leveransefoto
norsk flagg.
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81 ms VAR VARA

LKYA

55213 g lOieOOd, 841.6/128.0/63.3 ft
Id oil-bulk-ore 9 ho/ta
M9 23850 bhk Götaverken
7.1973

Öresundsvarvet AB, Landskrona -238
PR Varvara (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),
Oslo
Opplagt Molde 3.75-10.75

1978
12.1984

KS AS Varvara-Viscaya & Co 11, Oslo
Ditlev-Simonsens Rederi II AS, Oslo

6.1985
6.1985

Suecia Shipping II AS, Oslo
Antarctic Ltd, Gibraltar (Marine Management
AS, Oslo), od Vara

2.1987

Benyon One Ltd, Gibraltar for USD 5.0 mill inkl
TC 3 år SeaTeam, Oslo, od Benyon One

4.1989

Oakhill Shipping Co Ltd, Limassol, od Ocean
Leader

6.1990

Albury Maritime Corp (Marti Shipping & Trading
Co Inc), Istanbul, for USD 13.5 mill, od Obo
Deniz

1998
1999

ukjent tyrkisk rederi, od North Star II
Baben Tacimnacilik Insänt Taahut ved Ticaret

Varvara kom i fart i 1973 og seilte likefrem til rederiselskapene ble avviklet i 1985. Ved
etablering av Sea-Team-poolen i 1978 fikk også D-S-skipene Sea-Teams skorsteinsmerke.

Ltd, Istanbul, od Bella
11.2002

Til opphugging, avgikk Singapore 2 nov, ankom
Chittagong 8 nov 2002.

84 mt VINCITA

LFZC

g3107492 d, 170.78/29.53/11.75m
82 ms VISCAYA

LMIZ

55219 g 101700d, 841.6/128.0/63.3 ft
Id oil-buik-ore 9 ho/ta
M 9 23850 bhk Götaverken
11.1973

Opplagt Mossesundet 9.82-9.83
2.1985

Ditlev-Simonsens Rederi II AS, Oslo

6.1985

Suecia Shipping II AS, Oslo

8.1985

Atlantis Ltd, Gibraltar (Marine Management
AS, Oslo), od Biscaya

3.1987

Benyon One Ltd, Gibraltar for USD 5.0 mill inkl.
TC 3 år SeaTeam, Oslo, od Benyon Three

1989

Bolton Maritime Management Ltd, Limassol,
od Ocean Pride

2.1990

Denmar Denizcilik AS, Istanbul, od Obo
Basak

1998

Continental Shipping Agency, Ajmen, reg
Nassau, od Sak 1

5.1998

Til opphugging, ankom Gadani Beach 9 mai
1998.

11.1977

2.1980
12.1984

PR Vincita (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),
Oslo

KS Siem-Vee Ship AS, Oslo
KS Chem-lnvest AS (Norhav AS), Oslo,
od Stolt Vincita

LGRG

9 sentertaker 2x10 vingtanker 442238 kbm
2 STAL-Laval dampturbiner 40000 ahk
4.1978
Kockums VarvAB, Malmö -556
k 9,1973
Kontrahert av Skibs-AS Nordheim og AS
Vsrtheim, ved levering overtatt av
Ditlev-Simonsens Rederi II AS, Oslo

Chem-lnvest Inc (Th Brøvig), Farsund, reg
Monrovia

6.1985

Suecia Shipping I AS (Svenska Varv AB), Oslo

6.1989

Stolt Victor Inc, Monrovia, od Stolt Victor

10.1985

Suecia Shipping II AS (Nordia Shipping AB),

11.2002

Til opphugging, ankom Alang 26. november
10.1985

Zenit Kraka Shippng Inc, Nassau

10.1986

Rescado Shipping Inc (Stockholm Chartering),

11.2001

Til opphugging, ankom Gadani Beach 15 nov
2001.

2002 og satt på grunn 3. desember 2002.

Opplagt Ålesund april-okt 1978

Stockholm, reg Nassau, od Zenit Kraka

Nassau, od Kraka
85tt VELMA

LG EG

178445 g 351970d, 362.58/60.04/28,89m
9 sentertanker 2x10 vingtanker 442238 kbm
2 STAL-Laval dampturbiner 40000 ahk
1.1978
Kockums VarvAB, Malmö -555
k 9.1973

87 mt VENTURA

LHAA

17091 g 30406d, 170.78/29.53/11.75m

Kontrahert av Skibs-AS Nordheim og AS

27 senter-, 2x12 vingtanker 36530 kbm

Vsrtheim, ved levering overtatt av ’
Ditlev-Simonsens Rederi I AS, Oslo

M713100 bhk Nyland-B&W
6.1978

Opplagt Älesund mars-november 1978

Ankerløkken Verft Førde, Førde -10 (skrog
Ankerløkken Verft Florø, Florø -106

6.1985

Suecia Shipping I AS (Svenska Varv AB), Oslo

k 6.1974 av Skibs-AS Nordheim og AS

10.1985

Suecia Shipping 1AS (Nordia Shipping AB),

Vestheim, PR Vee-Ship (Halfdan DitlevSimonsen & Co), Oslo

Stockholm, reg Nassau, od Zenit Juno
10.1985

Zenit JunoShippng Inc, Nassau
Warkworth Shipping Inc (Stockholm

9.1986

5.1974
10.1994

Navegacion Frances SA, Panama, od Nyuta
Lansing Maritime Inc (Ofer Brothers

1997

Til opphugging India, ankom Alang 14. mai
1998.

178446 g 351970d, 362.58/60,04/28,89m

utflagget til Chem-lnvest Inc, Monrovia

Lindenhurst Shipping Corp, Monrovia, for USD
35.0 mill, od Inni

5.1998

86 tt VANJA

K 6.1974 av Skibs-AS Nordheim og AS
Vestheim

2.1987

3,1974

Management Ltd), Panama, od Ems Ore

Ankerløkken Verft Florø, Florø -105

4,1985

55219 g 101700d, 841.6/128.0/63.3 ft
Id oil-bulk-ore 9 ho/ta
M 9 23850 bhk Götaverken
Öresundsvarvet AB, Landskrona -241 k

Ankerløkken Verft Førde, Førde -9 (skrog

PR Vee-Ship (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),
Oslo

83 ms VINCITA

2.1974

Pemex, Mexico City, reg Ciudad del Carmen.
Eksisterer fortsatt.

M 713100 bhk Nyland-B&W

PR Viscaya (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),
Oslo
KS AS Varvara-Viscaya & Co 11, Oslo

Strøket i Lloyd’s som «non-propelled barge»

27 senter-, 2x12 vingtanker 36530 kbm

Öresundsvarvet AB, Landskrona -240

1978

1999
9.2013

2.1980
12.1984

KS Siem-Vee Ship AS, Oslo
KS Chem-lnvest AS (Norhav AS), Oslo, od
Stolt Ventura

4.1985

utflagget til Chem-lnvest Inc, Monrovia

2.1987

Chem-lnvest Inc (Th Brøvig), Farsund, reg
Monrovia

Chartering), Nassau, od Juno

1997

Modec USA Inc, Nassau, for ombygging til
FPSO
Cantarell FSO Inc, Nassau, od Ta’Kuntah
15 års TC til Pemex i Campeche-bukten i

6.1989

Stolt Viking Inc, Monrovia, od Stolt Viking

Mexico, på 75 meters dyp.

1.2003

Til opphugging, landsatt ved Alang 1 feb 2003,
hugget av Shree Ram Steel & Rolling Mills.
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DS Venship AS, Oslo
ms VERA VENTURE

7327550

ms OSLO VENTURE

7352311

13325 g 22230d, 164.3/22.9/9.88 m
30560 g
60593d,
;
225.08/32.24 m
Id Fortune type bulk carrier
: ld bulk carrier 7 rom
Ml 6 8000 bhk IHI-Pielstick
: M 7 14000 bhk Hitachi-Sulzer
9.1973
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Ltd,
: 1.1974
Hitachi Zosen KK, Maizuru-166
Tokyo -2301
k 1971 av DS Venship AS, Oslo. Byggesum
k 1971 av DS Venship AS, Oslo, byggesum
NOK 70 mill
NOK 57 mill
Levert til Celebrity Carriers Inc, Liberia (Wah
Levert til Creation Carriers Inc, Liberia (Wah
Kwong & Co, Hong Kong), Morovia
Kwong & Co, Hong Kong)
5 års TC til AS Sydheim
5.1974
Intersea Carriers SA Monrovia, for USD 9.0
: 1979
D-S andel solgt, reg på Rainbow Carriers Inc.
mill, od Caroline P
1982
Marunouchi Shoji K.K., Tokyo, od Sunosaki
1978
reg Piraeus
Maru

1987

od Areadia

1.2000

ankom Alang 27 jan 2000 for opphugging

1985

1986
1986

Tai Hsing Nav Corp, Keelung, od Tai Yung
Lexington Shipping Ltd, Monrovia,

od Grain Star
1988
6,1989

CITIC, Beijing, od Freedom C
KS Timur Light (Simonsen & Slang AS), Oslo/

12.1991

Ghar Dalam Maritime Ltd, Valetta,

NIS, od Timur Light
od San Felice
1995
1996

GT Shipping Ltd, Valetta, od Genoa Trader
od General Trader

i 1905
12.2005

od General
ankom Chittagong 17 des 2005 for opphugging

Aqua City Maritime Inc, Panama,
od Mabuhay

Nye bøker
HARALD SÆTRE

Fram og tilbake over fjorden

f

Fram og tilbake
over fjorden

Jrr.
'W\! I '

- om HSD, ferjer, ferjekaiar og ferjeruter
Format: 22x24 cm, 136 sider, rikt illustrert
Pris: kr 349,-

HSDJerjer, ferjekaiar^

Utgiver: Kapabel forlag AS
Kjøpes fra www.ferjekiosken.no

Fergenostalgien er over oss: Barndommens minner om varme somre,
uendelige fergekøer og små putlete ferger med trafikkdirigering som
slapp de siste ankomne først ombord. En verden fjern fra Norleds og
Fjordis trafikkmaskiner som sluker fergekøene; bare de fungerer.
Harald Sætre, støttespiller til fartøyvern siden 70-tallet og forfatter
av bøkene om Veteranskipslaget Fjordabåten og dampskipet Stord, har
nå kommet med boken om utviklingen av fergefarten i Hardanger og
Sunnhordland.

,lr I Iv

Det starter med et kort blikk på de første fergerutene i Norge og går deretter over til det samferdselsmessig håpløse
Hardanger med bratte fjell og dype fjorder. Bergen var lenge å regne som en øy; inntil 1932 var det bare mulig å kjøre 30 km
fra sentrum. På 30-tallet ble det bygget vei til Hardangerfjorden, og der måtte det ferge til for å komme videre.
Alt dette tar forfatteren oss med på, både fergene over indre Hardangerfjord og de ymse samband over fjorden lenger ute
og over fjorder og sund i Sunnhordland. Han tar for seg samband for samband, beskriver fergeleier, materiell, trafikk, godt
illustrert med ruter og tidsbilder. Han tar også med fergerutene som i tidens fylde ble overtatt av HSD i Midthordland og i
kortversjon også i Nordhordland, inntil HSDs tid var ute.
Det er lagt stor vekt på gode illustrasjoner, av fergekaier, trafikk, ferger og folk. Det eneste minus med boken er
at papirkvaliteten ikke er god for fotografier. Men i sum er dette en hyggelig bok, det er et møte med barndommens
frustrasjoner og glimt fra steder en aldri kom, den gang det var liv og røre der. Dette er essensiell vestlandshistorie.
Dag Bakka jr
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Gjennom oppvekstårene i Ålesund, med et yrende liv på

gjorde nok en og annen tur om bord i noen av båtene den

havna og langs kaiene, var det naturlig for mange ungdommer

gang, gjerne i et langfriminutt på skolen, eller etter skoletid.

den gang at sjø og båter lokka med tanke på et fremtidig yrke.

En egen dragning mot dette miljøet var der heile tida for mitt
vedkommende.

Med hyppige anløp av både fiske- og fangstfartøy, og

I min erindring har jeg et tilfelle da jeg var om bord i

lastefartøy av mange slag, herunder også skip i utenriksfart,
som linjeskipene i Middelhavslinja og Syd-Amerikalinja, og av

«Estrella» ved Storneskaia en kveld. Jeg husker at det var

og til skip fra Wilh. Wilhelmsen og Den Norske Amerikalinje

blitt mørkt, og jeg tror det var slik at båten skulle gå i løpet

m.m., var det mye spennende å se og oppleve utover i 50- og

av kvelden, så det var litt hektisk og ei spesiell stemning om

60-årene på havna i Ålesund.

bord, under siste del av lastinga. Dette var en av de heller få

Sildetida med søkklasta snurpere var et kapitel for seg.

gangene at en Syd-Amerikabåt lå med babord side til kai ved

Det samme var tilfelle med fangstskutene, med avgang fra
Ålesund til Vestisen ca. 13. mars hvert år. New Foundlands

flere kjente blant sjauerne den gang, og jeg tror nok at jeg

Storneskaia, altså med baugen i retning østover. Jeg hadde

skutene gikk vel litt tidligere, omkring månedsskiftet februar/

prata med noen av dem, og sannsynligvis også med noen av

mars. Linebåtene som gikk til Vest-Grønland, allerede ved

besetninga. Jeg husker at jeg tok en tur heilt frem på baugen,

avgangen godt lasta med salt og agn, og annen utrustning, var

og så ned mot sjøflata. For meg var det noe ekstra spennende

det også noe spesielt og spennende over. Noe særegent og

over alt dette, særlig det spesielle miljøet og atmosfæra om

forlokkende var det med alle disse aktivitetene den gang, med

bord like før avgang. Jeg hadde sikkert et inderlig ønske om å

det yrende livet som var på havna nesten til enhver tid.

kunne bli med sydover - selvsagt bare en fjern drøm ...

Linjeskipene, spesielt Syd-Amerikabåtene, var det for

Jeg ante nok ikke denne kvelden at jeg seinere i livet, flere

mange noe ekstra eksotisk over. Disse var gjennom mange

år seinere, skulle få oppleve å seile med dette flotte skipet,

år mer eller mindre faste gjester på havna i Ålesund, med

både som dekksmannskap, og seinere som styrmann. Jeg

rundturer av tre måneders varighet. Mange drømte nok, gjerne

skulle også få være med på siste lasting i Ålesund, og etter en

lenge før skolegangen var unnagjort, om å kunne få gjøre en
tur med en av disse båtene til eksotiske farvann. Dette var nok

siste tur til Syd-Amerika, være med på å bringe skipet til siste
havn som norsk, for levering til nye eiere i Hamburg i 1978.

tilfelle også for meg. Imidlertid føltes det som om noe mer enn

Etter å ha tilbragt noen påskedager i havn den gang, var det

ei evighet lå foran en, før noe sånt eventuelt kunne realiseres.

med tungt hjerte jeg gikk i land sammen med de fleste andre

Mang en skoledag skulle gjennomføres i mellomtida. Mange

av besetninga, og reiste hjem mandag 3. april i 1978.

Med Estrella til Syd-Amerika

Av Per Strande

«Estrella» ved Storneskaia i Ålesund

l4

i januar 1963.
ii
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Foto: Bjarne Skarbøvik, Sunnmørsposten
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BRASIL - URUGUAY - ARGENTINA
VIA KANAR10YENE

Kjølerom

Fryserom

Tanker for vegetabilsk olje

SYDGÅENOE:
M/S «BANDEIRANTE»
laster Øst-Norge 4./6. nov., Vest-Norge 8./10. nov., for Recife,
Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande. Montevideo, Buenos Aires.
M/S «ESTRELLA»
laster Øst-Norge 1./6. des., Vest-Norge 8./10. des., for Rio de
Janeiro, Santos, Rio Grande, Montevideo og Buenos Aires.
NORDGÅENDE;
M/S «ESTRELLA»
laster Santos 4. nov. for Oslo/Bergen.
M/S«NORMA»
laster Paranagua 16. nov., Rio Grande 18. nov., Buenos Aires
22, nov., Montevideo 25. nov., Santos 29. nov. for Oslo/Bergen.

den

norske

SYDAMERIKA LINJE
Tollbugt. 26-Oslo 1-Telefon 4114 60-Telegr.adr. SAL -Telex 19 249SAL

Sgd-Amerikalinjens regulære annonser, herfrå 4. november 1976.

Begynnelsen
Det var høsten 1975 jeg fikk gjort alvor av
å begynne på styrmannsskolen, etter åha
seilt noen år til sjøs. Jeg hadde fått erfaring
fra flere linjeskip, men også frabil/bulkskip
og mindre nordsjøskip. Imidlertid var det
linjefarta som hadde sterkest dragning på
meg, med eksotiske havner og den tids
store flåte av linjevakre stykkgodsskip på
nær sagt alle hav.
Det var et alvorlig tiltak å skulle sette
seg på skolebenken igjen, med alt hva
det innebar, men reelt sett var det et
nødvendig «onde». Følgelig var det med
stor spenning jeg, sammen med min bror,
møtte opp til skolestart på Volsdalsberga
onsdag 20. august. Vi skulle begynne ien
klasse med såkalt utvida pensum, som
en slags prøveklasse for det som seinere
skulle bli høyskolepensum. Det skulle vise
seg å bli mer enn nok å gjøre, og et meget
travelt skoleår. Imidlertid var lærerstaben
den gang av første klasse, og miljøet
også godt, så det heile skulle vise seg å
gå rimelig bra. Dog var det langt opp og
frem til en skulle se enden på skoleåret.
Månedene gikk likevel bra unna, med
forskjellige innslag i tillegg til den vanlige
skoledagen. I løpet av høsten var elevene
med på redningsøvelse om bord i skole-

skipet «Trøndelag», og vi var på besøk om
bord i supertankeren «Synia» (230.0221.
dw./-71), til Hagb. Waage i Oslo, som lå
i opplag like ved Ålesund. Omsider kom
også juleferien, og en kunne puste litt på
etter omtrent halvgått løp.
I februar sendte jeg et brev til Ber
genske, med forespørsel om muligheten
for en jobb i Syd-Amerikalinjen etter
avslutta skoleår. Svaret som kom bare
noen få dager seinere, var ikke akkurat
til å miste motet av, men selvsagt var ikke
noen ting sikkert på dette tidspunkt. Med
en periode bak meg som dekksmannskap
på «Estrella» i 1971-72, også den gang som
et resultat av egen søknad til rederiet,
hadde jeg et håp om at ønsket kunne gå
i oppfyllelse. I løpet av vinteren var jeg
også et par ganger om bord i «Estrella»
under skipets opphold i Ålesund, og
«sonderte terrenget» med tanke på en
ny jobb om bord.
Tidlig på våren i 1976, da vi så smått
begynte åse enden på skoleåret, var
klassen vår på havarikurs i Bergen noen
dager. Da kurset var avslutta, tok jeg en
tur til rederikontoret på Bradbenken og
fikk en prat på personalavdelinga. Slik
jeg så det den gang, gjaldt det å «holde
jernet varmt».

Et par uker seinere, i forbindelse med
påska, tilbragte jeg noen dager i Bergen.
Dette fait sammen med at «Estrella», etter
en ny tur til Syd-Amerika, hadde anløp i
byen. Også da fikk jeg tatt en tur om bord,
og fikk prata med noen av besetninga.
Motivasjonen for å komme i arbeid på
sjøen igjen, og da gjerne om bord der,
var absolutt på topp.
Etter hvert gikk det mot innspurten
på skoleåret, og siste vanlige skoledag
var mandag 31. mai. Dagen etter, tirsdag
1. juni, lå det brev fra BDS i postkassa
hjemme. Av brevets innhold gikk det
frem at jeg kunne tiltre som 2. styrmann
på «Estrella» i løpet av første halvdel av
juli. Videre ble jeg anmoda om å gi rask
tilbakemelding, da de hadde flere søkere til
stillingen. Brevet var undertegna av perso
nalsjefen, selveste 0. Dannevig-Hauge, vel
nærmest ei levende «legende» i BDS, med
tidligere fartstid bla. som overstyrmann
på legendariske «Stella Polaris». Det sier
seg seiv at jeg ikke var sein om å bekrefte
min interesse for jobben.
Men fortsatt gjensto altså eksamen
med alt hva den innebar, - så her kunne
en i verste fall risikere at en hadde «solgt
skinnet før bjørnen var skutt» ....
Etter å ha gjennomført eksamen i
radarplotting om bord i «Trøndelag»
onsdag 2. juni, fortsatte eksamen for alvor
videre utover, først med navigasjon den
4., og så videre med norsk, matematikk,
instrumentlære, sjøveisregler, og endelig
automasjon som avsluttende fag fredag
den 18. Jeg har også ei erindring om at en
avsluttende prøve i førstehjelp for noen
av oss ble avholdt over en kaffekopp og
kanskje en iskrem på Fjellstua i Ålesund.
Dermed var skoleåret endelig over, og
det skulle vise seg at resultatet ble fullt
ut akseptabelt.
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Bergenske-båter på Skolten og Bontelabo i
april 1976, Estrella, Nordlys (eller Polarlys)
Foto: Per Strande
og Midnatsol.
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Her skal det nevnes, særlig for yngre
interesserte, at det den gang ikke var
snakk om noen GPS-navigering på disse
eldre skipene, vel knapt nok på de nyere.
En bra radar og et brukbart radiopeileap
parat, og gjerne et ekkolodd for dybdemå
ling, var stort sett det en hadde å hjelpe
seg med, foruten sekstanten. I ettertid
kan jeg si at jeg mer enn en gang, har
leita «med lys og lykter» for å finne S-2
bøya i Nordsjøen. GPS-navigering fikk jeg
for min del først stifte bekjentskap med
da jeg for alvor begynte i hjemmefart,
hovedsakelig i nordsjøfart, fra 1982. Jeg vil
i ettertid hevde at denne tida på «Estrella»
var en god «skole» som jeg ikke ville ha
unnvært for noen pris.

På vei inn Svinesund til Halden for å laste.

Tirsdag 22. juni fikk vi vitnemålene
utdelt på skolen. Samme dag hadde jeg
en prat med rederiet, og jeg var på hyre
kontoret og ordna med formalitetene for
utstedelse av navigatørsertifikat. Livet arta
seg i det heile tatt ganske lystbetont disse
dagene. Sankthansaften, den 23., var jeg
på hyrekontoret og foretok påmønstring
som 2. styrmann på «Estrella». Tiltredelse
om bord var antyda til omtrent ei uke ut
i juli, så det skulle bli anledning til noen
dagers ferie i mellomtida.

Til sjøs igjen med «Estrella»
Det var med godt mot, men også full av
spenning jeg innfant meg med nødvendig
bagasje på Skansekaia i Ålesund, i kvel
dinga torsdag 8. juli 1976. Været var fint,
og livet kunne knapt være bedre, syntes
jeg. Turen til Bergen for tiltredelse om
bord, skulle gå med sydgående hurtigrute,
«Nordlys», også den tilhørende BDS. I den
sammenheng var det avtalt at jeg skulle
få disponere ei køy i sykelugaren.
Neste dags ettermiddag gikk jeg om
bord i «Estrella» ved Skoltegrunnskaien.
Den karakteristiske duften av kaffe og
Syd-Amerika var ikke til å ta feil av og
bekrefta miljøet jeg nå skulle oppholde
meg i, i forhåpentligvis lang tid fremover.
En av de første jeg møtte og hilste på om
bord var overstyrmann Olav Angeltveit.
Jeg ble vist til en av passasjerlugarene
hvor jeg skulle få tilbringe den første natta
om bord. Det var litt skifte av mannskap
også denne turen, og med litt overlap
ping for enkelte var ikke alle lugarene
klare til innflytting. Noen i besetninga
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skulle på ferie, for så å komme tilbake
seinere. Kaptein Asbjørn Paulsen, som
jeg kjente fra før, fra min periode om
bord i 1971-72, var en av disse. Kaptein
Tor Aaker skulle vikariere for han den
kommende rundturen. Det skulle vise
seg at jeg, som fersk styrmann, neppe
kunne ha kommet i bedre selskap enn jeg
gjorde sammen med bl.a. overstyrmann
Angeltveit og kaptein Aaker.
I Bergen skulle det losses og lastes, og
dette gikk sin gang parallelt med skifte av
mannskap m.m. Slike dager har det lett
for å bli litt «kaotisk» på et skip, hvor «alt»
gjerne skal skje på samme tid. Nå skulle
vi ligge i Bergen det meste av helga, så det
skulle bli bra med tid til å få komme seg i
orden, tross alt. En del nye folk skulle jeg
få gjøre meg kjent med, og det skulle bli
gjensyn med noen som jeg kjente fra før.
Skipet skulle være klart for lasting av
aluminium på Husnes mandags morgen
12. juli, så søndags kveld gikk vi sørover i
leia, og fortøyde ved lastekai ved midnatt.
Det ble mer enn en dags lasting her, så
neste kveld var det flere av besetninga
som tok en spasertur i land i det fine
sommerværet. Det var nok flere enn meg
som syntes at livet nå absolutt var verdt
å leve.
Vi var ferdiglasta dagen etter, og tidlig
på kvelden avgikk vi Husnes, bestemt
for Lisboa. Denne kvelden gikk jeg min
første regulære sjøvakt som styrmann om
bord. Neste dag, i Nordsjøen, tok jeg en
solobservasjon, min første, for treningas
skyld, og for å prøve det ut i praksis. Jeg
nevnte det for kaptein Aaker, og han
nikka bifallende. Fornuftig, meinte han.

Turen gjennom den engelske kanal og over
Biscaya og videre sydover langs kysten av
Spania og Portugal gikk fint i godt som
mervær, og etter vel fire døgn fra Husnes,
ankom vi Lisboa grytidlig 18. juli. Vi fikk
to dager i havn, og det ble anledning til å
ta en tur i land om kvelden.
Noe av det som vanligvis ble lasta i
Lisboa, var kork, som flakvis var pakka
i baller. Dette ble visstnok i hovedsak
brukt til flaskekorker i vinindustrien i
Syd-Amerika, kanskje mest i Argentina.
Om kvelden den 19. avgikk vi Lisboa, og
la Portugal-kysten bak oss. Neste havn
var Rio de Janeiro i Brasil, og vi ga oss
nå Atlanteren i vold. Vi var utvilsomt til
sjøs igjen .. !
«Estrella» var nok et skip som av dekksfolk
ble karakterisert som forholdsvis enkelt
og greit å jobbe på. En grei og fin båt, vil
nok sjøfolk flest hevde.
I pakt med tida var skipet utstyrt
med aircondition som fungerte godt, så
lenge maskinfolkene var villige til å kjøre
anlegget som de burde. Fra tid til annen
kunne det nok være «så ymse» med det.
Vel et kjent «problem», særlig blant 60- og
70- åras sjøfolk. Mang en unødig «feide» og
diskusjon har det nok vært på de syv hav
opp gjennom årene nettopp vedrørende
dette temaet, som ofte kunne skyldes f.eks.
en «maktsyk» maskinsjef, eller en ytterst
varmekjær maskinist
Historia har vel vist at de fleste av
besetninga sto lenge om bord i «Estrella»,
ikke minst de første årene. For noen ble
skipet et «annet hjem» og en god arbeids
plass gjennom det meste av skipets levetid.
For sjøfolk bosatt i Norge var det vel knapt
nok mulig å ha det bedre jobbmessig, enn
en kunne ha det her om bord. Følgelig
var det vel på denne tida ikke ofte at det
var en ledig jobb på SAL-båtene generelt.

Over Atlanteren igjen,
og tilbake til Syd-Amerika
På denne første turen som styrmann med
«Estrella» tilbake til Syd-Amerika, var
altså Rio de Janeiro første havn. Turen
sydover forbi Kanariøyene og videre over
Atlanteren opplevdes for meg nærmest
som en lystseilas etter ti måneder på
skolebenken. Været var stort sett pent
på heile overfarta, og dagene gikk unna
med vanlige gjøremål så vel på vakt som
på frivakt. Det opplevdes stort å få gå
vakt på brua, særlig på formiddagene,
med åpen rute i brufronten, og passelig
medvind i solskinnet, så det gjerne føltes
som vindstille om bord. Litt soling på
dekk ble det også tid til av og til. Jo, livet
var herlig!
Etter vel 10 Vi døgn fra Lisboa, var vi
klar for innseiling til Rio om morgenen
den 30. juli. På tross av bare ett døgns lig
getid i havn denne gangen, ble det anled
ning til en tur i land om ettermiddagen,
sammen med noen andre av besetninga.
Jeg erindrer at vi bl.a. tok en tur opp til
Kristus-statua denne dagen.
Ellers var det både spennende og
interessant å være med på og følge opp
lossing og lasting om bord. Det føltes godt,
og som en fordel, å kjenne båten og en del
av rutinene, fra tidligere praksis om bord,
i denne første delen av min styrmannstid.
Turen gikk, som vanlig, videre til
Santos, hvor vi ankom om kvelden den
31. juli, etter 13 timers seilas fra Rio.
Santos var jo først og fremst «kaffehavna»
i Syd-Amerika, og vanligvis ble det flere
dager i havn her, gjerne både på syd- og
nordtur. Med norsk sjømannskirke, i til
legg til alt annet en kunne bruke fritida

li?

på i denne havna, var Santos et av de
mer populære anløpsstedene på kysten.
«Promenaden» med badestrendene ut mot
havet, var også flott og populær, og herfrå
minnes jeg blant mye annet «Bierstube»
eller «Bierhaus», som var et «vannhull» i
typisk tysk stil.
«Sjappestreeten» i Santos må også nevnes. Den lå parallelt med kailinja, og der
hvor denne danna en tilnærma rett vinkei, gjorde «streeten» det samme. Her, ved
hjørnet, lå ABC bar. Ellers var der mange,
mer eller mindre glitrende, avhengig av
om en så det i dagslys eller ikke. Etter mørkets frembrudd, og med alle lys tent, og
med eksotisk musikk av forskjellig slag,
var det vel ikke fritt for at der, tross alt,
kunne være ganske stemningsfullt, sett
med en sjømanns øyne. Mangt et «sjappestrøk» rundt omkring i verden, var nok
adskillig verre enn det i Santos. Av populære barer jeg enda minnes, er bl.a. Scandinavia, Tropicalia og Galo de Oro (Den
gyldne hane).
På denne første Syd-Amerikaturen
etter styrmannsskolen, gikk ferden videre
fra Santos etter to døgn i havn. Det ble
anledning til en kveldstur i land, med

m

besøk både på sjømannskirka og andre
steder i byen, og også en liten handletur
på frivakta på avgangsdagen.
Neste havn var Rio Grande i Brasil,
ca. 1Vi døgn fra Santos, hvor vi ankra
på reden i middagstida den 4. august. Vi
måtte vente til i kveldinga neste dag, før vi
kom til kai. I denne havna var det ofte slik
at det ble litt venting på kaiplass. Vanlig
liggetid i Rio Grande kunne være rundt et
døgn, og det kunne være enkelte turer at
vi ikke var innom denne havna i det heile
tatt. Denne turen fikk vi under et døgn
ved kai, med litt lossing og lasting, og vi
fortsatte ved middagstid den 6. august
videre sydover mot Montevideo i Uruguay,
ei reise på knapt et døgn.
Montevideo var ei havn hvor vi anløp
bare enkelte turer, og da gjerne bare
kort tid. Denne gangen ble det venting
på reden den 7. august, fra om mor
genen til i 21-tida om kvelden, da vi fikk
komme til kai. Det ble anledning til en
tur i land denne kvelden. Allerede neste
dags ettermiddag gikk ferden videre mot
Buenos Aires. Normalt er det en tur på
ca. 11 timer, det meste av tida med los
om bord. Vi fikk vanligvis los om bord
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Bro og bestikklugar med tidens utrustning.
Foto: Per Strande
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ved «Recalada» fyrskip ved munningen
av La Plata-floden, for turen oppover til
Buenos Aires. Denne turen lå vi til ankers
i ca. tre timer, og kom til kai i 6-tida om
morgenen den 9. august.
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I min tid i Syd-Amerikalinja var Buenos
Aires vanligvis sydligste anløpshavn på
kysten. Bare en gang var jeg med på ågå
lenger syd, og da til Mar del Plata, som lå
ca. 1/2 døgns gange syd for Montevideo.
Dette var i oktober i -76. Da gikk det med
ca. et døgn fra Mar del Plata til Buenos
Aires. I tidligere tider var det nok mer vanlig ågå syd for Montevideo i denne linja,
og da med anløp avbl.a. Bahia Blanca.
Det var alltid noe spesielt ved det å
komme til Buenos Aires. I min tid i linja
fikk vi vanligvis om lag ei uke i havn i
denne flotte byen, hvor det med unntak
av den aller siste tida jeg var i linja, også
var norsk sjømannskirke, med rike tradisjoner langt tilbake i tid.
Det var mye last som skulle håndteres
i Buenos Aires, både ut av og inn i båten i
løpet av disse dagene. Mye frosset kjøtt,
men også av og til fisk, skulle skipes til
Europa. Ellers var det et rikt og allsidig
utvalg av last som skulle om bord, etter
hvert som rommene ble tomme og klar
for lasting. Frossen appelsinjuice i fat,
gjerne innvendig kledd med plastfolie,
løk i sekker som kjølelast, frossen innmat,
huder, pellets - trolig til dyrefor, flytende

Ukjent fotograf
fotograf ii Buenos
Buenos Aire
Aires
ukjent

tempererte
last - gjerne dyretalg, på de tempererte
dyptankene akterut, er eksempler på
pt
last som ble tatt om bord i Buenos Aires
Aires,
Jeg meiner å huske at jeg bare to
tc
ganger var med på at båten utelukkende
utelukkende
hadde rein stykkgodslast på nordgåendt
nordgående
tur fra Syd-Amerika. Ellers var en del a\
av
lastekapasiteten utnytta til pellets i bulk
bulk,
gjerne til Rotterdam eller Hamburg. På
Pt
stykkgodslast
disse to turene med rein stykkgodslas'
vikarierte Arne Rørtveit, tidligere 11.
styrmann på «Estrella», og med mange
mange
års fartstid i Bergenske, som overstyr
overstyr
mann, under overstyrmann Angeltveit:
Angeltveits
ferieavvikling. Dette var to interessante
interessante
Rørtveit'en fikk
turer, hvor ikke minst Rørtveiten
fikl
brynt seg i bestrebelsene med å få plas
sert all last hensiktsmessig. Men for
Rørtveit gikk også dette bra, sikkert nok
godt hjulpet avbl.a. inntak avbetydelige
mengder nikotin. Denne ordensmannen
hadde dessverre en alvorlig last i røykinga,
noe som vel også var medvirkende til at
han seinere i livet skulle gå bort så altfor
tidlig, bare knapt 60 år gammel.
Dagene i Buenos Aires var innholds
rike, så vel i arbeidstida som i fritida. Det
var ikke uvanlig, seiv den gang, at det ble

lossa og lasta utover kveldene og til dels
litt av natta også. Her var det alltid nok
å gjøre. Og formann Osvaldo, gjerne bare
kalt Valdo til daglig, var en av flere karak
teristiske personligheter vi hadde å gjøre
med under lossinga og særlig lastinga i
Buenos Aires. Disse karene hadde sitt
eget «krypinn» eller lille «tallykontor» om
bord, lett tilgjengelig fra dekket. Mang en
episode fra hverdagslivet kunne ha vært
beskrevet fra denne tida. Det kunne vrimle
av sjauere om bord på de mest hektiske
dagene, med et «utall» av gjenger spredt
på de forskjellige lasterom. En, til tider,
lett stressa Valdo, med bunkevis med
papirer inne på sitt «kontor», hadde likevel
vanligvis god kontroll med det meste,
sammen med sine kolleger, noe også vi
fra besetninga som hadde med lossing og
lasting å gjøre, tilstreba etter beste evne.
Som regel gikk det meste bra, ikke minst
nettopp i Buenos Aires.
Fritida var også populær i denne byen.
Vi hadde god kontakt med sjømannskirka,
og fikk god service fra den. Husmor Rita
fra Tønsberg, og staben ellers, med sjø
mannsprest Bjørn og assistent Olav, av
dem jeg kan minnes nå. Her leste en aviser,
og en kunne nyte både vått og tørt. En god
del aktuelle ting, bla. skinnvarer, kunne
en også kjøpe her. Jeg har ei erindring om
at jeg en gang også var med på en grillfest
i bakgården på kirka.
Etter ei stund på sjømannskirka om
kvelden, ble det gjerne tatt en tur videre
på byen, hvor bl.a. flere gode spisesteder
var populære. «La Yerra» og «La Cabana»
var mine favoritter når et godt måltid
skulle inntaes i hyggelige omgivelser og
godt miljø. «La Yerra» var et «hverdagslig»
spisested med beliggenhet rett inn fra
ei heilt vanlig gate, med kullgrillen ved
inngangspartiet, og gjerne med småruta
duker på bordene. Maten var førsteklasses,
og her kunne musikere av og til gå rundt
mellom bordene og varte opp med flott
musikk, gjerne f.eks. med Kostervalsen,
når de skjønte at gjestene var fra Skan
dinavia. La Cabana var en mer storslått
restaurant, hvor en gjerne kunne slå seg

Bilde øverst På havna i Montevideo, med
SAL-håten Salta ved kai.
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I midten: På La Plata-floden, på vei opp til
Buenos Aires. Det hadde nplig vært flom på
La Plata, og store mengder med vegetasjon
og drivgods var i drift på elva.
Nederst: Ankomst Buenos Aires.
Alle Foto: Per Strande
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løs og flotte seg med topp servering, til
en pris som var fullt ut akseptabel for ei
norsk lommebok. Og sannsynligvis er det
flere enn en norsk sjømann som har fait
for fristelsen til å prøve åripåen av de
utstoppa oksene som sto ved inngangspartiet, når besøket var over.
Tida kunne ellers brukes til mye i denne
verdensbyen, og det meste kunne kjøpes
til en rimelig pris. Jeg minnes bl.a. et
populært loppemarked som ble holdt, så
vidt jeg husker, på søndags formiddagene,
hvor mange slags antikviteter kunne
kjøpes, når det klaffa med helgeopphold
i Buenos Aires.
Norske sjøfolk fra andre skip kunne
en fremdeles også treffe på, seiv om tettheten av norske skip også i denne havna
etter hvert var begynt å avta, på linje
med utviklinga ellers utover i 70-årene.
Tradisjonelt hadde jo her gjennom flere
tiår vært hyppige anløp av linjeskip
også fra Nopal Line, Westfal-Larsen og
Ivaran, foruten utenlandske rederier, bl.a.
velkjente Hamburg Sud, i tillegg til både
bulk- og tankskip, bl.a. fra Odfjell. Av og
til kunne en også se cruiseskip i havn.
I min tid på «Estrella» var det vanligvis
i Darsena A, B, eller Cvilå i havn i Buenos
Aires. Det virkelig gamle havneområdet,
La Boca, kjent fra tidligere tider som et noe
tøft strøk, fikk jeg stifte litt bekjentskap
med seinere, da jeg i 1978 gjorde en tur i
linja med M.s. «Norma», etter at «Estrella»
var solgt. Nå i ettertid har jeg fått inntrykk
av at det drives med guiding av turister til
La Boca, så tidene forandrer seg!

*
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Nordover igjen, og tilbake til
Europa Og Norge
Om det var spesielt å komme til Buenos
Aires, så var det også noe eget med det å
være ferdig med lossing og lasting i denne
eksotiske havna, og kunne begynne på
reisa nordover igjen. Det å få gjort skipet
sjøklart og allerede på turen nedover La
Plata-floden få begynne å spyle skuta
fra toppen og ned, ga en ekstra følelse
og atmosfære om bord. Et friskt drag av
sjøluft etter hvert, gjorde nok også godt
for de fleste. Riktignok var vi ikke ferdige
på kysten enda - det var vanligvis flere
lastehavner som skulle anløpes, og da
gjerne Santos, også på nordtur, for lasting
først og fremst av store mengder med kaffe,
bl.a. til Friele i Bergen.
På denne første turen i 1976, med
avgang Buenos Aires ved middagstid
lørdag 14. august, var også Santos planlagt
som lastehavn på nordtur. Der ankra vi på
reden om morgenen den 17., og gikk til kai
om kvelden. Neste dag ved midnatt, etter et
hektisk lastedøgn, gikk ferden videre langs
Brasil-kysten. Vi skulle anløpe ei mindre
havn, Ilheus, litt syd for Salvador, for lasting av kakaobønner i sekker. Ilheus var
ei «kakaohavn», hvor Syd-Amerikalinja,
så vidt jeg har forstått, ikke hadde anløp
ofte. For min del ble det med dette eine
anløpet i min tid i linja. Etter vel to døgn
fra Santos, ankom vi Ilheus om morgenen
den 21., og fortsatte videre mot Europa
ved 16-tida om ettermiddagen, etter at
kakaolasten var kommet vel om bord. Også
her ble det anledning til en liten tur i land.
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Været hadde vært stort sett pent så godt
som heile tida på kysten av Syd-Amerika,
noe det også skulle vise seg å bli på
turen nordover til Lisboa, som var første
anløpshavn i Europa. Vi passerte ekvator
24. august, og Kanariøyene søndag 29.
På disse overseilingene gikk nok dagene
ganske rutinemessig unna, og fritida ble
brukt til litt av hvert, som f.eks. litt avslap
ping og soling i friluft på dekk, filmfrem
visning enkelte kvelder, og ellers det den
enkelte måtte finne for godt.
På den nevnte søndagen, med pas
sering av Kanariøyene, har jeg notert
at det vanka bløtkake til kaffen på brua
om kvelden, servert av salongpike Jane.
Dette var nok ikke akkurat hverdagskost,
men kunne nok hatt med ei bursdags
markering å gjøre. Et par dager seinere
fikk jeg hårklipp av den samme Jane, da
i rolla som skipets frisør, sikkert for å
være noenlunde presentabel til ankomst
Lisboa dagen etter.
Denne dagen, onsdag 1. september, ankom
vi Lisboa i åttetida om morgenen, 10 1/2
døgn etter avgang Brasil. Jeg har notert
at vi gikk delvis med noe redusert fart på
turen nordover, sannsynligvis i forbindelse
med romslig tidsplan. Enkelte turer kunne
nok denne «romsligheta» være god å ha
mot slutten av overseilinga, da vi etter å
ha kommet omtrent på høyde med Kapp
Verde-øyene gjerne fikk nordavinden og
tung stamping å kjempe mot, ofte på heile
strekninga videre nordover til Biscaya
bukta. Da kunne det av og til holde hardt
å rekke frem til Rotterdam i tide.
Jeg minnes en gang ved avgang SydAmerika at det kom telegram fra SAL,
hvor det fremgikk at det var «sterkt
ønskelig» med ankomst Rotterdam innen
et nærmere angitt tidspunkt. «Ikke mulig»,
repliserte kaptein Paulsen, og sendte
telegram tilbake, med anmodning om å
få tilsendt vinger!
Denne gangen i Lisboa, fikk vi vel to
døgn i havn, til fredag 3. ved middagstid,
da vi avgikk for Rotterdam. Hva vi lossa
i Lisboa denne gangen, er ute av minnet,
men det ble anledning til en tur i land for
flere av oss i denne ganske så populære
havna. Her var det også sjømannskirke
den gang. Slik jeg husker det, lå den i andre
etasje i ei større bygning, hvor det var en
bar med alle rettigheter i etasjen under.

jBSååa'
Livbåtmanøver i Rio de Janeiro.
Foto: Per Strande
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Det kalde nord; lasting i Ålesund siste gang, januar 1978. Legg merke til kjølerommene ute i borde.

Vi var fremdeles velsigna med pent
vær, og ankom Rotterdam grytidlig om
morgenentirsdag den 7. september, etter
vel 3Vi døgn med delvis redusert fart for
tilpassa ankomst til arbeidstid. I denne
havna var det mye last som skulle losses,
og vi skulle få fire heile dager i havn, til
fredags kveld ved midnatt. På tross av
hektisk losseaktivitet med sjauere på flere
skift, ble det tid også til turer i land på
frivaktene. Sjømannskirka i Rotterdam,
gammel og velkjent, og med sentral
beliggenhet i byen, ikke langt fra den like
velkjente Euromasta, ble flittig besøkt av
sjøfolkene den gang. Ellers var det mye
åta seg til i denne hektiske havnebyen,
en av verdens største, om en bare hadde
tid nok. Under dette anløpet ble det også
avholdt både brann- og livbåtmanøver i
løpet av den siste dagen, før vi ved midnatt
avgikk for Hamburg.
Neste dag, like over middag, fikk vi los
om bord ved «Elbe 1» fyrskip ved utløpet
av Elben, og fortsatte de ca. seks timene
innover mot Hamburg. I alle år var det
vel vanlig å bytte los ved Brunsbiittel,
for så å fortsette innover med denne, til
havnelosen kom om bord litt innenfor
Blankenese. Da hadde ankommende
skip gjerne også blitt ønska velkommen
med sine respektive nasjonalsanger ved
Willkommhöft - i hvert fall så lenge det
var dagslys - før de ankom selve havne-

området, og gikk inn til sine bestemte
kaiplasser.
Denne turen ankom «Estrella» SydAmerikalinjas kaiplass, som vanligvis var
kai nr. 69 i Kuhwerderhafen, ved 20-tida
om kvelden. Det skulle bli nærmere tre
døgn i havn, med ganske hektisk aktivitet
også her. Mye last skulle i land, og byen var
populær for de som ønska åta en tur i land.
«In Hamburg sind die nåchte lang», var
jo et kjent slagord, og i Hamburg var det
«liv og røre» og mye åta seg til, enten det
var dag eller natt! Ved Landungsbriicken,
hvor de forskjellige havnefergene la til,
var et spesielt, maritimt miljø, hvor det
fantes aktiviteter for enhver smak. Barer,
spisesteder, souvenirbutikker og mye
mer, lå på rekke og rad. Og bare et kort
stykke lenger oppe, i Ditmar Kohlstrasse
4, lå den norske sjømannskirka, ikke langt
fra den ruvende St. Michaelis-kirka litt
lenger oppe. Fra Landungsbriicken var
det også bare en liten spasertur opp til St.
Pauli og Reeperbahn, med et yrende liv og
muligheter for forlystelser av enhver art.
I mange år lå bla. de norskeide bårene
«Neptun» og «Lille Norge 2», i samme gate
her oppe, og her kunne en treffe norske
sjøfolk til enhver tid. Norske Astrid fra

Foto: Per Strande

Sandnes som lenge jobba på «Neptun», vil
nok huskes av mange sjøfolk fra denne
tida. «Stamsjappene» var nok enda mer
tallrike i tidligere tider. Ellers var det mye
interessant både åse og oppleve, og ikke
minst å kjøpe, i denne byen, så lenge en
hadde nok av tid, noe sjøfolka seiv den
gang på 70-tallet, vanligvis ikke hadde,
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Alt har en ende, også dette anløpet, og
om ettermiddagen tirsdag 14. september,
for øvrig på min 29-årsdag, avgikk vi Hamburg for Norge. Vi skulle på denne turen
gå rett opp til Mosjøen i Nordland, for
lasting av aluminium. På turen nordover,
som tok 2 H døgn, fikk jeg rigga opp et lite
kjøleskap, kjøpt i Hamburg, på lugaren.
Det var ofte ikke mye plass å rutte med
på den tids lugarer, men et «mini» kjøleskap gikk i dette tilfelle akkurat inn under
skrivebordet, så nå skulle det bli anledning
til å kjøle ned drikkevarer på lugaren i
stedet for i kjøleskapet i pantryet. Også
det et lite fremskritt.
Lastinga i Mosjøen gikk unna på en
dag, fredag den 17., etter at vi ankom havn
grytidlig om morgenen, og med avgang
litt før midnatt samme kveld. Turen gikk
nå videre ned til Måløy, et knapt døgns
seilas, med ankomst der neste dag ved
21-tida. Også her gikk lastinga unna på
dagen, med avgang tidlig på kvelden neste
dag. Vi fikk nå fire timers seilas opp til
Ålesund, hvor vi fortøyde ved Storneskaia
ca. kl. 22.30 søndag den 19., klar for lasting
neste morgen.
Det var nok, som vanlig, hovedsakelig
klippfisk som ble tatt om bord i Ålesund. I
sesongen kunne fersk Borgundljordtorsk
stå på middagsmenyen om bord minst en
av dagene under oppholdet i Ålesund,
også det et ganske populært innslag i
hverdagen.

%

I fint lastevær var lastinga denne gang
gjort unna på en arbeidsdag, og ved 18-tida
var vi klar for avgang for Bergen. 10 timer
seinere, i 4-tida om morgenen tirsdag 21.
september, fortøyde vi ved Skoltegrunnskaien, og en rundtur i linja, min første
som styrmann, var vel gjennomført.
Det kunne være varierende lastemengde
både til og fra Bergen, og denne gangen
var alt gjort unna på en god arbeidsdag,
også her. Anløpene på norskekysten kunne
variere en del fra tur til tur, ikke minst den
siste tida i Syd-Amerikalinja. Denne turen
skulle vi få bare ett anløp til på norskekysten. Ellers var det vanlig med anløp av
havner som Oslo, og av og til Drammen,
Herøya, Halden og Farsund m.fl.
Ved avgang Bergen i 19-tida om kvelden,
gikk ferden videre til Kristiansand, en 16
timers seilas, og med et opphold i sørlandsbyen fra den 22. om formiddagen, til ut på
ettermiddagen den 23.1 ettertid kan jeg
ikke erindre hva vi lasta i Kristiansand,
men det kan ha vært silisium ved Fiskå
Verk bl.a. Ved avgang ved 16-tida denne
dagen, etter bare 6Vi døgn på norskekysten, ble kursen satt for Lisboa, og en
ny rundtur og ny ferd mot Syd-Amerika
var atter i gang,

Forskjellig i linja på denne tida
Tidas naturlige utvikling, med avtagende
lastemengde, særlig til dels på sydgående
turer, og delvis som en følge av hard kon
kurranse fra de syd-amerikanske linjene,
var nok etter hvert begynt å merkes i SAL
på denne tida.
Da SAL innleda et nærmere samarbeid
og samseiling med danske DFDS fra 1.
januar 1977, innebar dette også anløp av
danske havner på enkelte turer, først og
fremst København og Århus. Da kunne
det også forekomme at veien gikk om
Kiel-kanalen på vei fra Hamburg, når det
var hensiktsmessig. Jeg meiner også at vi
etter denne tid fikk hyppigere anløp av
Las Palmas og Santa Cruz på Kanariøyene.
Jeg minnes bl.a. frakt fra Danmark av fint
maltkorn i sekker, som skulle brukes til
ølbrygging på Kanariøyene. Mye annet
fint stykkgods gikk også denne veien.
Anløpene på kysten av Syd-Amerika,
utenom de mer eller mindre «faste» hav
nene, kunne også variere en del fra tur til
tur. I tillegg til de havnene som ble anløpt
på den første beskrevne turen, kunne
det på noen turer være anløp av f.eks
Salvador, Vitoria og Paranagua. Anløp
av La Coruna i Spania, og da gjerne for
lossing av fryselast på hjemtur, kunne
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Linjedåp på siste tur.
Til venstre «Doktoren», kaptein Storheim og
kong Neptun, alias passasjer Tiedemann.
Og over fra selve dåpen.

også forekomme. Seilingsmønsteret kunne
etter hvert variere litt fra tur til tur, særlig
sett i forhold til hvordan det hadde vært
i tidligere tider. I januar/februar i 1977
hadde vi f.eks. en tur direkte fra Buenos
Aires til Las Palmas, ei reise på 12 døgn og
17 timer. Seinere i -77, i oktober, gjorde vi
en tur direkte fra Buenos Aires til Lisboa
på 14 Vi døgn.
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Fra Ålesund
til Rio de Janeiro
Fra Sukkertoppen til Pao de Acucar.
Ved avgang Ålesund, etter å ha pas
sert Slinningsodden og satt kursen utover
Hessafjorden mot Breisundet, vil en seile
forbi Sukkertoppen, høyeste punktet på
øya Hessa, på styrbord side. Toppen er
314 moh., og et populært turmål, og har fra
gammelt av også vært kalt Hessaklimpen,
og visstnok også vært brukt som seilings
merke med sin karakteristiske, spisse
profil. Sukkertoppen er også dominerende
og godt synlig fra havna i Ålesund.
Ved ankomst Rio de Janeiro, vil en på
vei inn til havna, på babord side, seile forbi
fjellformasjonen Pao de Acucar, på norsk
Sukkertoppen, 395 m o h, og beliggende
ved indre enden av Copacabana-stranda.
Det var ikke ofte at turene til SydAmerika gikk direkte fra Ålesund til Rio
de Janeiro, men noen ganger skjedde det,
og litt spesielt var det vel, på sett og vis.
Første gangen jeg var med på denne direkte
overseilinga var i februar - mars i 1977. Vi
avgikk da Ålesund natt til torsdag 24.02.
ved 01.30-tida. Etter ei overseiling med
stort sett pent vær heile veien, ankom vi
Rio grytidlig om morgenen torsdag 10.03.,
14 døgn og åtte timer etter avgang Ålesund.
En annen gang, i november i 1977, da
turen gikk fra Ålesund til Recife, belig
gende omtrent heilt ute på østspissen av
Brasil, gikk det med 13 døgn og 18 timer
på overseilinga. Dette var ca. to døgn
mer enn normalt, noe som skyldtes mye
dårlig vær på første del av turen, ned til
Biskaiabukta.
På «Estrella» sin siste tur i linja, gikk
turen igjen direkte fra Ålesund til Rio.
Dette var i januar-februar 1978, da vi etter
tre og et halvt døgns opphold i Ålesund,
under ganske vinterlige forhold, avgikk
byen for siste gang ved 16-tida om etter
middagen lørdag 28. januar. Vi seilte da
inn til Rio ved 6-tida om morgenen søndag
12. februar. Siden vi nok kunne ha vært
fremme ca. fire timer tidligere, hadde vi
avpassa ankomsten til om morgenen, og
hadde da brukt 14 døgn og 18 timer på
denne turen.

Lossing av kork fm Lisboa i Buenos Aires.

Nyttårsaften i Rio
På min første tur med «Estrella», i 1971,
lasta vi i Ålesund i midten av desember. Etter åha gjort ei heil runde på norskekysten
med flereanløp fra Oslo til Trondheim og
med lasting i Måløy søndag den 12., kom
vi til Ålesund grytidlig om morgenen den
13. for lasting, som vanlig, hovedsakelig av
klippfisk. Vi lå ved Storneskaia til onsdag
den 15., med avgang om ettermiddagen,
bestemt for Salvador i Brasil. Det lå altså
an til julefeiring i Atlanteren, til dels under
ekvators brennende sol.
I tida før jul, kunne en gjerne se at det
var lys i byssa utover kveldene. Da var det
juleforberedelsene med julebakst m.m.,
som ble gjort unna, til dels på overtid for
byssefolka. Juletrær og litt ekstra snadder
til jul, bl.a. juleøl fra Hansa, var kommet
om bord før vi forlot siste norske havn.
I denne «hjemmefarta» kunne det være
noe spesielt ved det - jul eller ikke jul - å
ligge i havn i Rio og ha melk fra Sunnmøre
meieri og iskake fra baker Kjersem i Ålesund, på messebordet. Det dempa nok litt
på følelsen av å være langt hjemmefra.
Etter åha lagt Den engelske kanal bak
oss, ble været stort sett pent på denne
turen i -71. Den 22., omtrent på høyde
med Kanariøyene, rigga vi opp bassenget
på akterdekket. «Estrella» var ikke utstyrt
med et fast installert badebasseng, men
en sinnrik og noe tungvint konstruksjon
av rør og presenning gjorde god nytte så

Foto: Per Strande

vel for passasjerer som besetning, og var
ganske populært i sommervarmen.
Julaften ble feira på tradisjonelt vis,
med mye god mat, selvsagt også vestlandsk
pinnekjøtt med tilbehør, juletelegram
hjemmefra utdelt av «gnisten», og med
utdeling av julepakker fra Sjømannsmi
sjonen. Juledagene gikk i det heile tatt fint
unna, med flott vær og nesten flatt hav.
På denne tida var det nok begynt å feste
seg i tankene til en del av oss om bord,
at det kanskje kunne klaffe så bra videre
på turen at vi ville få nyttårsaften i Rio
de Janeiro. Tirsdag den 28. om ettermid
dagen ankom vi Salvador, etter 13 døgn
og seks timers seilas fra Ålesund. Den 29.
i 22-tida om kvelden gikk forden videre
sydvestover langs Brasil-kysten mot Rio,
og på selve nyttårsaften ca. kl. 18.00 var
vi fortøyd ved kai i verdensbyen. Etter en
solid vestlandsk nyttårsmiddag om bord,
har jeg ei erindring om at kaptein Paulsen
gjorde sin entré i mannskapsmessa med
bringende noe «sterkt» til sitt mannskap,
med ønske om en riktig fin nyttårsaften for
alle. Det lå an til en opplevelsesrik kveld,
til dels i land, for de fleste av besetninga,
En flott nyttårsaften skulle det også
vise seg å bli. Bl. a. tok noen av oss spa
serturen etter heile «promenaden» langs
Copacabana-stranda ved midnatt, med
et yrende og ubeskrivelig folkeliv, og en
uforglemmelig overgang til et nytt år. Et
virkelig minne for livet!
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Klara har pynta juletreet i offisersmessa.
Foto: Per Strande

I 1976 skulle det klaffe på lignende vis,
på nytt med nyttårsaften i Rio de Janeiro.
Denne turen hadde vi anløp på norskekys
ten fra 29. november, da vi ankom Bergen
fra Hamburg, til 15. desember, da vi avgikk
Måløy ved 7-tida om morgenen, etter et
kort anløp der. Et kort anløp hadde vi
også i Ålesund dagen før, etter å ha vært
innom Oslo, hvor skipet ble liggende ei
heil uke, så vidt jeg erindrer, som følge
av noen dager på verksted. Videre gikk
turen til Herøya, Halden, Kvalaberget ved
Stavanger og Husnes. Etter denne runda på
norskekysten, fortsatte vi igjen med kurs

for Lisboa, hvor vi anløp fra 19. desember
om kvelden, til neste kveld. Vi avgikk ved
21-tida, bestemt for Rio de Janeiro.
Etter ei urolig natt med kraftig slingring, fikk vi riktig fint vær igjen, og neste
dag, onsdag den 22., passerte vi Kanari
øyene. Turen videre sydover var en lystseilas i stort sett pent vær, og juledagene
gikk sin gang i tradisjonell stil. Tredje
juledag passerte vi ekvator.
Den 31. tidlig om morgenen var vi
på innseilinga til Rio de Janeiro. Slik
jeg husker ankomstene til Rio, så var de
vanligvis om morgenen, gjerne med en
kort stopp til ankers, i forbindelse med
at immigrasjonsmyndighetene kom om
bord. Ei omfattende obligatorisk flaggheising med bl.a. kjenningssignal, et
lite «tollflagg» m.m., i tillegg til de mer
dagligdagse flaggene, sitter også igjen i
erindringene. Denne gangen, på selve
nyttårsaften, skulle det altså igjen bli
morgenankomst, og vi var fortøyd ved
kai ved 8-tida om morgenen, etter en fin
tur på 10 H døgn fra Lisboa. Jeg har ei
erindring om at det ble en liten tur til den
svenske sjømannskirka om ettermiddagen,
med en telefon hjem, bl.a. Etter middag
om bord om kvelden, ble det igjen en tur
i land, og bl.a. vandring på Copacabanapromenaden ved midnatt for flere av oss.
1. nyttårsdag var det helgefred på havna i
Rio den gang, så den var nærmest som en
fridag å regne, så nyttårsfeiringa kunne,
om en ønska det, foregå utover natta,
uten tanke på en kommende arbeidsdag.

De to gangene jeg fikk tilbringe nytt
årsaften med «Estrella» i Rio de Janeiro,
sitter nok igjen blant mine aller sterkeste
minner fra tida til sjøs!

Litt om passasjerene
Som nevnt, hadde «Estrella» passasjerbe
kvemmeligheter for 12 passasjeren For
uten vanlige betalende passasjeren kunne
det forekomme at f.eks. pensjonister fra
BDS eller SAL, eller andre förbindelser av
selskapene, kunne være med på ei reise,
gjerne også en heil rundtur. Rederiet var
nok ganske «raus» med å sende med en
eller flere pensjonister på en rundtur, om
det passa slik at der var en ledig lugar,
Det var alltid litt interessant åfå se hvem
som skulle være med som passasjerer på
de enkelte turer, og det kunne være de
forskjelligste personligheter som innfant
seg fra tid til annen, og mang en interes
sant situasjon kunne oppstå.
På «Estrella»s siste tur i linja, som altså
gikk ut fra Ålesund i januar i 1978, meiner
jeg vi hadde med bla. noen pensjonister
fra rederiet, med fruer.
Jeg har et spesielt sterkt og godt minne
om en av passasjerene på denne turen,
Herman Tiedemann fra Bergen, med
fartstid som styrmann i rederiet i sine
yngre år, var en av disse. Han hadde også
sin kone med. Tiedemann var, slik jeg
husker det, for lengst pensjonist, og hadde,
etter åha vært sjømann tidlig i livet, bl.a.
i flere år, gjort tjeneste i høyere stilling i

T SALs Norma for anker.
Lasting i Santos for Oslo. Begge foto Per strande
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havneadministrasjonen i Bergen. }eg fikk
tidlig god kontakt med Tiedemann, som
naturlig nok var en mann av «den gamle
skole» og med særdeles stor interesse av
livet om bord, som tidligere sjømann og
med et langt yrkesliv med nær forbin
delse til det maritime, bak seg. Slik jeg
oppfatta det, var Tiedemann ikke særlig
sprek da han kom om bord til oss, og det
var nok flere enn meg som kanskje lurte
på om han var i god nok kondisjon til å
foreta en rundtur til Syd-Amerika. Etter
som dagene gikk, og det etter hvert bar
sydover mot varmere trakter, virka det
som at Tiedemann stadig kom i bedre
form. Og det skulle vise seg at jeg aldri
hadde opplevd å se en person som til de
grader kom seg til hektene på så kort
tid, som han gjorde. En må tro at sjølufta
og et etter hvert mildere klima, gjorde
underverker på mannen. Han var ofte
oppe på brua hos meg, og en dag fant vi
en gammel, avlagt sekstant av «nonie»typen, som Tiedemann ble svært begeistra
for. Dette var noe for han! Tiedemann
ga seg ikke med det. Han ville prøve å ta
en observasjon igjen. Jeg meiner at vi i
løpet av turen, sammen tok observasjon
av sola i meridianen mer enn en gang.
«Ka fekk du ? «, kunne Tiedemann si da.
Og jeg kan ikke huske annet enn at våre
målte høyder stemte ganske godt overens.
Også denne turen forløp normalt, med
godt vær for det meste. På hjemturen
passerte vi ekvator om ettermiddagen
torsdag 9. mars. Men allerede dagen før
ble det avholdt linjedåp, med påfølgende
grillfest på dekk om kvelden. Og hvem
andre enn nettopp passasjer Tiedemann
hadde rolla som Kong Neptun under
linjedåpen? Det heile ble et godt minne
fra denne spesielle turen, som vel for de
fleste om bord, også var en noe dyster
tur i og med förestående salg av skipet,
og avmønstring. I løpet av turen fikk
jeg av Tiedemann overrakt en liten sak
som han hadde fletta av sjømannsgarn.
Forma som noe lignende et armbånd,
henger dette minnet fremdeles på veg
gen hjemme, sammen med andre gode
minner fra tida til sjøs og på «Estrella».
Et nøkkeloppheng til å henge i beltet,
fint håndverk fra Tenerife, som jeg fikk
av jentene om bord, to i messene og to i
salongen, på min 30 årsdag, har også fått
plass her, sammen med, bla., ei livbøye
fra «Estrella».
Sommeren i 1977, etter fem rundturer og
ett år om bord, tok jeg fri for en tur og gikk
i land i Oslo 8. juli. I løpet av denne ferien
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Ved Kristus-statua i Rio de Janeiro.

kom jeg i god kontakt med en gammel
kjenning hjemme. Knut var pensjonert
maskinsjef, og da han fikk høre litt fra
turene jeg hadde gjort til Syd-Amerika,
begynte tankene om åta en rundtur som
passasjer med «Estrella», å forme seg hos
han. Det ble gjort alvor av det heile, og
det endte med at han bestilte en tur og
pakka litt bagasje da tida nærma seg.
Torsdag 8. september reiste vi sammen til
Kristiansand og gikk om bord i «Estrella».
Denne turen var det lite å utrette på
norskekysten, og vi satte kurs for Santa
Cruz på Tenerife allerede samme kveld.
Det skulle bli flere turer i land i forskjellige havner sammen med Knut. Jeg minnes
utflukter både i Santos, Rio Grande,
Buenos Aires, Lisboa og Rotterdam. En
ekstra glad aften i Buenos Aires, med
et godt måltid og mer til på «La Yerra»,

sammen med Knut, to av jentene om bord
og «gnisten», sitter ekstra godt i minnet,
En flott grillaften om bord, i forbindelse
med passering av ekvator, fikk han også
med seg. I løpet av denne turen, ble nok
Knut som gammel pensjonert sjømann tatt
ekstra godt vare på, særlig av salongpikene
om bord. De hadde på en måte litt ekstra
omsorg for han. Jeg tror Knut hadde godt
av denne turen, og syntes å være godt
fornøyd med den i ettertid.

Slutten
Da vi avgikk Ålesund om ettermiddagen
28. januar 1978, bestemt for Rio de Janeiro,
var nok de fleste om bord innforstått med
at dette var siste turen. Kaptein Paulsen
og maskinsjef Sørli hadde gått fra borde i
Ålesund for å bli pensjonister, og mangeSKIPET NR. 4 - 2014
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Foto: Per Strande

Vi passerer Fernando Noronha i Spd-Atlanteren.

årig overstyrmann på «Estrella», Norvald
Storheim, hadde overtatt som kaptein.
Han hadde noe tidligere vært kaptein på
«Cometa» - ex. «Belgrano», også i SAL.
En annen gammel rederiseiler, Meyer
Nilsen, hadde overtatt som maskinsjef, og
hadde med sin kone på denne turen. Det
lå på sett og vis en undertone av vemod
og tristhet over turen, som måtte antaes
å være slutten på ei eventyrlig tid.
Vi skulle få helg i Buenos Aires denne
gangen, og lørdagen, 25. februar, med
tidlig utskei og «helgefred» på havna allerede tidlig på ettermiddagen, fikk jeg
være med på «asado» - argentinsk grillfest - sammen med Valdo og Enrique fra
formannsgjengen, ute på «fiskerklubben».
Et fint minne fra denne flotte anløpshavna
åta med seg videre. På søndagen var jeg
ute på «Costa Nera» sammen med husmor
Rita og assistent Olav på sjømannskirka.
Mye tyder nok på i ettertid, at disse dagene
sto i «avskjedens tegn» for oss om bord i
«Estrella». I ettertid kan en også slå fast
at det ikke skulle gå lang tid før det også
ble slutt på sjømannskirka. Jeg meiner
at den ble nedlagt - nyoppussa og fin - i
løpet av første halvår i 1978, som følge av
at det var planlagt en motorvei i området...
Onsdag 1. mars gjorde jeg klar en
pakke med litt lesestoff, et brev og noen
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penger, og leverte den til formann Valdo.
Han ville levere den videre til min bror
Geir Martin, som var venta inn med
«Bandeirante» (94701. dw./-60) fra SAL, i
løpet av noen dager. For oss var avgangsdagen kommet, og ved 21-tida avgikk vi
Buenos Aires for siste gang, bestemt for
Santa Cruz på Tenerife.
Neste dag, så vidt kommet ut av La Platafloden, var oppslaget om oppsigelse p.g.a.
salg av skipet til utenlandsk rederi, kommet
opp i messene. Besetninga ble anmoda om
å melde seg hos kapteinen i løpet av dagen.
«Dommens dag» var altså ubønnhørlig
kommet...
Da jeg, seint på ettermiddagen, visstnok
som en av de siste, meldte meg i kontoret
hos kaptein Storheim, slo han en spøk,
seiv om dette, sikkert nok, var en tung
dag også for han. Jeg trodde du hadde gått
og gjemt deg, sa Storheim... Han var nok
fullstendig klar over at dette var en dag
som heller ikke jeg hadde sett frem til.
Dagen etter, utenfor Rio Grande, møtte vi
«Bandeirante», og jeg fikk en prat med min
bror som var styrmann der om bord, på
VHFen. I løpet av den tida vi begge seilte
i Syd-Amerikalinja, møttes vi noen ganger
under fart. En gang, da vi på «Estrella»
fikk trøbbel med radaren - den eneste vi

hadde som var ordentlig brukbar - måtte
vi gå det meste av en rundtur uten åfå
denne reparert før vi kom opp igjen til
Rotterdam. Det ble åta solobservasjoner
også på kysten av Syd-Amerika. Vi møttes
også en gang på denne kysten, og jeg fikk
en posisjon av han på VHFen, minnes jeg.
Denne siste hjemturen over Atlanteren
gikk også greit med stort sett fint vær. Vi
ankra på reden ved Santa Cruz seint om
kvelden den 14. mars, og fikk komme til
kai i 2-tida om natta. Allerede tidlig på
ettermiddagen samme dag var vi klar for
turen videre mot Rotterdam. Vi fikk to
og et halvt døgn i Rotterdam denne siste
gangen, fra 20. til natt til skjærtorsdag
23. mars. For en del av oss ble det tatt en
«avskjedstur» i land, før turen - den siste
sjøreisa med «Estrella» - gikk videre til
Hamburg, som var bestemt som avmøn
stringshavn og overleveringshavn til
nye eiere. Vi ankom Hamburg i 23-tida
samme dag, og fortøyde, som vanlig, i
Kuhwerderhafen, men denne gangen
heilt ute ved enden av kaia, mot Kaiser
Wilhelmhöft, hvor havnefergene hadde
anløp. Dette skulle altså bli siste losseplass
for «Estrella».
Vi skulle nå få resten av påska og vel så
det, i Hamburg, og det ble ganske livlig
trafikk i land for de fleste om bord disse

dagene. Pakking av bagasje og opprydding
om bord ble nok gjennomført, om enn med
en slags «motvilje». For de fleste var det
nok ikke lett å innse at dette «eventyret»
nå skulle avsluttes.
Etter utlossing, skulle skipet i dokk
ved Blohm & Voss for diverse arbeid, før
overlevering til ny eier, S. A. Comercial
y Maritime, med base i Montevideo. Av
mine notater kan det se ut som om denne
forhalinga til verksted, fant sted torsdag
30. mars. Skipet ble igjen tatt bilder av,
både ved siste losseplass og i dokka ved
verkstedet.

det både behørig dirigering av orkesteret
på stedet, og dansing på bordet, og mat
og drikke ble inntatt i rikt monn.
Neste dag, mandag 3. april, var dagen
kommet da de fleste av besetninga skulle
forlate skipet og reise hjem. Det meste av
bagasjen ble samla på akterdekket og tatt
i land med kran. Noen få av skipsledelsen
fikk noen dager til om bord før endelig
overlevering til nye eiere fant sted.
Ei flott tid og en minnerik epoke av
tida til sjøs var ugjenkallelig forbi

Så vel sjømannskirka som forlystelseskvarteret St. Pauli ble flittig besøkt under
dette siste havneoppholdet, og lørdag
1. april ble det for en del av oss avholdt
en «avskjedsfest» -om enn kanskje bedre
benevnt et «gravøl»- på utestedet «Zillertal» ved Reeperbahn. Denne kvelden ble

Etterord
Flyturen hjem gikk fra Hamburg til Oslo
og videre til Bergen, hvor de fleste skilte
lag ved ankomst dit om kvelden. Jeg tok et
døgns opphold i Bergen, og neste dag var
jeg innom rederikontoret på Bradbenken.
Jeg tok også en tur til rederikontoret til

1
Siste losseplass. Kuhwerderhafen i Hamburg.

J. L. Mowinckel, i forbindelse med et mu
lig förestående vikariat på m.s. «Norma»
(7650 t. dw./-63) i Syd-Amerikalinjen.
Om kvelden reiste jeg fra Bergen med
BDS-hurtigruta «Midnatsol» (2098 br.t./49), og kom hjem til Ålesund neste dags
middag, onsdag 5. april. Det var ikke den
heilt gode følelsen ved det å komme hjem
denne gangen.
Noen dager seinere ankom «Bandei
rante» Hamburg. Min bror fikk tatt et
siste bilde av min gamle arbeidsplass,
som fremdeles lå ved Blohm & Voss, da
under sitt nye navn, «Estrella del Mar»,
og med nytt skorsteinsmerke.
Min bror hadde planlagt åta ferie etter
neste rundtur med «Bandeirante». Mu
ligheten ville da være til stede for meg
til å vikariere for han denne perioden,
Da dette tidspunktet nærma seg, hadde

JH
Foto: Per Strande
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Hjemreise, bagasjen
samletpå akterdekket.
Foto: Per Strande

ml,

jeg fått tilsagn om en tur med «Norma»,
med en liten mulighet for videre tjeneste
om bord der, og valgte da det alternativet.
Det skulle imidlertid bli bare en tur med
«Norma» for meg, med fratredelse i Oslo
23. august. «Bandeirante» lå da noen uker
etter «Norma» i ruta.
Skjebna skulle imidlertid enda ha noen
overraskelser på lur. Den 8. september
i n.
. t> j
i
kolliderte «Bandeirante» med det greske

mm

lasteskipet «Maroudio», så vidt kommet
inn i Den engelske kanal. «Bandeirante»
gikk ned etter kort tid. Alle om bord ble
berga etter åha gått i livbåtene.
Jegtror det var dagen etter, at min bror,
som da altså hadde ferie, kom hjem til meg
og spurte om jeg hadde hørt nyhetene.
«Bandeirante» er gått ned, kunne han
fortelle. Det hørtes ganske ufattelig ut,
j
j
der og da.

\I-

Skipet seiler videre. Estrella del Mar i Hamburg 18. august 1979.
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Etter hvert ble det kjent at besetninga
var berga, men et godt skip var altså gått
tapt. Dette fikk naturlig nok følger for den
videre drift av Syd-Amerikalinja. Ekstra
bittert var det for meg, og sikkert mange
med meg, å tenke på at «Estrella» var blitt
solgt bare noen måneder tidligere. Om
noen kunne ha sett inn i glasskula før
dette, ville det nok ikke ha blitt slik. Da
kunne det ha blitt enda noen flotte år på
«Estrella» i SAL. Men slik er vel en gang
skjebna. Ingen kjenner morgendagen...
Gamle «Estrella» - under sitt nye navn fikk enda pløye havet i ca. ti år før den gikk
til opphogging i Chittagong i Bangladesh
i 1988. Byggenummer 532 ved Eriksberg
fra 1961 var kommet til veis ende.
Tilegna min bror Geir Martin (1951 - 2013), som
også
ei ti(j j Syd-Amerikalinja.
Takk til fotograf Stein A. Roald i Ålesund for god
hjelp med scanning og videresending av bilder,
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Bilføring på Stavanger-Kopervik-Haugesund på 60-tallet; npe Tungenes og den elder Haugesund losser biler i Kopervik.
Fotojohannes Østvold

Forlenging av Haugesundsruta
- eit 60-årsminne
Av Ivar Andersen
Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) blei starta i 1855, primært for å driva trafikk på Ryfylke
fjordane, men allereie i 1867 var dei i gang med kystruter, mellom anna mellom Stavanger og Bergen,
der Haugesund inngår i ruteplanen. Passasjertrafikken mellom Stavanger og Haugesund var ein del
av kystrutene, heilt fram til «Fjorddrott» blei satt i fart i 1939.
Rogaland Fylkeskommune har nå fatta vedtak om å legga ned passasjerruta mellom Stavanger
og Haugesund frå årskiftet 2014-15. Sist årsskifte blei Flaggruta mellom Stavanger og Bergen
lagt ned, sjøl om det er Norled (DSD) som driv i både Rogaland og Hordaland. Skal me nå reisa
med båt mellom Stavanger og Bergen, så er det Fjord Lines nye cruiseferjer «Bergensfjord» og
«Stavangerljord» som kan nyttas, dei har ein tur per dag.
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marinefartøy «Kilbirnie», i samme
1 1947
komsom
«Haugesund»,
amerikansk
«serie»
«Jylland»,(ex.«Stavanger»
(«Killchattan»), «Sunnhordland», «Sogne
fjord» og «Sunnfjord») og blei satt inn i i
Haugesundsruta, med avgang Stavanger kl
09:30, ankomst Haugesund 11:35, avgang
16:30, og ankomst Stavanger 19:15.
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Frå DSDs jubileumsbok 1855-1955, kan
me lesa:

Vi

Ombyggingen av «Kilbirnie» ble en stor og og
interessant oppgave for selskapets tekniske stab
og verkstedet på Klasaskjæret, med direktør
L.Thorsen og driftsingeniør Willumsen i spissen.
Hele innmaten av skipet ble revet ut, unntatt
maskinene, og verkstedet gikk i gang med ombyg
gingen etter planer som vare basert på samme
prinsipper som for «Fjorddrott». Skroget var imidlertid betydelig større enn forgjengerens, og skipet
kunne derfor dimensjoneres romsligere. Salonger
med restaurasjon ble innredet på to dekk i hele
skipets bredde. Skipet fikk 17 passasjerlugarer
og usedvanlig gode bekvemmeligheter på dekk.
Det ble innredet tom bilferje med plass for 22
biler, som ved hjelp av dreieskive kankjøres lett
ut og inn både gjennom sideporter og akterut.
Passasjerkapasiteten ble 740 i innenskjærs fart
og 450 i åpent farvann. Motorene på til sammen
1800 HK gir en maksimalfart på 17 mil og en øko-

nomisk rutefart på 15. Skipet hadde to propeller,
fikk manøvrering fra broen, radar og ellers det
mest moderne utstyr. Ombyggingen ble utført i
løpet av vel et halvt år»,
«Haugesund» var sers god og manøvrera,
å snu båten omtrent inderst i Vågen i
Stavanger var ikkje uvanleg.

Haugesund Damps sjøbuss Tonjer (333 brt, 1953 AS Stord) ble satt i rute Haugesund
levering og
av
TreStavange
Måker i 1964.
ved

Behovet for ei mte som S ekk fra HauSe
sund til Stavanger tidleg på dagen vokste
fram, og i 1953 blei «Sauda» (denne og
«Sand» var ombygde britiske marinefar
tøy) satt inn i denne ruta. Etter et par år
blei denne konsesj onen delt mellom BSD

0g Haugesund Dampskibs Selskab (HDS)
(underbruk av Knut Knutsen OAS), som
satte im ((Tonjer„,
en så altså, midtsommars i -54 kom
det forslag fra interesser i Haugesund, ført
i pennen av Ingvar Meling, om å forlenge
«Haugesund»s rute til Leirvik på Stord,
i perioden juni-september. Båten lå jo
uvirksom i Haugesund heile dagen, og Tit-

telsnesvegens standard gjorde at ein biltur
til Sunnhordland den veien blei unngått i
det lengste. For Stavanger ville ei slik rute
også vera ei- rask og komfortabel reise
til Sunnhordland, og videre korrespon
danse med Hardanger Sunnhordlandske
Dampskibsselsab (HSD) sine ruter. HSD
hadde i mange år ei «Stavanger-rute», eg
minnest mest «Ulvik, og «Ullensvang» som
gjekk mandag og torsdag frå Stavanger til
Hardanger, mest som ei lasterute, men før
desse båtane, gjekk fleire av HSDs flotte
steam-båtar i denne ruta, noko som er
dokumentert på gamle postkort og bilder
frå kaien.
Forslaget fra Ingvar Meling i Haugesund blei tatt seriøst av DSD, med litt
justering av Melings tidsbruk og seilingstider, men og med auke i bunkers og
driftskostnader som ei slik forlenging
av ruta ville føra med seg, der gangtida
ville auke med 80% og utseilt distanse
med 84%, og dieselforbruk med 70%. Men
innvendingane frå rederiet er nedfelt i eit
dokument datert 16.august, er:

Kil-klasseskipet Haugesund (ex Kilhirnie)
fra 1943 ble satt i rute StavangerHaugesund i 1947; her med påbpgd bildekk
fra 1955.
NSS-Opedalssamlingen
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- Dersom Oslotoget ikkje er i rute, vil dette
også kunne føra med seg tap av korre
spondanse med kveldstoget.
Liggetid i Haugesund er knapp, satt til 25
minutt for å losse 22 buler og passasjeren
- Gångtiden Haugesund-Leirvik er av
forslagstiller Meling satt for kort, da
sakte fart og manøvrering ikkje er tatt
med. Videre er målinger med nattruta
«Stavanger», (søsterskip av «Haugesund»)
viste ei gangtid på 2 timer og 12 minutt
på nord, og 2 timer og 4 minutt på sør,
fra avringing til skipet er fast. Men «Sta
vanger gjekk med 680-720 omdreinin
ger, mens «Haugesund» gjekk med 740
omdreininger per minutt, og DSD gjekk
for 2 timers gangtid med «Haugesund»,
mens Meling hadde 1 time og 45 minutt.
- Liggetid på Leirvik satt av Meling til 1/2time, DSD foreslår 10 minutt.
Liggetid i Haugesund på syd av Meling
satt til 45 minutt, på nord 25 minutt, av
DSD satt til 35 minutt.
- Gangtid på syd redusert med 5 minutt av
Meling, men her må ruta holdes, toget
går kl 20:00.
- Rederiet har ikkje andre båtar som kan
gå i ruta om «Haugesund» skulle få
tekniske problemer.

Men det er og påpekt i notatet at «Hau
gesund» går omtrent med samme fart,
sjøl om ein av maskinane er ute av drift,
mellom anna den 19. juni, då dei gjekk
for ein motor og var i Stavanger 19:30
- Overhaling av motorene må gjøres to
ganger i året, mot ein gang nå, pga.
omtrent fordobla gangtid

Då «Haugesund» blei satt i fart i -47, var
bilkapasiteten 22 einingar, men auka
biltrafikk gjorde at promenadedekket
blei forlenga i -55, og kapasiteten vart
så 34 bilar (det som i dag kallas PBE=
personbileiningar). Bilane blei heiste
opp på dette dekket, med spesialskrev,
så lasting og lossing tok si tid, men for å
spara liggetid i Kopervik, blei bilane til og
frå Karmøy prioriterte på hovuddekket.
At «Haugesunds» avløysar, «Tungenes»
som kom i 1966, hadde samme konseptet,
er mest utruleg, spesielt sett med dagens
auer, og bare 4 år etterpå kom ferja «Sku
denes» som tok 45 bilar.
Det må og nevnas at «Haugesund»
gjorde ein kveldstur til Kopervik om som
markveldane, med avgang Stavanger 20:00,
med retur frå Kopervik 22:30. På denne
tida var og ei kveldsrute til Skudeneshavn
på planen, dette for å spara ein liten times

«Jr,»

Stavangevskes ombygde Sauda (ex landgangsbåt) ble i 1953 satt inn på StavangerFoto via Johannes Østvold
Haugesund, samtidig med Tonjer.

gangtid., og bunkersforbruk. Dersom ruta
blei forlenga med 20 minutt kunne 30.000
kroner spares per år!
Nå blei det vel bare med planane. Forslaget
var godt, men «bakom nåva» hadde me
og konsesjonsgrenser, som kunne slå ut
på ymse vis. Då hydrofoilbåten «Vingtor»
gjekk i rute Stavanger-Bergen, via mellomstader, som nattruta, men på dagtid
og med 35 mils fart, så fekk dei ikkje lov

Fototilbud

#

åta med passasjera mellom Leirvik og
Bergen, då desse reisande var HSD sine
passasjerar. Dette blei det ikkje skikk
på før i -74 då DSD, SDA og HSD gjekk
saman om Flaggruta mellom Stavanger
og Bergen.
Bil og passasjertrafikken over Bokna
fjorden, og vidare nordover, har hatt ein
voldsom auke, og reisemåtar og -mønster
hhar endra seg på desse åra, men meir
om dette får komma i ein annan artikkel.

22

Her følger et nytt fototilbud, denne gong av skip tilhørende Bergens-rederiene
Reksten og Mowinckel. Her er 30 fotos i sort/hvit, 10 xl5 cm, og prisen er
kr 10,- pr. stk. inkl. porto.
Betaling ved bestilling til min bankkonto nr: 9775.09.28467
ARABONNE/70

i LISTA/70

ARRIAN/53

; N0RMA/63

; EGDA/57

FABlAN/30-omb

j PARA/64

: FOSNA/76

GRATIAN/71

; STR1NDA/57

HEINA/70

LUCIAN/65

i SYGNA/67 (som havarist)

LISTA/49

OCTAVIAN/54, omb.64
• SIR CHARLES HAMBRO/73
FOLGA/57

OCTAVIAN/71

RAGRACE/70

NORMA/30

: CYPRIAN/66

PALMA/55

GORDIAN/59

RONDA/48

FR0STA/61

I JULIAN/73

HØRDA/55

LUCIAN/74

i SYGNA/07
TEAM B0RGA/73
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Ikke Motor Launch,
men Admiralty Pinnace
Omtalen av to ex-britiske marinebåter i
Drivgods nr. 3 på side 43, har fått Ragnar
Andersen til å sende noen bilder fra Dram
men og derved løse gåten.
Bildene viser den samme båten som
øverste bilde, tatt i Bergen på 80-tallet,
hvor opplysninger fra eieren bekrefter
at dette var Bergens brannbåt fra 1949 til
1980, kalt «Obersten». Som bildene viser
er den i fin stand eksteriørmessig.
Båttypen oppstod for Royal Air Force
i 1937 som assistansefartøy for sjøfly
og flybåter og som redningsfartøy. Den
første RAF Pinnace No 1 ble levert fra
yacht-verftet Groves & Guttridge, Cowes,
i 1938. RAF fikk etter hvert 260 slike
båter. 11941 bestilte også Admiralty 90
av samme type, med betegnelsen FSMB
(Fast Seagoing Motor Boats) eller TRSB
(Torpedo Recovery Safety Boats).
De fleste avbåtene ble solgt etter krigen,
mange som arbeidsbåter til forskjellig
bruk, lystbåter mv.
Er det noen som kjenner til flere av
denne typen i Norge?

Den heter fremdeles Sjøsprøyte 1, denne RAF Pinnace fra 1943, fotografert av Ragnar
Andersen i Drammen i sommer.

y D S Rafts U n d
I «Skipet» nr. 4 2007 hadde Trond Carlsen
en artikkel om ds Raftsund til Vesteraalens Dampskibsselskab som ble ødelagt
av brann i Sandnessjøen i 1912. Denne
Raftsund var opprinnelig bygd som Kong
Magnus i 1873 av Reid & Co i Glasgow
for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab i Oslo, for rutefart på Nordsjøen.

Til VDS kom skipet i 1890 og fikk navnet
Raftsund.
Det viser seg at Raftsund skulle få et nytt
liv etter sin død. Dette er ikke blitt oppfattet
ordentlig i Norge, men derimot i Sverige,
som rapportert av Torsten Hagneus.
Etter brannen ble Raftsund kondem
nert. Skroget var åpenbart ikke verre øde
lagt enn at det kunne brukes som lekter,
og det ser ut til at firma Einar Blaauw i
Bergen overtok det og fikk det slept til
Haugesund for ombygging. Jeg kan ikke
se at denne kjøpet er nevnt i historien om
handelshuset Blaauw fra 1954.
Det ble utstedt bilbrev av «Haugesunds
Jernskibsbyggeri» 9. november 1915: «I
slutningen af 1914 og til 1.2.1915 ble ved
nævnte verft et jernskibsskrog, vrag af
D/S»Raftsund», undergivet betydelige
reparation og ændring til lekter». (Spørsmålet er også om det dreier seg om Hauges
Jernskibsbyggeri eller Haugesunds Mek
Verksted?)

Velholdt og med mye av de originale fra
omhyggingen i 1949/50.
Foto: Ragnar Andersen
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Den 10. november 1915 ble det utstedt
svensk interimssertifikat for reise BergenSverige:
härmed meddelas, att äganderätten till den i okt
1913 i Bergen av stål byggda till 448 ton uppmätta
samt för närvarande i Bergen liggande läktaren
(tidigare ångfartyget) RAFTSUND övergått
till Stockholms Transport- och Bogserings AB,
Stockholm.

Videre livsløp ble som så:
1917, juli 21: svenskt mätbrev; 478,99
brt 335,95 nrt, dim: 56,51 x 7,76 x 3,48 m.
1917, juli 23: anmälan till fartygsregistret;
ombyggt vid Finnboda Varv och Ekens
bergs Varv. 250 ehk Atlas diesel, 4 cyl, 2-t,
320 x 470 mm, tillverkad 1916.

Den bmnnskadete Raftsund fra 1873 gjenoppstod som motorskip Trpgve. Foto fra Torsten Hagneus

1917, juli 27; Cert, TRYGVE, Stockholms
Transport- och Bogserings AB1 (J Ax Ap
pelqvist), Stockholm. Befälhavare: sjökap
ten Alrik Frithiof Lundblom, Stockholm.
1919 dec 18: kl 2.55 fm på resa HullStockholm med koks grundstött på grun
det Klotet vid Utlängan under SSV frisk
till styv bris och siktbart väder. Fartyget
passerade VT' nord om Utklippans fyr och
kursen hölls därifrån mot Utlängan. När
det inkommit i denna fyrs vita sektor, och
Klotets lysboj icke blev synlig, styrdes mera
nordligt, tills det några minuter därefter
strandade. Fartyget blev genast läck och
övergavs kl 6 fm av besättningen. Det har
sedermera blivit vrak. Orsak: Vårdslös
navigering. Sjöförklaring den 3. januari
1920 vid Rådhusrätten i Stockholm.
Derved kan det settes et endelig
punktum for dette seiglivete skipet.

Den utrangerte MTB Teist. Hvem vet mer om hva den ble brukt til?

NSS

Fotosamling

Fototilbud nr. 4. 2014 - et utvalg av tørrlastskip fra Jenssensamlingen i svart/hvitt.
Standardformat er 13x1 1 cm med hvit kant.
Prisene er;

Gammel MTB
Bildet over av en utrangert MTB av krigs
type er åpenbart tatt et sted rundt Oslo
fjorden. Påmalt fartøyet er «P38 Teist»,
hvilket gir fartøyets identitet. Men hva ble
det brukt til på den tiden bildet ble tatt?

Ukjent fotograf

Format
11 x 13cm
11x16 cm

Pris medlem
NOKIO
NOKI3

Pris ikke-medlem
NOKIS
NOK 18

13x18 cm

NOKIS

NOK 20

LINES

1966

BISCAYA

AMUNA

1947

i BLINK

ARA

1955

i BOLZANO

AUSTRI

1969

BAALBEK

1955

FELTO

1953

1957

FINN GERMA

1956

1949

GARNES

1948

j CANOPUS

1948

GULETTE

1953

1937

j CETUS

1949

HAMINA

1954

BAMSE

1947

: CORONA

1949

HAUKELI

1952

BAYARD

1951

i DRACO

1948

HEGRA

1951

BEUEANNE

1947

i ELIN HAVEN

1949

HELENE BAKKE

1932

BELKARIN

1954

i ESTELLO

1955

HELENE PRESTHUS

1932

BESTIK

1957

j FAGERLAND

1950

HERA

1962

1 Vanligen kallat TB eller Transportbolaget
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NSS Hordaland
Møteprogram 2015
15. januar

Harald Sætre: Fergesamband i Sunnhordland

12. februar

Rolf Rasmussen: KNM Hitra med DVD

12. mars

Årsmøte i lokalföreningen

16. april

Arne Tandberg; Krigsforlis 1939/40

10. september

Per Albert Lund: Rutefarten i vest (til Sotra, Øygarden)

8. oktober

Dag Bakka jr: Kystrutefarten fra Bergen

12. november

Program ikke fastsatt

10. desember

Julebord på Hurtigruten

Vi satser dessuten på en utflukt i april, samt tur med KNM Hitra i august 2015. Åpent lokale i Sandviksboder 16 (Lille Fisketorget)
hver tirsdag kl. 10.00-13.00. Styret håper på innspill og forslag fra medlemmene.
For styret
Olav Rivelsrud (treffes lettest på 971 94 917)

Kil-klassen - spennende skip fra krigens dager
Den 9. oktober var Otto Ersland invitert til NSS Hordaland for
å kåsere om Kil-klasse skipene, hvorav flere skulle bli velkjente
i norsk rutefart etter krigen.
Da krigen var over i 1945 var mange ruteskip gått tapt og de
gjenvørende var i sørgelig forfatning. Mangel på byggematerialer
og kapasitet ved verftene gjorde at nybygg ville ta lang tid.
I denne situasjonen ble det funnet en god løsning ved kjøp av
Kil-klasse fartøyer fra USA.
Kil-klassen var en klasse patruljefartøyer på 180 fot som ble
bygd i 1943/44 av Pullman Standard Car Manufacturing Co som til da hadde bygget jernbanevogner - ved Lake Calumet
utenfor Chicago. De fikk betegnelsen PCE med nummerering.
En gruppe av fartøyene ble overtatt av Royal Navy (det britiske
marinen) på lend-lease vilkår og fikk navn som begynte på Kil;
derav betegnelsen Kil-klassen.
Teknisk direktør Ludvig Thorsen i Det Stavangerske Damp
skibsselskab så mulighetene som typen ga for ombygging til
ruteskip. Han dro til England og fikk kjøpe to fartøyer, samt en
flytedokk og noen landgangsbåter. Flere ruteselskaper fulgte
eksempelet, og til sammen 7 Kil-fartøyer ble kjøpt til landet i
1946/48. Av disse ble 6 bygd om til passasjerskip, mens det siste
fikk en annerledes ombygging til lastebåten Naddodd.
Av de seks passasjerbåtene ble Haugesund, Jylland, Sunnhord
land, Sognejjord og Sunnfjord bygd om noenlunde etter opprin

iffii . i
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nelig arrangement med opprinnelige maskinrom, åpent dekk
akter og innredning med lugarer/lastedekk forover og salonger
i ny overbygning. Kilchattan, som ble bygd om til nattruteskip
Stavanger, ble derimot kuttet i to, forlenget og bygd til nytt
akterskip og i hovedsak gitt store lugarkapasitet for Nattruten
Stavanger-Bergen.
Ersland gjennomgikk historien til de syv skipene, hvorav
de seks passasjerbåtene fikk lang og god tjeneste på kysten og
over Skagerrak.
Olav Rivelsrud

Kil-klasse
PCE

HMS

KJØPT

KJØPER

827

Kilbirnie

09.46

828

Kilbride

01.48

829

Kilchattan

830

„A.75~: 1

OMBYGD TIL

LEV OMB

Det Stavangerske DS, Stv

Haugesund

07.47

solgt 1973

Kristiansands DS, Krs

Jylland

05.49

solgt 1968

10.47

Det Stavangerske DS, Stv

Stavanger

03.50

solgt 1973

Kilchrenan

12.47

Hardanger Sunnhordlandske DS, Bgn

Sunnhordland

06.49

solgt 1974

832

Kilwick

12.47

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Bgn

Sunnfjord

05.49

forlist 1983

833

Kilham

11.47

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Bgn

Sognefjord

04.50

Orion, solgt 1987

834

Kilkenzie

05.47

Giertsen & Co, Bergen

Naddodd

11.48

solgt 1952

Medlemsnytt
Nye medlemmer 10.09.2014 - 15.11.2014.
1729 H

Rune Lie

Postboks 75

5559 SVEIO

3225 NM

Storgata 23
Postboks 195

6509 KRISTIANSUND

3226 B

John K. Sjølseth
Arne Vik

3227 S

Trond 1. Hellevik

Grønevikveien 13

4375 HELLVIK

Tiriltunga 5
Lokes vei 15

6518 KRISTIANSUND

3228 NM

Thorolf J. Hjelkrem

3229 0

Bjørn Brevig
Einar Otto Oiaussen

3230 0
3231 NM

Jan Birger Helseth

3232 H
3233 0

5418 FITJAR

1782 HALDEN

Bakkelifjellet 13

1710 SARPSBORG

Solveig Torild Matre

Bruhagen
Postboks 75

6530 AVERØY
5589 SANDEID

Østen Georg Østro

Ro bru

3550 GOL

Dødsfall:
Sverre Johansen

3110 TØNSBERG

2326 NM

Audun Endreseth

6508 KRISTIANSUND

2083 B

Amund Halvorsen

5184 GODVIK

1444 S

Inge D. Kaada

4313 SANDNES

2606

Legekontoret
Tor Vaksdal

5924 HARDBAKKE

2201 0

Utmeldinger;

1833

4699 TVEIT

Adresse-endringer:
2499 NM
2681 B
128
2158
765 B
2714
285 NV
2258 S

John Andahl

ukjent adresse

Henry 1. Askeland

Jehansvegen 8
Ukjent adresse

Aust-Agde Kulturhistoriske Senter

5455 HALSNØY KLOSTER

Bjørn Belsås

ukjent adresse

Tore K. Engelsen

Sletta nesvegen 44
Øystein Møylasvei 25

5457 HØYLANDSBYGD
7037 TRONDHEIM

Røysegata 15
Beite 4 A

4077 HUNDVÅG

Ole Georg Fallan
Fiskebåtredernes Forbund

6003 ÅLESUND

1556 B

Thorleif Foldøy
Erik Geber
Asbjørn J, Grevstad

Bønesskogen 97
Strandveien 5

5154 BØNES

2782 H
2297 0
2812

Frode K. Hagen

Skovlyveien 10

3160 STOKKE

857 B
1560 H
1120 0

Jan Helge Hansen
Halvard Hammerø
Helge Hovland
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Biblioteket Vestfold
Ulf Karlsen

5545 VORMEDAL

Bjørumsvegen 2

4820 FROLAND

Sundsvegen 19

5450 SUNDE

ukjent adresse
Postboks 3

3199 BORRE

Rotevågsvegen 16

5336 TJELDSTØ

Solstrandvegen 123
ukjent adresse

9020 TROMSDALEN

2024 B
1862

Jon 0. Klodiussen

1602

Leif B. Knudsen

1597

Egil R. Kopstad
Odd H. Krosshøl

ukjent adresse

Torleiv Kvalvik, Legekontoret for sjømmen
Knut Kvistnes

Skåregata 92
Saltbunesset

691

Bjørn Inge Kyvik
Berner Larsen

ukjent adresse
ukjent adresse

139 B

Håkon Larsson-Fedde

Rispeleitet 18 B

5310 HAUGLANDSHELLA

145 B

Per Albert Lund

Øyjordslien 3

5038 BERGEN

Lars Matre

ukjent adresse

Knut Arne Myklebust

3122 B
369 H
3154 NM
1525

2589 H
954 NV

ukjent adresse
5528 HAUGESUND
6687 VALSØYFJORD

6020 ÅLESUND

1192 H

O.E.Mæiand Shipping c/o Odde Einar Mæland

Myrlandsvegen 17 D
Strandveien 2

1248 0
1680 0

Jan Ragnar Olsen
Knut Erik Olsen

Nedre Skøyen 1
Grimsrudveien 3

3442 HYGGEN

2061 0

Ole-Chr. Helium Olsen

Nyleneveien 23 Husby

3132 HUSØYSUND

2185 H

Olav Skjold
Arne M. Smørvik

ukjent adresse

1026

5545 VORMEDAL
1482 NITTEDAL

ukjent adresse

869
2509 NM

Bjarne F. Søranes

Holmesjøen 11

5443 BØMLO

Jørgen Strand

Hauggata 20 B

6509 KRISTIANSUND

1627

Trygve Syvertsen

ukjent adresse

Dag Arne Søreide

Talgjevegen 158
Kvitareina 10

4163 TALGJE
5568 VIKEBYGD

937 S
2388 H

Ingvald Tangen

1018 H

Oddmund Tjoflot
Kristoffer Tufteland

Naustvikvegen 79

Svein Terje Vestø
Arne J. Ølmheim

ukjent adresse

2283 B
2814 H
1022 B
670
2499 NM

Jan Ove Øygjordsbakken
John Åndahl

Adresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide

5585 SANDEID

ukjent adresse
Eidsnesvegen 56
Arendalsveien 95
Måseveien 20
(e-mail; leif@nordeide.net)

5455 HALSNØY KLOSTER
4878 GRIMSTAD
5514 KRISTIANSUND

rc*
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Skipet fikk utført teknisk vedlikehold,
og var planlagt tilbake i rute fra Bergen
søndag 07.12.14
I perioden 1. november 2014-31. mars
2015 anløper hurtigrutene Flatholmen i
stedet for Prestebrygga. Årsaken er masse
fryselast (fisk) på sørgående.

Nordkapp i Raftsundet 8. oktober.

Foto: Geir Svendsen

Nordstjernen
Etter endt oppdrag i Tromsø 17.08 seilte
skipet til Runavik med ankomst dit 20.08.
Skipet var utleid til Statoil i september
måned ifbm. riggvedlikehold.
«Nordstjernen» kom tilbake til Skude
neshavn i starten av oktober.
I november og desember tilbyr «Nord
stjernen» julebord i Skudeneshavn. (http://
vestlandclassic.com for mer info)
På sin ferd mot sydlige bredder avgikk
cruiseskipet «Fram» fra Bergen 2. oktober.

• [i

•Ille

Gulen Skyssbåtservice er tildelt anbud på
ferjeruta Klokkarvik - Lerøy- Bjelkar
øy-Hjellestad for perioden 1. oktober
2014-31. desember 2018.
Moss-Horten
Fosen er tildelt anbudet for ny periode
2017-2026 på Moss-Horten. Det betyr
bygging av tre nye ferjer.

Alle hurtigruteskip har tatt opp igjen
anløp av Mehamn fom. 09.09.2014
Årsaken har vært kaireparasjon og
alle anløp har vært innstilt siden januar.
Mandag 3. november gikk «Nordnorge»
på grunn like etter avgang fra Skjervøy.
Skipet tok seg tilbake til Skjervøy.
Hun ble liggende der inntil tirsdag 4.11
på kvelden da hun seilte tom sørover
til Noryards Fosen. Hun ankom verftet
torsdag 6.11 på morgenkvisten og ble tatt
rett i dokk. Verftet foretok en midlertidig
reparasjon og hun forlot verftet 08.11 og

Stavangerfiord ved den npe fergeterminalen
på JektevikaVSnittet 2. augUSt. Foto: Dag Bakka jr

50

SKIPET NR. 4 - 2014

seilte til Ålesund. Hurtigruta kom i drift
igjen fra Ålesund 09.11 på nord. Skipet
skal senere i høst/vinter på ordinært
verkstedsopphold.
Lørdag 15.11 ankom «Finnmarken» Bergen
i rute. På tidlig kvelden avgikk skipet og
seilte sørover på verksted i Landskrona
hos Øresund Drydockhvor «Finnmarken»
ankom på morgenen mandag 17.11.14

J

Fjord Line
Fom. 01.10.2014 har Bergen hatt daglige
anløp av «Bergensfjord» og «Stavanger
fjord».
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Eredag 7. november hadde «Melder
skin» på ny tekniske problemer og ble tatt
ut av rute. Lørdag 8. november seilte ferja
sørover på verksted på Rubbestadneset.
Inntil «Ølen» var på plass lørdag 8.
november ble ruta utført av skyssbåt.
Natt til mandag 10. november ble det
foretatt ferjebytte og «Gloppen» var på
plass til rutestart mandag 10. november.
«Ølen» ble forseilt sørover til Skjershol
mane - Ranavik.
Lørdag 15.11 ble det foretatt nytt bytte
og «Gloppen» gikk ute av rute i Leirvåg i
13.00-tida og seilte sørover til Skjershol
mane- Ranavik.
«Bjørnefjord» overtok som avløser kl.
13.15 fra Leirvåg denne lørdagen.

L.

Gloppen i npe farger og npefarvann, nå for Norledpå Skjersholmane-Ranavik
Foto: Harald Sætre 4. november

i

Norled / Oslofjorden
«Tidevind» ble satt inn i rushtidsrute
Fornebu - Aker Brygge fom. 10. november.
Kontraktstid er 4 år og 9 mnd.
«Baronen» har hatt tekniske problemer
og har ligget ved Drammen Slip & Verksted
siden 31.10. Båten var tilbake i Oslo 08.11,
«Tidevind» har vært avløser.
Norled / Rogaland
Om kvelden 12. oktober gikk «Sjernarøy»
på grunn ved Nord-Hilde i Ryfylke. Ferja
ble skada og vart tatt ut av rute ein kort
periode.

Etter maskinhavari er ferja «Bømlo»
solgt til opphugging i Danmark. Lørdag
11. oktober seilte den fra Rubbestadneset
til Esbjerg for hugging. Smedegaarden AS,
Esbjerg har kjøpt henne.

Ifbm. motorskifte på «Teisten» var «Erøya»
vikar i ruta Bergen - Knarvik - Blåtøy fom.
onsdag 29. oktober tom. fredag 31. oktober.
«Fjordprins» var vikar i dagrute Nordfjord
samme periode.

I samband med verkstedsopphold i fer
jeruter Søre-Sunnmøre er «Fitjar» tatt
nord for avløsing.

17.10 ble «Melderskin» tatt ut av rute på
formiddag pga. trøbbel med en hjelpemotor. Ferja ble lagt til kai på Fonnes og var
tilbake i rute igjen 20.10. Inntil «Strand»
var på plass ut på ettermiddagen 18.10 vart
ruta utført av skyssbåt. Da «Melderskin»
var tilbake gikk «Strand» på verksted hos
Solund Verft på kvelden 20.10.

Ferja «Folgefonn» ankom Halsnøy Dokk
as i Høylandsbygd 30. august. Verftet skal
bygge om ferja til hybrid-drift. «Folgefonn»
ligger fortsatt ved verftet (20. november
2014).
Som følge av dette ble «Hordaland»
overført til Jektevik-Nordhuglo-Hod
nanes 30. august.

Nils Agasøster Båtservice
«Espeværekspressen» er solgt nordover til
Lovund Skyss og har fått navnet «Lovund
Express». Tanken er at båten skal benyttes
som avløser for Boreal avd. Helgelandske
og Torghatten. Ellers div. oppdrag. Båten
kom nord til Lovund 30. oktober.
Norled, Hordaland
I forbindelse med hardtværtest ble «Fjord
bris» skadet og båten ble tatt til Eikefjord
4. oktober for utbedringer. Båten var
tilbake i rute igjen 12. november.

... og halvsøsteren Bømlo i siste havn, til
stripping og opphugging i Esbjerg.
Foto: Bent Mikkelsen
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tok henne inn til Algeciras. Dette skjedde
8. oktober og ferja ligger i skrivende stund
fortsatt ved kai i Algeciras.
Torsdag 16. oktober ble «Fanaraaken» lagt
i vinter-opplag i Florvåg på Askøy. Etter
en liten periode i Bergen fra 1. oktober
kom «Skagastøl» til Florvåg 7. november
for vinter-opplag. Litt historisk er dette
siden «Fanaraaken» aldri har vært i Florvåg
tidligere. «Fjærlandsfjord» går i vinter i rute
Flåm - Gudvangen og Kaupanger - Frøn
ningen.

Batterifergen Ampere er nå ferdig fra Fjellstrand og skal settes i rute 1 januar på
Foto: Fjellstrand
Lavik- Oppedal.

« Stallovarre» ble innleid fra Bjørklid Fer
jerederi på Lyngseidet for fart Gjermunds
havn-Varaldsøy-Årsnes fom. 30.08.
Norled kjøpte ferga «Gloppen» fra
Fjord 1 og ferja ankom Rubbestadneset for
div. arbeid og ommaling til Norled-farger.
Navnet blir beholdt. Mandag 3. november
ble ferga satt inn som avløser for «Bjørne
fjord» på ruta Ranavik - Skjersholmane.
Gulen Skyss
Gulen Skyss overtok Klokkarvik-ruta fom.
1. oktober 2014. Selskapet har også kjøpt
«Sundferja» fra BNR. Ferja fikk tekniske
vansker 21.10 og ligger i skrivende stund
ved Skjøndals i Bergen.
«Skånevik» ble satt inn som avløser
fom. 23.10. «Tornerose» gikk vikar inntil
«Skånevik» var på plass
Fredag 24. oktober fikk «Skånevik»
motorstans midt i ruta. Ferja har to
motorer og den ene fikk stans. «Skånevik»
fikk bistand av hurtigbåten «Tornerose»
når ferja skal til kai. Inntil ferja var repa
rert gjekk «Tornerose» i ruta.
«Skånevik» var på Skjøndal på kvelden
4.11 og ho var tilbake på Leirvik torsdag
6. november.

Fjordl / Sogn og Fjordane
Etter «Eid»s grunnstøting 28. oktober
starta «Aukra» opp som avløser-ferge på
Askvoll-rutene 31. oktober.
«Sunnfjord» gikk avløsning inntil
«Aukra» var på plass. Men så fikk «Aukra»
tekniske problemer en del dager og var
tilbake i rute lørdag 15. november. Derfor
måtte «Sunnfjord» være avløser nok en
gang.
I starten av oktober seilte «Balsfjord» som
avløser på Sæbø-ruta for «Goma» som var
på verksted. Etterpå har ferja lagt i Valldal.
Som omtalt i forrige nummer ble ferja
«Gudvangen» solgt til Raamish and Ayra
Pty Ltd, Melbourne. Ferja fikk nytt navn,
«Queen of Melbourne».
På sin ferd sørover gjorde mannskapet
mytteri. Spanske myndigheter overhørte
dette på radiosambandet og bordet ferja og

Norled/Sogn og Fjordane
17. oktober ble den elektrisk drevne
«Ampere» overlevert fra Fjellstrand AS til
Norled AS, Stavanger. Fergen er verftets
byggenummer 1696 og har design type
ZeroCat 120.
«Ampere» er verdens første batteri
drevne ferge og skal trafikkere ruten
Lavik - Oppedal i Sognefjorden fra
1. januar 2015, da Norled övertar anbudet.
Da blir det 3 ferjer som skal gå i ruta,
den nye batteriferja «Ampere», hurtigferja
«Stavanger» og «Oppedal» ex. «Tidesund».
Norled/Møre
Hurtigbåt «Tidebris» var tilbake ved Oma,
Leirvik 1. november etter vikar-tjeneste
på Møre.
Hurtigbåten «Tideekspress» har endra
navn til Ekspressen», og etter ett lengre
opphold på Oma var båten tilbake i Åle
sund 29. oktober.
Ferja «Os» fikk tekniske problem 12.11 og
måtte taes ut av rute og ho ble seilt til Åle
sund på verksted. «Tustna» vart innleigd
fra Fjord 1 og var på plass samme kveld.

«Osterøy» og «Tornerose» utfører ruta
fom. onsdag 5. november. «Sundferga»
var venta tilbake om ca. 4 veker.

WBBÉ*?. 1"
Gudvangen forlater landet på vei til
Australia som «Queen of Melbourne», foto
grafert av Alf J. Kristiansen 29. september i
Kopervik.
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Den npe hurtigbåten Tprhaugfra Brødrene Aa til Kystekspressen.

Lørdag 15.11 var det bytte av avløserferger. «Tustna» seilte til Brattvåg og
«Solskjel» overtok som avløser. Iskrivende
stund er «Os» fortsatt på verksted.
Fjordl/More og Romsdal,
Sør-Trøndelag
Fra og med sesongen 2015 blir turistruta
Valldal - Geiranger lagt ned i regi av
Fjordl. Ruta har vært driftet to måneder
siste somrene.
Etter landligge i Kristiansund i oktober,
var «Svanøy» på plass på Flakk- Rørvik
tidlig i november for og avløse «Glutra»
som var på verksted i Rissa.
Fosen-Linjen
«Nidaros 2» har vært til oppgradering
ved Solund Verft siden 27.09 og ligger i
skrivende stund fortsatt ved verftet.
FosenNamsos Sjø
Hurtigbåten «Osenfjord» ble overlevert til
FNS onsdag 28. mai ved verftet Brødrene
Aa i Hyen. Tirsdag 10. juni var det feilesdåp i Trondheim for «Osenfjord» og
«Terningen». Førstnevnte har overtatt
ruta i Osen etter «Bjørnør» fra 2. juni.
Gammeldama ligg i Trondheim for salg.
«Agdenes» blir inntil videre beholdt som
reservebåt for FNS.

Feria «Florøy» er innkjøpt fra Fjord
1og vil skifte navn til «Levanger». Ferja
er planlagt overtatt i uke 46/2014 og
skal være reserveferge for sambandet
Levanger-Hokstad (Ytterøy). Ferja ble
tatt til FiskerstrandVerftll.il etter lengre
tids opplag i Mauseidvågen.
FNS har under bygging ny ferge i Tyrkia
til sambandet Levanger-Hokstad som
FNS har vunnet tilbake fra Norled fom.
01.01.2015
Kystekspressen
Hurtigbåten «Me
«Mørejarl» er solgt til Kroatia, og utskiping på tungløfter vil finne
sted i Bergen i starten av desember. Båten
ligger no iro i Trondheim.
«Ladejarl» bli inntil videre beholdt som
reservebåt i Kystekspressen.
Nybygg nr 2, «Tyrhaug», kom til Trondheim om kvelden lørdag 15.11 på tur fra
byggeverftet i Hyen hvor hun forlot om
lag 12.00. Båten var innom Kristiansund
på seilasen nordover. Hun ble satt i rute
omkring 25.11.
Torghatten Trafikkselskap
1. juli overtok TTS ferjesambandet Forvik-Tjøtta. TTS har no bestilt ny ferge
for dette sambandet.

Foto: Ole Mathias Aa

Boreal Transport Nor, Helgelandske
Selskapet har kjøpt «Stokksundferja» fra
Fosen Namsos Sjø. Ferga skal settes inn
pårutaVandve-Solfjellsjøfom. 1. januar
2015.
Ifbm. åpningen av Toventunellen
lørdag 22. november blir ferjesambandet
Hemnesberget - Leirvika lagt ned. «Aldra»
har gått i denne ruta siden 1986.
Hurtigbåten «Tinden» er solgt til
Wilson Charter OY i Rosala, Finland. Båten
vil bli brukt i charter-trafikk med turister
mellom Rosala og Bengtskår osv. Båten
vil bli overbygget akter over lastedekket.
Båten skal få nye motorer og nye stoler.
I siste halvdel av oktober seilte «Renøy»
i Træna-ruta mens «Helgeland» var på
verksted i Sandnessjøen. Finnmarksbåten
har vært vikar flere ganger i denne ruta.
Torghatten Nord AS
Ferja «Vågan» er solgt til Seatours i Stykkisholmur. Ferja seilte fra Svolvær på kvelden
10. oktober og ankom Stykkisholmur 12.10.
Den har nå fått navnet «Baldur» og gikk
sin første tur 13. oktober.
Ferja ankom Reykjavik havn tirsdag
14.10 på morgenen for verkstedsopphold.
Ferja var planlagt tilbake i Stykkisholmur
etter 10 dager. Ferja vil gå turer i området
rundt Stykkisholmur. Se www.seatours.is
SKIPET NR. 4 - 2014
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Vågan er nå solgt til Island og satt i rute som Baldur, fotografert i Stgkkisholmur 13. november av Thomas Holm Carlsen.

Selskapet har sendte flere av ferjene sine
til garantiettersyn på Fiskerstrand Verft;
Ferja «Værøy» ankom verftet 31.08 for
garanti-ettersyn. «Værøy» var tilbake i
rute 7. oktober kl. 16.15 fra Bodø. Ferja
var tilbake i Bodø 07.10 kl. 13.00 og fikk
ikke mange timer i ro før rutestart.
«Barøy» kom til Fiskerstrand 25. sep
tember for garantiettersyn. Hun var til
bake i Lødingen for rutefart igjen tidlig i
november. På veg sørover fikk ferja shutdown på alle systemer og gikk til kai på
Uthaug. Ferja ble slept sørover derfrå til
verftet.
«Melshorn» kom til verftet 01.10 for
rutinemessig vedlikehold. Hun var tilbake
nordpå i slutten av oktober.
Etter endt opphold på Austevollsruta
som ferje 2 seilte «Tysfjord» til Lødingen
og gikk avløsning. Etterpå ble ferja lagt
i opplag på Stokmarknes ca. 1 mnd. før
ho ankom Fiskerstrand Verft 27. oktober.
Her gjennomgår ferja tilpasning til
ruta Melbu -Fiskebøl som hun opptar
1. januar 2015.
«Landegode» kom til verftet 27. oktober
for garanti-ettersyn.
«Lødingen» kom til Fiskerstrand
5. november. Ferja fikk utført garanti
ettersyn.

Hurtigbåten Tinden er solgt til Finland
og skiftet navn til Sissel; her fotografert i
Bergen 4. november av Frode Folkestad.
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«Vardehorn» klappa til kai på verftet
5. november for rutinemessig verkstedsopphold.
Fiskerstrand har utført arbeid på i alt
7 THN-ferger i høst. I skrivende stund
ligger 4 der samtidig,

Torghatten Nord/Troms
Ferja «Reinøy» gikk til ombygging ved
Fiskerstrand Verft og overnattet i Skutvik 29.01 - 30.01 på vei sørover. Deretter
i Rørvik og Kristiansund på veg sør og
ankom verftet søndag 02.02.2014 på

«Landegode», «Lødingen», «Vardehorn»
og «Tysfjord».

ettermiddagen. Ferja har fått salong oppe.

Norled/Troms
Nybygget «Kvernsund» forlot verftet i
Tyrkia lørdag 15. november. På sin lange
ferd nordover til Bjarkøy-sambandet skal
ferja innom Bergen for og få om bord
diverse utstyr.

mmmxaaxamlm

Søndag 25. mai seilte «Reinøy» nordover
igjen fra verftet og ankom Tromsø 28. mai.
«Røtinn» seilte som avløser inntil «Reinøy»
var tilbake i rute igjen torsdag 5. juni.
«Vengsøy» har i skrivende stund
lagt ved kai i Tromsø i veldig lang tid i
påvente av montering av nytt landgangsarrangement. «Karlsøy» går som avløser
på Belvik - Vengsøy.

RØKESALONGEN

Torghatten Nord/Nordland
I høst har gassfergene «Værøy», «Barøy»,
«Landegode» og «Lødingen» vært på Møre
hos Fiskerstrand Verft for garanti-ettersyn
og div. arbeid.
Tysfjord-ferja «Melshorn» har i høst
vært på Fiskerstrand for div. arbeid. Også
«Vardehorn» har vært innom Fiskerstrand.
Det var i starten av november.
«Tysfjord» er i skrivende stund på
Fiskerstrand Verft for div. arbeid i for
bindelse overtakelse av Melbu-ruta fom.
01.01.2015. Ferja skal skifte hovedmotor.
«Helgøy» overtok ferjeruta Rødøybas
senget fom. 05.11 som tidligere sesonger.
Planen er at ferja skal gå i ruta ut mars
2015. Hovedferja overføres til anna
samband.
Boreal Transport Nord/Finnmark
BTN har bestilt 2 nye ferger ved Fisker
strand Verft for rutene Øksfjord - Hasvik
og Øksfjord-Bergsfjord-Sør Tverrfjord
ifbm. nytt anbud og overtakelse av ruta
Øksfjord-Hasvik fra Fjord 1.
Torsdag 23.10 hadde «Haarek» pro
blemer med baugporten og ble liggende
ved kai i Øksfjord» for utbedring. Gam
melferja «Hasfjord» ble bentet fra Ham
merfest og overtok som «vikar» fom.
lørdag 25. oktober og noen dager inntil
«Haarek» var fiksa.
Barents Nord/Øksfjord
Barents Nord har fått overlevert nybyg
get «Nefelin V» fra Brødrene AA i Hyen.
Mandag 13. oktober seilte båten inn
til Bukta i Alta for første gang. Båten
skal brukes i arbeidsrute mellom Bukta
(Alta) - Toften og Lillebukt (Stjernøya)
Nybygget avløser gode gamle «Nefelin
IV» som er lagt i ro i Øksfjord. Hun har
gått i arbeidsruta siden 1980.
Sibelco som driver nefelin-produk
sjonen på Stjernøya har inngått avtale med
Barents Nord for 10 + 5 år mht. nybygget.
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Sea-Cargo har leiet inn det franske ro/ro-skipet Marfret Niolon (7395 ht, bygget i 1991),
Foto: Frode Folkestad 4. november
tidligere Bore Nordia.

overført til ruta Bergen - Amsterdam
siden «Trans Carrier» er i Klaipeda for
montering av sideport. «Carrier» ankom
Klaipeda 3. november.
Seskapet har kjøpt inn ro/ro skipet
«Express fra Finland. Skipet skal benyttes
for fart Sunndalsøra, Karmøy - kontinentet i forbindelse med ny aluminiumskontrakt fra 01.01.2015. Skipet skal bygges
om med bl.a. sideport.
Divers e
Sideportskipet «Gullaas» ex «Hanseatic
Sailor» ble i mars solgt til Bahamas, til
samme rederi som bl.a. tidligere kjøpte
«Røyksund». «Gullaas» har nå fått navnet
«Betty K III».
«Karl» ex «Barøy» ligger fortsatt ved
kai hos Kvernhusvika skipsverft på Hitra.
«Junior KK» ex. «Nordfjell» ankom
Aliaga rundt 10. februar og er nå hugget.
Skipet lå en tid i Beirut før ferden gikk
til hugging.
Gamle rutebåter
«Fjord-Kongen» ex. «Bamse Brakar» ligg
framleid i Sagvåg på Stord for tvangssalg.
Eigaren, Fjordservice Sogn og Fjordane
måtte skrinlegge planane sine for ferja.

Nor Lines
Nybyggene Kvitnos» og «Kvitbjørn» er
under bygging i Kina. Begge to skal gå
på LNG og går alt etter planen dukker vel
første skip opp i Stavanger rundt nyttår.

Ferja «Eiksund» er innkjøpt til Atlantic
Ship Management i Kristiansund for
bruk i oljelogistikk i området. Nytt navn
A .i .. tv
«Atlantic
Pioneer».

Sea-Cargo
Sea-Cargo har leid inn «Marfret Niolon»
til Immingham ruta. «SC Ahtela» er

Norsk Megling og Auksjon AS, Bodø har
solgt «Fandego» (ex Fyngenfjord», «Tansøy»
1959) til EST On-Offshore AS, Bergen.

Båten kom til Bergenmandag 7. juni og
gikk til kai ved Holbergskaien i Bergen,
Kort tid etter fikk båten kaiplass på Nordre
Nøstekai og det ble utført maskin-arbeid
om bord. Båten var på prøvetur på By
fjorden mandag 18. august. I skrivende
stund ligger båten ved Skjøndals. Planen
er å bruke båten til støtteoperasjoner
offshore-oppdrag m.m.
Ferja «Børingen» sank ved kai på Hjartøy
natt til fredag 24. oktober. Ferj a var eid av
HjartøyEntreprenørforretningASiFjell.
Selskapet kjøpte ferga i 2009 og har brukt
henne til frakt av materialen
Tidlig i oktober sank ferja «Melderskin»
ved en flytekai på Fierstranda utenfor
Drammen. Ferja skulle hugges, men pga.
strømstans stoppet pumpene om bord og
gammelferja sank. Den er senere hevet
og hugget.
Godsrutebåten «Sleipner» ex «Årdal» har
i lengre tid ligget ved kai i Tromsø. Kort
slippsetting i slutten av oktober.

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter

på kysten for verdifulle bidrag til denne utgaven
av R0kesalongen. Vi oppfordrer flere til å sende
oss bilder av ™tegående skip, hurtigbåter ogferjer,
nve
J som eldre.
Redaksjonen avsluttet 20.11.2014 0820 FF
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Thausjø (ex Norfjell) under Karmsundhroen, hygget av Lindstøl i 1946, med hakk, to luker og «åpen» overbygning. Det var dette fartøyet
NSS-Opedalssamlingen
som holdt lengst ut, kondemnert som Storskjær av Namsos i 1982.

Store treskip bygget 1940-48
Av Dag Bakka jr
Med den tyske okkupasjonen under Andre verdenskrig måtte Norge i stor grad greie seg med
innenlands matproduksjon fra jordbruk og fiskerier. Det norske administrasjonsrådet hadde
dessuten i 1940 inngått avtale om å levere 55 prosent av fiskeriproduksjonen til Tyskland. Sammen
med tysk rekvisisjon av et stort antall fartøyer gav dette seg utslag i økende behov for fartøyer til
føring og fangst. Av denne grunn fikk vi fra 1941 et betydelig oppsving i virksomheten ved norske
treskipsverft og båtbyggerier, til tross for tiltakende mangel på utstyr. Vi står her ved den siste
«byggeboom» i norsk treskipsbygging.
Av de mange trefartøyene som ble
LA bygget var de største på nærmere
L 1 112-120 fot pp (tilsv ca 118-126
fot oa), mer konkret to nokså like serier
fra Lindstøl Skibs- & Båtbyggeri i Risør,
Ancas Treskibsbyggeri på Tromøya og
Høllen Skibsverfti Søgne; dessuten også
et stort fartøy fra Ole L Lothe på Flatråker
på Tysnes i Hordaland. La det også være
sagt at det ble levert et ganske stort antall
trefartøyer på 100-110 fots pp (ca 106-116
fot oa), men godt under 200 brt. Seiv om
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ikke alle fartøyene fikk klasse i Det Norske
Veritas, ble de trolig alle bygget til DNVs
byggeforskrifter for treskip av 1919, av
hensyn til forsikringen.

Moderne skip
Ser vi på de 12 fartøyene som ble bygget
på Lindstøl, Ancas og i Høllen så dreier
det seg om relativt like skip med moderne
linjer, tmed lasteevne rundt 350 tdw, med
to luker, bakk og overbyging akter. De

fleste fikk Union 350 bhk semidiesel. I det
ytre fremstod de som vakre og rasjonelle
skip, men Lindstøl-skipene var noe smekrere enn Ancas' og skilte seg i detaljer,
som bakk i full høyde og innelukket poop.
De fleste av Ancas-båtene hadde en noe
mer utoverliggende og litt avrundet baug.
Vi kjenner dessverre ikke til hvem som
var konstruktør av skipene,
Det var Lindstøl som leverte det første
skipet av typen, Freikoll til Kristiansund

i 1941, og fulgte opp med levering av yt
terligere to før krigen tok slutt, Finnmark
for tysk regning (senere norsk) og Norfiell.
Ancas fullførte Norfisk i mai 1942 og
leverte tre søstre Norfart, Transit og Troll
haug i løpet av krigsårene og hadde den
femte nesten klar til levering ad krigen
tok slutt i mai 1945.
Byggingen fortsatte etter krigen, med
levering av Norfiell fra Lindstøl i 1946
og Rundøp og Peco fra Ancas. Dessuten
bygget Ancas et komplett skrog som ble
avertert for salg våren 1947, men som vi
ikke kjenner nærmere til.
Høllen Skibsverft i Søgne leverte i
fredsdagene 1945 ms Herøy, som synes å
ha vært av samme type, men var noe kor
tere; like fullt godt over 200 brt. Derimot
var Senior I levert i 1944 fra Ole L Lothe på
Flatråker på Tysnes av helt annet design,
bygget som flushdekker.
Når det gjaldt maskinutrustning fikk
drøyt halvparten montert 4-syl semidie
selmotorer av type Union, fra De Forende
Motorfabrikker, Bergen, på 350 bhk.
Unntaket var de to første fra Lindstøl,
Freikoll og Breiva, som fikk 300 bhk B&W,
trolig dieselmotorer og Finnmark for tysk
regning som fikk en 500 bhk Wumag. De
to siste, Peco fra Ancas og Senior I fikk
6-syl Wichmann semidiesler.
I utforming var fartøyene som sagt rela
tivt like, men skiller seg på tre punkter,
foruten riggen:
- bakk, høy eller lav
- åpent dekkshus akter eller hel poop
- baugformen, bratt eller avrundet
Av Lindstøl-båtene hadde 3 høy bakk og
3 innebygget poop, men det var ikke de
samme tre. Av de Ancas-bygd hadde trolig

1

Freikoll var den første av gruppen, levert 1941 fra Lindstøl, med bakk og poop.
Foto fra NSS Nordmøre

bare en høy baug, mens to hadde lukket
poop. Tre av Lindstøl-båtene hadde «bratt»
baug, men bare en av Ancasene. Faktisk
er den Ancas-bygde Trollhaug 1944 ganske
lik de fleste Lindstøl-båtene.
Jeg har ingen forklaring på dette, annet
en at det trolig er de samme spante- og
arrangementstegningene som har ligget
til grunn, men at det er foretatt endringer
etter ønske fra eier, kanskje etter mate
rialtilgang, osv.

Om verkstedene
Lindstøl-verftet ble anlagt i 1870 av Erik
Knudsen Lindstøl og kom til å bygge
både seilskip, tredampere, fiskefartøyer
og lystbåter. Det lyktes å holde kontinu
erlig beskjeftigelse; så lå også Lindstøl
ytterst ved Søndeledsfjorden med et rikt
båtbyggermiljø. Så sent som i 1919 leverte
verftet en firemastet skonnert Fides på
150 fot. Bedriften her Lindstøl Skibs &

Båtbyggeri, men det er innehaveren seiv,
Arne K Lindstøl (1886-1983), som står som
skipsbygger for Freikoll. Ffer ble det også
bygget et fartøy for tysk regning, sjøsatt
som Finnmark i 1944, som ble slept til
Tyskland for utrustning.
Freikoll

41

Breiva

43

Norfjell

46

Finnmark

44

Ancas Træskipsbyggeri AS var anlagt i
Tybakkilen på innsiden av Tromøya ved
Arendal, omtrent tvers av Krøgenes på
fastlandssiden, høsten 1917. Bak bedrif
ten stod A N Christensen (herav navnet
Ancas) som kjælstrakte et motorskip på
125 fot, sjøsatt som Ancas 1 høsten 1919.
Bedriften kom til å overleve på bygging
av småfartøyer, livbåter og seilbåter, men
stod i 1941 igjen klar til å prøve seg på
større fartøyer. I tidens fylde skulle det bli
plastbåtproduksjon på dette sted.
Det ble levert seks fartøy, samt enda
et skrog:
Norfisk

42

Norfart

42

Transit

43

Trollhaug

44

Randøy

45

Peco

46

Skrog 120 fot, avertert april 1947

Norfart fra Ancas i 1942 hadde samme ar
rangement, men med lav bakk og «lukket»
NSS Opedalssamlingen
overbygning akter.
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Høllen Skibsværft i Søgne kom til å byg
get ett skip av typen, bestilt av skipsreder
Oluf Skjelbred Knudsen og kjølstrukket i
1941.1 oktober 1942 ble fartøyet anmeldt
til måling og var da eiet av Anders Kruse
Smith. Trolig fant sjøsettingen sted som
meren 1944, men utrustningen fant sted
ved Udjusstranda da verftet ble tatt av
tyskerne på denne tid. Med navnet Herøy
ble fartøyet levert i maidagene 1945.
Herøp står oppgitt med litt mindre
tonnasje enn de øvrige og er i målingen
oppgitt til 102.7 fots lengde, altså 10-15
fot kortere enn de øvrige. Vi regner den
likevel som et søsterskip, siden den er
av samme bredde og faktisk litt dypere
enn de andre.
Ole 0 Lothe, Flatråker på Tysnes i Horda
land var mester for det lengste av trefar
tøyene bygget under Andre verdenskrig.
Han kom fra hardanger og slo seg ned på
Flatråker (som ligger mot Langenuen)
rundt 1935, der han fikk bruke et område i
Søre Øklandshamn der det tidligere hadde
vært anlagt en patentslipp. Her, og på tre
andre steder i nærheten bygde han over
en drøy tiårsperiode 10 fartøyer, vesent
lig større fiskefartøyer. Det var i Nordre
Øklandshamn at han bygget Senior I og
den mindre Nestor II noenlunde parallelt
fra 1942 til 1944. Denne Senior I ble på 128
fots lengde o.a, men var ellers av samme
arrangement som de mindre; flushdekket

Becofra Ancas i 1946, levert som Peco,
hadde lav bakk og vanlig poop.
Foto fra Kristen M H Johansen
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med maskin akter. Den ble sjøsatt høsten
1944 og slept til Florvåg der motoren ble
montert.

I fart
Båtene som ble levert så lenge krigen varte
kom vesentlig til å seile i forsyningsfarten,
med matvarer og annen last nordover og
med fiskeprodukter sørover.
Etter krigen ble det en mer normal
bruk, hvor mange fartøyer ble satt inn
i Fiskeridirektoratets eksport av fisk fra
Nord-Norge til Tyskland, dels også sluttet
med saltsild til Polen og Øst-Tyskland.
Flere av båtene ble utleid og rustet ut
for sildedriving ved Island i juli/august,
med tomtønner på galgedekk og salt og
utstyr i rommet. Flere ble også rustet ut
for snurpefiske etter vintersild med dor
ryer akter og notlag forlagt under bakken.

Senior Ifra Lothe på Flatråker i 1944 var
av en annen tppe, ncermest enforlenget
krpsser for snurping; her som Krokvaag fra
Fosen i Lenvick.
Foto: Shetland Museum

Helmer Dybfest forteller at han som
ung seilte som jungmann med Peco som
den gang primært gikk i farten mellom
Nord-Norge og Kontinentet med fiskepro
dukter, også frossenfisk siden båten hare
fryseanlegg. Reisene gikk gjerne til Polen
og Øst-Tyskland, men også til Tyskland
og en gang til Dunkerque. Kaptein var
Alf Pettersen, som eide båten sammen
med broren Eugen i Bodø. Han hadde
tidligere vært kaptein på hurtigruteskipet
Skjerstad. Mannskapet talte syv mann,
trolig kaptein og styrmann, maskinist
og assistent og to mann på dekk, samt
kokk. De fleste hadde lugarer akter, men
matros og lettmatros var innkvartert
foruten under bakken; nokså primitivt
med kullfyrt ovn. Båten var temmelig
«våt» og tok så mye sjø over dekket at det
ofte var uforsvarlig å forsøke å ta seg fram
til lugaren. Det ble da til at de krøket seg
sammen i messa for å sove.
I sjøen gikk de 6-6-vakter. De hadde
en slags stasjon i Kopervik som de anløp
for ordre og hvor de klarerte ut. Helmer
husker at det var gode forhold om bord, til
tross for noe primitive bekvemmeligheter,
og han trivdes godt.

Kilder:
Langfeldt, Jan G: Fra seilskuter til motorfartøy
Historien om skipsverftene i Høllen og NyHellesund. Kristiansand 2009
Tornes, Atle: Eventyret om båtane frå Flatråker. Fitjar 2007

7.1952

Kjøpt av Nils J Stangeland PR, Stolmen, reg
Bergen, overtatt 4 juli 1952 reg H-134-AV som

Slottring (LAMN)
Gjort klar for islandsfiske juli 1952, deretter
drevet i fiske og fraktfart

1

4.1960

Skadet ved maskinromsbrann i Bergen, 2

5.1965

mann skadet og skader på fartøyet
Slettet 12 mai 1965 som kondemert

Vi

4 ms NORFJELL LLNO
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247g
Id

375d, 126.8/23.2/11.5 ft
Ba26 MA 2ho

M4

350 bhk 2T enkv Union semidiesel

1946

Lindstøl Skips & Båtbyggeri AS,
Søndeled/Risør-229
Skips-AS Nortrafikk (Oddleiv Korsnes),
Trondheim

-

-&*•••• -

Utrustet for Islandsfiske sommeren 1946, men
senere vesentlig som lastebåt

Breiva kom hakk i hel etter Freikollfra Lindsøl, men skiller seg ved å ha lav hakk.
NSS-Opedalssamlingen

1 ms FREIKOLL

1.1960

J M Johansen AS enereder

236g,
Id

119.7/23.3/10,5 ft
Ba 20 0A32 MA 2ho

2.1962

Forlatt 11 feb 1962 etter eksplosiv brann som

M5

300 bhk B&W

1941

Arne Lindstøl, Risør
NV 4s41 (1-12.41)

startet i maskinrommet, ved Varholmen lykt
i Søgne, på reise Kristiansand-Florø-NordNorge med byggevarer. Det brennende skipet
ble tatt på slep mot Grønningen fyr, hvor det

AS Nordhavet (Jan L Backer), Kristiansund
10.1944

brente ned til vannlinjen.

Det Nordlandske Dampskibsselskap, Bodø for
NOK 430.000

1954

od NordaI

1.1957

AS Fisk (Johs Thaule); Haugesund for NOK
300.000

2,1958

od Thausjø

5.1958

Trygve Mørch m fl, Haugesund for NOK

12.1958

Tilbake til Johs Thaule, Haugesund

1962

Hans Sørgaard m fl, Namsos, for NOK

210.000

Angrepet av to norske MTB’er natten til 8

150.000, od Storskjær

oktober 1944 nord for Florø. MTB 722 fyrte

3 ms FINNMARKEN

av to torpedoer mot Freikoll som bommet.

266g
Id

119.0/23.2/11.6 ft
Ba 20 0A31 MA

M6

500 bhk Wumag (bl942)

1944

722, men fire av dem ble saft over i Vikar I som

Lindstøl Skips & Båtbyggeri
Søndeled/Risør -225

i mellomtiden var tatt av MTVB 712 (og frigitt).

ssj som Finnmarken for tysk regning

Marinefartøyet angrep da med kanonild og satte
Freikoll i brann. Den drev senere i land ved
Sørebøneset. Det 9 ombord ble tatt opp av MTB

2ms BREIVA

LKYC

Harry Lund, Ler/Trondheim.

5.1982

Kondemnert som det siste store trefartøyet

5 ms NORFISK LKUF
247 brt
Id

5.1946

ferdig utrustet ved Norderwerft Köser & Meyer,
Arthur Köser & Co, Hamburg, reg HH.273 od

350d, 120.3/23.3/11.6 ft

Id
M4

Ba26 OA33 MA 2ha 16gr BV
300 bhk 2T enkv B&W

1946

1943

Lindstøl Skips & Båtbyggeri,
Søndeled/Risør -222

3.1947

Braker Fischerei GmbH, Hamburg, reg
Bremerhaven

AS Nordland Havfiske (E Sannes), Bodø.

4.1950

Hellmut Leiding. Bremerhaven

Totalskadet av brann 18 juli 1946 mens den

3.1952

på tvangsauksjon i Bremerhaven til Bank fur

250 bhp 2T enkv Union semidiesel

5.1942

Ancas Treskipsbyggeri, Arendal -4265

1952

Gemeinwirtschaft (Ernst Filgers), Hamburg
AG Weser Werk Seebeck, Bremerhaven

AS Hurtigtransport (Oddleiv Korsnes),
Trondheim

Seeteufel

var slippsatt på Burøya, Bodø,

380d, 112.5pp/23.5/12.4 ft
Bal8 0A25 MA 2ho

M4

Hamburg som Finnmarken

247g

Ført til Risør Slip & Båtbyggeri, Risør for

3.1979

bygget under krigen.

må i 1945/46 ha blitt godtatt som tysk
eiendom

7.1946

5,1948

2.1946

Rolf Wigand, Bergen for NOK 400.000,

1.1947

Skadet og sank 8 jan 1947 på grunt vann i
Elben, på reise fra Norge med fisk. Hevet og
reparert.

9.1947

Forlatt synkende i storm 8 sept 1947 i
Atlanterhavet på reise Älborg-Torshavn med
stykkgods. Mannskapet berget.

reparasjon
2.1950
1.1953

levert i reparert stand, utleid til Saturn Co
J M Johansen AS & Arnold Skogsholm,
Stamsund/Svolvær, på T/C til VDS

dB

Slottring ble levert fra Lindstøl i 1944 aten
motor til tysk eier og utrustet i Tyskland
etter krigen som Finnmarken. Kjøpt til
Norge i 1952 for fiske og frakt, ukjent fotograf
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Transit var av Ancas type, levert i 1943, og var lik Norfart.

6ms NORFART LKWB
242g
380d, 112.5pp/23.5/12.4 ft
Id
Bal8 OA25 MA2ho
M4
350 bhk 2T enkv Union
11.1942
Ancas Treskipsbyggeri, Arendal-4266
AS Norfart (Oddleiv Korsnes), Trondheim
2.1946
R Wigand & Co, Bergen for NOK 380.000
10.1947
Skips-AS Gerdborg (Rich Jacobsen), Drøbak
for NOK 375.000, od Gerdborg
5.1950
Tilbake til R Wigand & Co, Bergen på auksjon
for NOK 100,000, od Norfart
Utleid til andre redere for fiske og fraktfart
2.1956
Olai Kristoffersen m fl, Misje/Bergen for NOK
200,000.
9.1958
Ole PTungland mfl, Jørpeland/Stavanger, reg
Bergen
1.1960
Torvald Valland, Norheimsund/Bergen.
12.1962
Per A Klungsør, Tjørvåg/Ålesund,
12.1966
Grunnstøtte 7 des 1966 ved Grønningen fyr,
Kristiansand, på reise Fredrikstad-Trøndelag
med leca-blokker. Brakt flott neste dag, men
sank på grunt vann på østsiden av Odderøya.
Mannskapet på tre berget.

7ms TRANSIT LKZB.
242g
375d, 112.5pp/23.5/12.4 ft
Id
Bal8 0A25 MA 2ha BV 14gr
M4
350 bhk 2T enkv Union semidiesei
7.1943
Ancas Treskipsbyggeri, Arendal -4300
Oversjøisk Transit AS, Oslo.
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12.1943
i 9.1948
i 12.1957
j 11.1958
; 3.1960
; 4.1960
: 1965
12.1970

j
:
i
i

;
i

- •

Skips-AS MS Transit (A B Eltvedt), Oslo for
NOK270.000
AS MS Transit (Jørgen Tranvåg), Fiskerstrand/
Ålesund for NOK 265.000
IS Transit (J Evandt), Bergen for NOK 160.000.
AS Speed Fraktrederi (T0 Haatuft), Bergen for
NOK 130:000, od Trio
Overtalt av AS Regulator, Bergen for NOK
210.000
Nils Kvalnes m fl, Einvika/Trondheim for NOK
125.000.
Overtatt av Ivar Karlsen PR, Tverrlandet/Bodø.
Sank 16 des 1970 etter kollisjon med
Jowinda på Roodefjorden ??, rammet i
maskinrommet. Besetningen reddet.

NSS-Opedalssamlingen

12.1948

10.1949
i
;
;

1.1950
12.1953
10.1954

DS AS Bjørnvann (A F Bjørnstad), Bota
reg Tvedestrand, for NOK 450.000, od
Bjørnsunn.
På tvangsauksjon tilbake til Per Gulliksen m fl,
Sandefjord for NOK 309.000, od Mofjell
Skips AS Mofjell (Per Gulliksen)
Finn Ramsli, Bergen.
Eksplosjon i maskinen førte til brann 16 okt
1954, på reise fra Haugesund til Færøyene
med tomtønner. Etter 5 timerforiattbrennende 70 nautiske mil 0 av Færøyene i pos
61.42N-04.14V.

; 9ms RANDØY LLEF
; 245g
350d 112.5pp/23.5/12.4ft
: Id
Bal8 OA25 MA 2ha 13gr NV
8ms TROLLHAUG LLCP
M4
350 bhk 2T enkv Union semidiesei
245g
378d 112.5pp/23.5/12.4ft
; 8.1945
. Ancas Treskipsbyggeri, Arendal Id
Bal8 0A25 2ha 13 gr NV
A Kruse Smith, Kristiansand
M4
350 bhk 2T enkv Union semidiesei
i 12.1946
Brann 17, des. 1946 i maskinrommet ved kai
3.1944
Ancas Treskipsbyggeri, Arendal
i Kristiansand, underveisThamshavn-Halden
AS Trollhaug (Ole Fure), Oslo
med kis, slept Hannevika og senket på grunt
11.1945
Sank ved Marflesa, under heving i nov 1945 av |
vann. Hevet januar/februar 1947 av ds
Traust og Draugen
Lyngdal, reparert og satt i fart
Innbrakt til Trondheim per 28 nov 1945, var da i
Utrustet Islandsfiske somrene 1948 og 1949.
rapportert solgt til Stellberg
1.1956
Sverre Andreassen, Åkrehamn/Kopervik.
1945
AS MS Trollhaug (Georg Stellberg), Austrheim/ i 11.1958
Grunnstøtte 15 nov 1958 i nordre innløp til
Bergen, reg. Oslo.
Brønnøysund på reise Glomfjord-Tønsberg med
12.1947
KJ Husebye, Håkon Skjelbred & Per Gulliksen,
kunstgjødsel. Sank på grunt vann, losset og
Sandefjord for NOK 400.000, od Mofjell
hevet av Salvage. Slept til Bergen, reparert.

Randøpfra Ancas i 1946, lik
Norfart og Trio, herfrå sin tid
på Karmøp.
Foto via Alf J Kristiansen

2.1963
4.1966

Einar Andreassen, Sævelandsvik/Kopervik,
Kondemnert

9.1946

Sank 15 sept 1946 utenfor Jæren på reise
Odda-Sarpsborg med sink, skrogsvikt,

9.1954

Oddvar Grøntvedt m fl, Kårvåg, Trondheim, for
NOK 450,000, od Krokvaag
omrigget ringnot, ny motor M 750 bhk
Wichmann

1966

Rigget opp som «seilskute Christian IV
i forbindelse med feiringen av Koperviks
100-årsdag
Deretter senket på Nedstrandsfjorden

10 ms PECO LLZJ
259g
Id

370d, 112.5pp/23.5/12.4 ft
BalS 0A31 MA 2ha 12 ref NV

M6

400 bhk Wichmann 21 enkv

10.1946

Ancas Treskipsbyggeri, Arendal

1955

Skips-AS Reco (Eugen Pedersen), Bodø.
Rederiet konkurs i 1955

2.1956

Kåre Bertnes PR, Bodø, od Beco

1.1966

North Star Shipping Ltd, Halifax/Panama for
NOK 250.000, od North Star

1.1968

Grunnstøtte 8 jan 1968 ved Corfu i uvær, låstet

12 ms SENIOR I LLEV
g327058 d, 128.60a/l 18.7/24.3/11.811
ld
MA
:
M 6 480 bhk Wichmann semidiesel
12.1944
Ole 0 Lothe, Flatråker på Tysnes
bilbrev 4.12 1944
Motor montert i Florvåg
Levert til P Petersen & Nils Risholm, Hop
(Giertsen & Co), Bergen, reg H-82-FA (Fana)
;
1950
reparert Vågens Skipsbyggeri, Flatråker for
:
kolfyr
12.1951
Grunnstøtte 6 des 1951 ved Egersund på reise
Boulogne-Bergen, trukket av av Uller

4.1969

Terje Nilsen, Kaldfjord, reg Tromsø, for NOK
650.000, od Kronholm
Ny maskin: 245 g M 750 bhk
Edmund Kristensen Sortland, Nord-Liland,
Tromsø
Under ombygging Abelvær mek Verksted for
industritråling, reder skadet
båten ble liggende to år, tatt i arrest
AS Fiskernes Bank, Båtsfjord
Arvid Karlsen, Balsfjord, skulle bruke motoren i
Polaric, Ble liggende, avrigget, senket 1979/80,

1969
11.1971
ca 1976

3.1978
1978

med sigaretten Brakt flott og kondemnert.
skrog
245g, trolig 112.5 fot, uten motor
Ancas Treskipsbyggeri, Arendal -4390
avertert tils 21.4.47

11 ms HERØY
223g
Id

jfrlif

LLKE

300d, 102.7pp/23.5/12.8ft
MA

M
5.1945

. i)
*

k
j\;»

te

,

I

Høllen Skipsverft,. Høllen i Søgne
Bestilt av Skjelbred Knudsen, Kristiansand
A Kruse Smith under off administrasjon,
Kristiansand.

Trollhaug fra Ancas i 1944 var lik Freikoll
fra Lindstøl. Samme tegninger?
Dårlig kopi av ukjent opphav

SKIPET NR. 4 - 2014

61

/1

:. &f'
-i*

•7^

jfetffr*' '* ''•

.'-rf / ...* .!

Blue Thunder (4200 tdw) er på vei
ut fra Haugesund, fotografert av Ole
Jakob Dingen, 4. oktober. Det er en PSV
(Platform Supply Ship) bygget i 2013
på Ulstein Verft av Ulsteins type PX1 21
for Ulsteins Blue Ship Invest. Sammen
med fem søstre ble den solgt i november
2013 til Nordic American Offshore Ltd,
Bermuda/Sandefjord, uten navneskifte.

iii.

!?l J

2

BLUE TWNPffl

"‘*®

nflSESS
Flere medlemmer sender
inn bilder fra nye og eldre
fartøyer fra ulike deler av
kysten. Det gir et lite tverr
snitt av det som skjer i nære
farvann.

Boa Bison (4250 tdw), tatt fra
Sotrabroen 10. september av Ole Jakob
Dingen, er en kraftig AHTS (Anchor
handling/tug/supply) fra Noryards Fosen
til NFDS Offshore 1 AS (Boa Offshore),
Trondheim, registrert i Valetta. Den er
av type VS491 CD, med skrog bygget
på Mingde i China. En søster er under
bygging.

BWjW^BfflB^BWRRffq- ] flÄnHpplM|pH B****"6! • '
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NS Frayja (4000 tdw) er en PSV
av type UT776CD, bygget i 2014 på
Hyundai Mipo i Korea for britiske BP
Shipping Ltd, med management hos
Golden Energy Offshore i Ålesund (som
er et greskeiet selskap) og registrert i
NOR med Stavanger som hjemsted.
Fotografert i Risavika 9. november av
Arne Sognnes.
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Magne Viking (4352 tdw) for sørgående
i Tromsøysundet 14. oktober, fotografert
av Johannes Hansen. Også denne er
en AHTS, av design VS4622CD, bygd
2011 på Astilleros Zamacona for Viking
Supply Ships AS; nå registrert i Køben
havn.
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Seismikkskipet Geco Triton (6414 bt)
ligger fortsatt i opplag i Agnefest i
Lyngdal ved Farsund, fotografert av
Magnus Bruntveit. Det er bygget i 1 970
på Bender Welding & Machine i Mobile,
USA, som Pre!ude, senere bygget om
som American Champion, Karen June
og Karen Wood, før det ble til seis
mikkskip Geco Triton. Det eies i dag av
Ocean Yield AS, Oslo (et Røkke-selskap)
og er registrert i Panama.

Ocean Marlin (2200 tdw) er et
beredskapsskip av Havyard 820 design
levert i år fra Astilleros Zamacona til
Atlantic Offshore Management på Sotra.
Bildet er tatt Stavanger dåpsdagen
13. august av Terje Nilsen.
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Frakt Sund (4450 tdw) i Trangstraumen
i Lofoten 6. oktober, fotografert av Geir
Carlsen. Dette er en av de nyeste i nær
sjøflåten, bygd 2009 på Chowgule Ship
building i India til europeisk standard,
opprinnelig som britisk Union Diamond.
Kjøpt til Norge som Favorite Diamond i
fjor og anskaffet av Knut Sætre & Sønner
i Austrheim i Nordhordand i februar.

.

Seiler under Kypros-flagg.

Feed Balsfjord (1062 tdw) på slipp
i Tromsø 21. oktober, fotografert av
Johannes Hansen. Den går nå med
fiskefor for Ewos, men var opprinnelig
frysebåt Aldor Ingebrigtsen, levert fra
Trønderverftet i 1989 og ombygd i flere
omganger. Rederi er Halten AS i Trond
heim, med Sjøtransport Rotsund som
driftsansvarlig.

Ringnotbåt Havfisk (2183 bt) for nord
gående i Bergensleden, fotografert
1 2. september av Ole Jakob Dingen.
Den er en rugg på 68.3 meter og med
en 5675 bhk MaK i maskinrommet,
bygd 1999 på Fitjar Mek Verksted som
Herøyhav, senere også Ordinat inntil
den ble kjøpt til Havskår AS, Ålesund,
som Havfisk tidligere i år.
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PER ALBERT LUND:

Rutebåtane frå Sotra og Øygarden
Format; A4, 152 sider, rikt illustrert
Pris: kr 349
Utgiver: Fusa Dampskibsexpedition
Kjøpes fra www.ferjekiosken.no

Rutebåtane frå

Etter at Per Albert Lund for en del år siden hadde en artikkel i «Skipet» om Øygarden &
SotXRog
Sotra Rutelag har han nå kommet tilbake med et dypere og bredere beretning om det samme
Øygarden
emne, rutefarten mellom Bergen og øyene i vest, Sotra og Øygarden og dels Austevoll.
Historien starter med den første dampskipsfart på 1860-tallet og følger utviklingen
både kronologisk og geografisk, hvor distriktet ble delt mellom mange dampskipsselskap.
Sammenhengen med veibygging og framvekst av fergefarten har sin plass, sammen med konsolideringen i større selskap.
I dag er det bare lokalruter igjen i dette ruteområdet.
Boken bygger på grundig research og er velskrevet og lettlest. Siden utgiver, den foretaksomme Viggo Nonaas med
Ferjekiosken og Fusa Dampskibsexpedition, er på entusiastsiden, er det blitt en godt illustrert fremstilling, med fotografier,
kart og ruter i massevis. Siste kapittel er om veteranbåten Vestgar fra 1957, som nå er tatt vare på i rutedistriktet.
Den siste tredjedelen av boken er en detaljert og godt illustrert skipsliste for alle selskapene.
Per Albert Lund har levert et viktig bidrag til lokal kultur- og samferdselshistorie. Dette er noe mer enn båter og ruter; det
beskriver de store omveltningene som fant sted fra de første dampskipene kom til de siste fergene gikk.
Dag Bakka jr

Dampskip £ra Kristiansund
I jobbetid og mellomkrigstid
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fOf C Temahefte
med kalender
{ra Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap Nordmøre
For 12. gang er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

Denne gangen setter vi fokus på dampskip fra Kristiansund under og etter
i. verdenskrig - med masse bilder og god historikk
Når Kristiansunderne våren 1913 dannet sitt eget skipsaksjeselskap, gikk de til Trondheim for å hente en proff
disponent. Under ledelse av Trygve Halvorsen, senere medeier i Trondheimsrederiet Bache & Co., ble de første to
dampskip kjøpt inn. Senere ble det Hans R. K. Schnitler, sjøkaptein med fartstid fra norske og franske (!) skip, som
skulle styre utenriksrederiene i Kristiansund i et dusin år framover. Kristiansunderne støttet opp om ”sine” skips
aksjeselskaper, men byens næringslivsmennesker, herunder også ”nyrike” sildemillionærer, var også med i
”kampen om gullkalven” og var nok betydelige investorer i skipsaksjer og andre spennende investeringsobjekter i
”jobbetiden”. Det ble selvfølgelig krigstap for byens utenriksrederier, men gode driftsresultater og krigsforsik
ringer sørget for at det var lett å investere i nye skip. Skip fra Kristiansund som overlevde krigen kunne senere
havne ”world wide”, men var også viktige brikker når anslaget mot ”herrefolket” virkelig markerte seg ved
”Operation Overlord” (D-dagen) på Normandiekysten.
Sikre deg ditt eksemplar av temaheftet -

og la det som et samleobjekt settes i bokhylla når dets tid som kalender er over.
Temaheftet koster kr. 100.- fritt tilsendt i Norge - og kan bestilles her:
Jørgen Strand - mob.: 936 33 824 - e-post: jorgen.strand@runbox.no

LU

Fra Stamneshella med Eide Junior (1967, ex Rigg) og Anders (1957), samt noen trefartøper, styrehus mv.

Ringnotsnurperen Trønderhav (LLJN/479
brt./2001/ ST-30-RS sett ved kai i Kopervik 26. sept. 2014. Båten var da solgt til
Afrika, flere opplysninger om nytt navn
og eiere i neste nr.
Den tidligere norske fergen Gudvangen (LFJU/663 brt.71969/1994/1997 ex.
Rinna-00, Masfjord-86) sett i Kopervik 28.
og 29. september under navnet Queen of
Melbourne. Fergen ble i vår solgt til Aust
ralia og etter et lengre verkstedopphold
på Rubbestadneset ble kursen satt sørover
i slutten av september. På Skudefjorden
ble de møtt av tung sjø og fergen snudde
og gikk til Kopervik. Dagen etter var det
bedre vær og turen sørover kunne fortsette
På vei sørover gjorde det pakistanske

Gamle Jeppe hviler i Fagerbakkevåg
15. oktober da AlfJ Kristansen drog forbi.
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mannskapet mytteri om bord utenfor
kysten av Spania og kapteinen ble låst
inne. Fergen ble snart bordet av spansk
politi og ført inn til den spanske byen
Algeciras (rett vest for Gibraltar) der den
fortsatt ligger når dette skrives.

Foto: Alf J Kristiansen 17. oktober

Fiskefartøyet Northeastern (LMZR/807
brt./1970- ex. Artic Star- 14- Møgsterøp-00/
Skår Senior /Kvitungen-84 / Melshorn /
H-27-AV) sett ved Fitjar Mek. Verksted
15. oktober under ombygging til teinebåt
for å brukes til snøkrabbe-fiske.

Fritidsbåten Jeppe (LDFO/ 24 brt. /1878
/ ex. Dampsprøite 2-56 sett i Fagerbakke
vågen på Selbjørn i Austevoll 15. oktober
2014. Båten ble bygget i Bergen så langt
tilbake som i 1878 som dampsprøyte for
Bergen Brannvesen. Etter over 74 års tje
neste som brannbåt ble den våren 1952
solgt til Frydenbø Slip & Mek. Verksted i
Bergen, med tanke på ombygging. Som
meren 1956 ble båten solgt til Berge Sag og
Trelastforretning i Ølensvåg som fikk den
ombygget til motordrevet fraktebåt med
navnet Jeppe og Haugesund som hjemsted.
Opp gj ennom årene har båten hatt flere
eiere og gikk i lokal fraktefart, mye med
kull, koks, ved, poteter og grønnsaker til
steder i Nord-Rogaland og Sunnhordland
uten veiforbindelse. I de siste årene har
den den for det meste vært brukt som
turbåt av eierne. For et par år siden ble
Jeppe solgt til entreprenør fra Bekkjarvik
i Austevoll som hadde planer om å bruke
den til å frakte sand og sement til øyer i
Austevoll. Dette har det ikke blitt noe av
og båten har ligget uvirksom etter at den
kom til Austevoll.
Tråleren Prowess (LCUF/1332 brt./
1988/ex. islandsk Svanur-04) norsk
Brennholm-02/Trønderhas-99 - 04) sett i
Torangsvåg i Austevoll 15. oktober 2014.
Båten ble noen dager tidligere innkjøpt fra
Skottland til Austevoll og skal ombygges
til teinebåt for å brukes til snøkrabbefiske.
8. november ble den sett på vei sørover
Karmsundet på vei til Egersund.
Lastebåten Anders (JWRO/ 369 brt.
/1957/1964/1990) sett ved kai i Stam
neshella 17. oktober 2014. På utsiden av
Anders lå lastebåten Eide Senior (LLAL/
440 brt./1967/1972/1987 ex. Eide Junior-98,
ex Rigg-87) Begge har ligget i Stamneshella
i mange år og så ut til å være i dårlig stand
og kommer nok aldri i fart mer.
Tråleren Suderøp (LIRP/ 199 brt./
1959/1988/|990/ ex. Omland- 14, Kentp-07,
Merete Lau- 79 / H-414-B sett i Langevåg
på Bømlo 19. okt. 2014. Ble i august solgt
til Bømlotrål A/S som skal bruke den som
såkalt strukturbåt.
Taubåten Høievarde (LMGL/34 brt./
1957/1995 ex. Red Knight- 03. Columbus
-95, Wilhelmina S-67) sett ved Litlasund
på Nord-Karmøy 28. okt. og under slep
sørover Karmsundet av taubåten Sander
dagen etter. Høievarde sank på grunt vann

i

Ringnothåt Northeastern bygges om for snøkrabbefiske ved Fitjar Mek Verksted.
Foto; Alf J Kristiansen

ved kai på Litlasimd i midten av oktober og
ble hevet av Urter og Geitung 26. oktober.
Nå under opphogging på Storesund.
Anleggsfergen Klemko (1931 Århus)
sett ved Storesund på Karmøy flereganger
i slutten av oktober og begynnelsen av
november. Bergen ble bygget 1931 som
dansk Mors, senere Østjyden. 1 1949 ble
den solgt til Tromsø og etter å hatt flere
navn og eiere i Nord-Norge kom den i
1975 til Stavanger og senere Molde. 11983
ble den solgt til Austevoll og etter åha
gått i lokal fergefart som Stolmasund og
Stolmasund I noen år ble den omdøpt til
Klemko. Den ble en tid brukt som anleggsferge, men har ide siste årene vært brukt
i oppdrettsnæringen i Austevoll, men skal
nå enten hogges eller rigges ned til lekter,

Bil -og passasjerfergen Bømlo ( LIWK/
1206 brt.71972/1996/ ex. Ladejarl-96,
Herdla-84) sett under opphogging ved
Smedegaarden i Esbjerg 29.oktober 2014
og flere gånger senere. I juni fikk Bømlo
brann i maskinrommet etter at motoren
var kjørt uten olje og fikk så store skader
at den ble kondemnert og senere solgt til
opphogging.
Lekteren US 102 sett under opphogging ved siden av Bømlo. Den er bygget i
Pembroke i 1976 og har tidligere tilhørt
Ugland-Gruppen i Grimstad. Har i det
siste vært brukt som kai for lasting av
bulkcarrier i Nanortalik på Grønland.

J,
J ,
ffr t

Også Prowess er innkjøpt til Austevoll for
jakt på snøkrabbe. Den er tidligere norsk
Trønderbas fra 1988.
foto: Alf J. Kristiansen 15. oktober
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«Arctictrans» (1580 tdw) ved Fosen
Gjenvinning, Stokksund, klar for avrig
ging. Bygget 1977 i Japan som svensk
«Nord Star» og innkjøpt til Norge i 1994
som «Sulevcer» og rigget om til selvlos
ser. Til Seaworks, Harstad, i 2010 som
«Arctictrans», før endelig sleppet i mars ved
Salg til hugging.

Foto fra Fosen Gjenvinning
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Tidligere dansk ferge «Mors» og «Østjyden»
fra 1931 ble kjøpt til Tromsø i 1949 som
«Blaamanden» og deretter «Lofotferje V»,
«Isfjorden» og «Stolmasund». 11983 ble
den rigget om til arbeidsfartøy senere som
stasjonær ved oppdrettsanlegg. Nå er den
kommet til Storesundfor hugging.
Foto: Alf J Kristiansen 29, oktober

Slepebåten Høievarde (1957) gikk til bunns
vei kai i Karmsundet i oktober, og ses her
etter buksering av Sander til Storesundfor
hogging.

''"

’

Foto: Alf J Kristiansen, 29. oktober

Slepebåten Rusken er også levert til hog
ging i Stokksund i sommer. Den skriver seg
tilbake til 1936, levert fra Öresundsvarvet
som Norden til rederi Norrköping og
deretter med svenske navn som Hilmer og
Brattön. Til Norge og Stavanger i 1984 som
Rusken og deretter en rad eiere inntil salget
i år.

Foto fra Fosen Gjenvinning

Skipsmatrikkelen

(Leif K. Nordeide)

Norsk Ordinært Register NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
2014
M/SCHIONE
01.07.
M/SRØSTHOLMEN
01.07.
M/SØYSUND
02.07.

3YYM
brt.
3YMV
24 brt.
LDBG
1718 brt.

M/S TEMPO
02.07.
267 brt.
M/SMYVIDA
03.07.
brt.
M/SSHJANDUR
07.07.
129 brt.
Lekter DYKKERSERVICE BARGE 1
09.07.
152 brt.
M/S FAR SUN
10.07.
4.797 brt.
Lekter BOABARGE 49
17.07.
372 brt.
Lekter BOABARGE 50
17.07.
372 brt.
M/S NS ORLA
21.07.
M/S LION KING
23.07.
Lekter ENABLER ONE
25.07.
M/S OCEAN MARLIN
30.07.
M/SHEMITHIV
31.07.
M/S WITH HARVEST
01.08.
M/S FRØY TERRIER
05.08.
M/S OCEAN ART
06.08.
M/SVESTERHAV
11.08.
M/SFARSYGNA
13,08.
M/S HANØY
22.08.
M/S STRIL LUNA

LFGQ
LNJU
LJCY
LG8264
LGPT
LG7698
LG7699
LEKK

5165 brt.
LLQG
brt.
LG8488
155 brt.
LEEH
2298 brt.
LKWB
brt.
LGDH
3450 brt.
3YE)P
46 brt.
LLXY
4800 brt.
LDQN
498 brt.
LGQJ
4797 brt.
LJEU
171 brt.
LEHE

29.08.
M/S EFFIEII
29.08.
M/S ARTIG FJELL

4829 brt.

29.08.
M/S OPTISHIP AURORA
02.09.
M/S OPTISHIP MARIELL
02.09.
M/S FOSSEN V
08.09.

2768 brt.

LLXL
brt.
LFTM

LGFK
33 brt.
LFPX
33 brt.
3YTH
brt.

- Namlos Blue AS, Jar/Sandefjord
- Oyster Marine Ltd., Wroxham (575-25)
(
-- Nordfangst
Nordfangst Røst
Røst AS,
AS, Røst/Bodø
Røst/Bodø (N-131-RT)
- ex norsk ureg. (B.1959)
- Bømlo Brønnbåtservice AS (Bømlo Holding AS), Stord/Haugesund
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (192)
Bomex 4M Shipyard Ltd., Zrenjanin (024) (skrog)
- Tempofisk AS, Søgne/Kristiansand (VA-18-S)
- Vestværftet ApS., Hvide Sande (301)
- Bjørn-Oddvar Børresen, Gamle Fredrikstad/Fredrikstad
- ex britisk reg. DRAGONFLY OF BOSHAM (B.2003)
- Tony Wahl, Valderøya/ÅIesund
- ex norsk ureg. (B.1980)
- Brage Finans AS, Bergen/Måløy
- Pst Sp.z.o.o., Szczecin (NB19)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- ex NIS reg. FAR SUN (B.2014)
- Boa Offshore AS, Trondheim
- Nanjing Wujiazui Shipbuilding, Nanjing (WJZ063)
- Boa Offshore AS, Trondheim
- Nanjing Wujiazui Shipbuilding, Nanjing (WJZ064)
- BP Shipping Limited (Golden Energy Offshore Management AS, Ålesund),
Sunbury-on-Thames/Stavanger
- Hyundai Mipo Dockyard Co.-Ltd., Ulsan (8102)
- Øyvind Olsen (Jenny Christine Smestad, Sarpsborg), Jeddah/Oslo
- ex britisk reg. (B.2004)
- FSV Shipping AS, Molde
- Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (149)
Of
- Atlantic Offshore Zeta AS (Atlantic Offshore
Management AS), Ågotnes/Bergen
Pasai (722)
- Astilleros Zamakona Pasaia S.L., Pasaia
- Snowflake Invest AS, Gjøvik/Oslo
-ex OLIVIA LEE (B.2004)
- Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim
(15j
- Fiskerstrand Blrt AS, Fiskarstrand (15Ada
Shipyard, Istanbul (110) (skrog)
- Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS (Frøy
(F; Akvaservice AS, Sistranda), Trondheim
- ex Nederland reg. DMS ROCK (B.2009)
(B.200S
- Atlantic Offshore Epsilon AS (Atlantic Offshore Management AS), Ågotnes/Bergen
- ex NIS reg. OCEAN ART (B.2014)
-ex
- Vesterhav AS, Bulandet/Florø (SF-l-A)
- Solund Verft AS, Solund (7)
Rigas Kuga Buveta AVA, Riga (skrog)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
-exNIS reg. FARSYGNA (B.2014)
- Boreal Transport Nord AS, Hammerfest
- Oma Baatbyggeri AS, Stord (533)
- Bankinter S.A.ftper.: Marinelaw AS, Bergen,
drift: Simon Møkster Shipping AS, Stavanger), Madrid/Hammerfest
- Astilleros Gondan S.A., Castropol, Asturias (456)
- Inger Lise Johansen Welhaven og Petter Næss Welhaven, Fagerstrand/Oslo
- ex ikke reg. (B.2009)
- Artic Combiship AS, Førde c/o Fearnley Finans Management, Oslo
(ISM-ansv.: Maritime Management AS, Leikanger), Florø
- Crist S.A., Gdynia (B69/2)
- Optiship AS, Rubbestadneset/Haugesund
- ex ikke reg. norsk BJØRNØY (B.1977)
- Optiship AS, Rubbestadneset/Haugesund
ex ikke reg. norsk BJØRNSKJÆR (B.1977)
Kystlaget Skjoldværøyane, Bodø/Svolvær
ex norsk ROLF EDVARD (B.1960)
-1-

M/S POLARSYSSEL
11.09.
M/S NS FRAYJA
15.09.
Lekter SPLITT IV
15.09.
M/S SOUTHERN PROMISE
17.09.
M/SCAPRICE
17.09.
M/SRONJAHUON
17.09.
M/SICEPRINCESS
25.09.
M/S SNØGG
26.09.
M/S NEFELINV
26.09.
M/SMARIBEL
30.09.
M/S BOA ODIN
30.09.

LIER
4324 brt.
LEKL
5165 brt.
LG8556
274 brt,
LNQB
brt.
LFGV
267 brt.
LGRR
3582 brt.
LGXR
brt.
JWOA
27 brt.
LNQX
189 brt.
LCVN
brt.
LCXI
734 brt.

- Fåfnir Offshore HF (Reinøy Management AS, Fosnavåg), Reykjavik/Longyearbyen
- Havyard Ship Technologi AS, Leirvik i Sogn (120). Cemre Marine Edustri A.S. (skrog)
- BP Shipping Limited (Golden Energy Offshore Management AS, Ålesund),
Sunbury-on-Thames/Stavanger
- Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8103)
- Agder Marine AS, Kristiansand
- ex nederlandsk reg. B301 (B.2011)
- Helle Rossow og Roger Halvor Rossow, Asker/Oslo
- ex (B.1979)
- Leidland Fiskeriselskap AS, Egersund (R-13-ES)
- Vestværftet ApS., Hvide Sande (302) Stal-Rem S.A., Gdansk (skrog)
- Sølvtrans Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund
- Astilleros Zamankona S.A., Bilbao (715)
- Einar Sørensen, Kvaløya/Tromsø
-ex britisk reg. (B.2005)
- Svenn Erik Eide, Sæbøvik/Bergen
- ex norsk ikke reg, (B.1950)
- Brødrene Vestre AS (Barents Nord AS), Øksfjord/Hammerfest
- Brødrene Aa AS, Hyen (272)
- Dag Ottar Vold, Larvik
- ex ikke reg. norsk (B.1944)
- Taubåtkorapaniet AS (Boa Offshore AS), Trondheim
- ex britisk reg. SVITZER PEMBROKE (B.2010)

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2014
M/S HUSVIK MUNIN
01.07.
M/S HUSVIK HUGIN
01.07.
M/S ISLAND PERFORMER
08.07.

LAUG7
431 brt.
LAUF7
423 brt.
LARQ7
12983 brt.

M/S FAR SUN
10.07.

4797 brt.

M/S SIEM STINGRAY
24.07.

8878 brt.

M/S OCEAN ART
06.08.

4800 brt.

M/S FAR SYGNA
13.08.
M/S PACIFIC LEGACY
25.08.
M/SCECONPRIDE
25.08.
M/SFARSIRIUS
28.08.
M/S ADS ARENDAL
03.09.
M/S HÖEGH JEDDAH
04.09.
M/SLUNITA
17.09.
M/S RONJA HUON
17.09.
M/S CALEDONIA
29.09.
M/S PACIFIC LEGEND
30.09.
M/SFARSEEKER
30.09.

LASE7

LARR7

LATF7

LASD7
4797 brt.
LASP7
5179 brt.
LAKF7
14203 brt.
LGPJ3
6170 brt.
LAUU7
40040 brt,
LASZ7
58531 brt.
LATN7
32402 brt.
LGRR3
3582 brt.
LHOH3
296 brt.
LASQ7
5179 brt.
JWOW3
4755 brt.

- Husvik Munin AS, Tønsberg
- ex finsk reg. TELKKA (B.1999)
- Husvik Hugin AS, Tønsberg
- ex finsk reg. TURA (B.2004)
- Island Offshore XKS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (301)
Crist S.A., Gdansk (skrog)
-Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- Vard Group AS, Tomreljord (815)
Vard Braila SA., Braila (815) (skrog)
- Siem Offshore Rederi AS, Kristiansand
- Vard Group AS, Brattvåg (821)
Vard Tulcea S.A., Tulcea (skrog)
- Atlantic Offshore Epsilon AS (Atlantic Offshore Management AS), Ågotnes/Bergen
- Myklebust Verft AS, Gursken (368)
Stocznia Gdansk S.A., Gdansk (skrog)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- Vard Vung Tau Ltd., Vung Tau City (816)
- Swire Pacific Offshore Operations (Pte.) (Swire Seabed Offshore AS, Øvre Ervik), Singapore/Bergen
- Japan Marine United Corp.(JMU), Maizura (S10010)
- Cecon Shipping 2 AS, Arendal
- Chantiers Davie Canada Inc., Levis PQ (717)
-Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- ex NOR reg. FAR SIRIUS (B.2014)
- Panamar AS, Oslo/Arendal
- ex Malta reg. LOWLANDS NELLO (B,2004)
- LH Shiplease AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo
- Daewoo-Mangalia Heavy Ind.S.A., Mangalia (4402)
- UM Bulk AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
- Tsuneishi Heavy Ind. (Cebu) Inc., Balamban (SC-219)
- Sølvtrans Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund
- ex NOR reg. RONJA HUON (B.2014)
- Johnson Marine Ltd.(Viking Atlantic AS), Vidlin/Bergen
- ex NOR reg. NORDKORAL (B.1995)
- Swire Pacific Offshore Operations (Pte.) (Swire Seabed Offshore AS, Øvre Ervik), Singapore/Bergen
- Japan Marine United Corp.(JMU), Maizura (S10011)
-Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- ex NOR reg. FAR SEEKER (B.2007)
-2-

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2014:

M/S SKARTEN (LLKJ) (27/-/2000) ex VARUNA -12 - fra Ivar Taranger og Alfred
Økland, Torangsvåg/Bergen til Jan Erik Larsen, Søfteland/Bergen, omdøpt
til LIBERTY.
M/S TORØY (LNPK) (24/-/1946) ex HAUGVALLA - 57 - fra Frode Kjærvoll, Klepp
Stasjon til Kåre André Rise Sannes, Frekhaug og hjemsted endret fra Sta
vanger til Bergen.
M/S ØYSTRAND (LAST) (1.226/1.400/2009) - fra Bømlo Brønnbåtservice AS,
Stord/Haugesund til Frøy Rederi AS, Sistranda, omdøpt til FRØYSTRAND og
hjemsted endret fra Haugesund til Trondheim.

M/S BRAVEHEART (LDES) (-/-/2012) - fra Norway Yachts AS, Son til May
Kristin Sildnes og Terje Sildnes, Eide og hjemsted endret fra Hvitstein til
Kristiansund.
M/S CHRISTINE (LLPK) (498/650/2001) - fra Frøy Rederi AS, Sistranda til Laponie
Licia AS, Alta og hjemsted endret fra Trondheim til Hammerfest.
M/F FJORDBAS (LJHF) (236/91/1980) ex FLØYTIND -11 - fra Fjordcharter
Norway AS (ISM-ansv.: Bergen-Nordhordland Rutelag AS), til Fosen-Linjen
AS c/o Bjørnar Grøntvedt, Kråkvåg, omdøpt til TARVA og hjemsted endret
fra Bergen til Trondheim.
M/S FLOVIC (LIVB) (36/-/1996) - fra Hans Petter Fuglesang, Oslo til Feif Christian
Lomeland, Kristiansand og hjemsted endret fra Oslo til Kristiansand.
M/S FRØKEN INGEBORG (LENR) (36/-/2007) - fra Taubåtkompaniet AS, Trond
heim til Ole Torberg Bjørnevik, Jakobsli/Trondheim.
M/S GAMLE OKSØY (3YYN) (330/487/1962) ex OKSØY - 98 - fra Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand til Stiftelsenlindesnes
Fyrmuseum, Lindesnes/Kristiansand.
M/S HAVTRANS (LJMX) (498/-/1998/08) - fra Havtrans AS, Herøytil Salaks AS,
Sjøvegan og hjemsted endret fra Sandnessjøen til Harstad.
M/S KAMATO (LNPY) (36/-/2005) ex MARTINE - 09 - fra Tor Borrebæk, Oslo til
Ole Bjarne Strønen, Fepsøy, omdøpt til RELAX og hjemsted endretfra Oslo
til Bergen.
M/S KJEIPNES (LMQR) (19/-/1939) - fra Lenvik Kommune Kulturadministrasjon,
Finnsnes/Tromsø til Ståle Arnfinn Landseth, Finnsnes/Tromsø.
M/S LAELIA (LJVJ) (24/-/1959) - fra Magne Røine, Drammen til Ole John Bakken,
Drammen.
M/S MOGENES (LJDW) (291/-/1962/83/98) ex SKÅRVIK -13 ex DØNNALAKS -10
ex SVENNINGEN -07 ex VEIDNESII -06 ex VEIDNES -02 ex VESTURTUGVA
- 98 ex KELDAN - 91 ex SUNDABUGVIN - 81 - fra Herøy Fraktservice AS
c/o Havglytt Eiendom, Fosnavåg til Asper Norway AS, Fosnavåg. I august
omdøpt til ASPER MALENE.
M/S NORTH CRUYS (LDGE) (4.513/4.700/2014) - fra Gulfmark Rederi AS (Gulf
Offshore Norge AS), Sandnes til Gulfmark Rederi AS (Gulfmark AS), Sandnes.
M/S NORTH MARINER (LLSX) (3.078/4.545/2002) - fra Gulfmark Rederi AS
c/o Sea Truck Shipping AS, Sandnes til Gulfmark Rederi AS (Gulfmark AS),
Sandnes.
M/S NORTH POMOR (LDAD) (4.513/4.700/2013) - fra Gulfmark Rederi AS (Gulf
Offshore Norge AS), Sandnes til Gulfmark Rederi AS (Gulfmark AS), Sandnes.
M/S NORTH PROMISE (LAUH) (3.702/4.850/2007) - fra Gulfmark Rederi AS
c/o Sea Truck Shipping AS, Sandnes til Gulfmark Rederi AS (Gulfmark AS),
Sandnes.
M/S NORTH PURPOSE (LNHS) (3.639/4.826/2010) - fra Gulfmark Rederi AS (Gulf
Offshore Norge AS), Sandnes til Gulfmark Rederi AS (Gulfmark AS), Sandnes.
M/S NORTH STREAM (LAFP) (3.106/4.320/1998) ex STREAM TRUCK - 02 - fra
Gulfmark Rederi AS c/o Sea Truck Shipping AS, Sandnes til Gulfmark Rederi
AS (Gulfmark AS), Sandnes.
M/S NUSKA (3YIN) (46/-/2010) - fra Thor Øistein Kilstad, Moss til Tomm Inge
Bakke, Florvåg, omdøpt til LADY SARAH og hjemsted endret fra Moss til
Bergen.
M/S OLE WILLASSEN (LNLR) (122/71948) ex EIDSFJORD - 72 ex SØRTRÅL 64 - fra Knut Erik Eggen, Hagan og Harald Bell Solaas, Svelvik og Trond
Birger Nyberg, Kjeller og Jan Rune Thomassen, Hvam til Skipstrans Kystlag,
Tjodalyng og hjemsted endret fra Grimstad til Larvik.
M/F REINØY (LAPF) (828/675/1989) - Torghatten Nord AS, Tromsø, ommålttil
865 brt.
M/F RØSUND (LEIH) (1.010/100/1977/88) ex TAU - 82 - Torghatten Nord AS,
Tromsø/Narvik (Endret ISM-ansv.; fra Boreal Transport Nord AS, Hammerfest
til Torghatten Nord AS, Tromsø).
M/S SELFJORD (3YHD) (29/71910/73) - fra Fritz Davidsen, Saltrød til Kjell Eivind
Dalen Jespersen, Drammen, hjemsted endret fra Arendal til Oslo.
M/S SIEM SAILOR (LNVG) (4.601/4.800/2007) - fra Siem Meling Offshore DA
(Harald Odd Meling), Stavanger til Meling Supply AS (O.H.Meling & Co.
AS), Stavanger.

August 2014:
M/S BRUN SENIOR (JXYP) (42/71969) - fra Årbakka Kystkultutlag, Årbakka/
Sortland til Vesterålen Båtlag, Sortland.
Flytedokk BØMLODOKK (LFEB) (4.142/71988) - fra Wartsila Norway AS, Rubbestadneset/Haugesund til Los Marine AS, Bremnes/Haugesund.
M/S EIVINDVIK (LFFD) (7-/1977) - fra Bjørn Vold AS, Eivindvik til Vidar Hop
Skyssbåter AS, Hardbakke, omdøpt til SOLVIK og hjemsted endret fra
Bergen til Florø.
M/S GENEVIEVE (JWMV) (49/71969) - fra Robert Opsahl, Haslum/Oslo til Bent
Robert Pettersen, Drammen/Oslo.
M/S HUFSA (LJFB) (26/71981) ex TARA - 98 - fra Yngve Andbo, Bergen til Thore
Udo Schiller, Sperrebotn, omdøpt til VOYAGER og hjemsted endretfra
Haugesund til Moss.
M/S JUNI (LCJQ) (33/72008) ex LIVE IV -13 - fra Tom Arne Rønning, Sandefjord
til Leif Rønning, Sannidal og hjemsted endret fra Sandefjord til Kragerø.
M/S KAHOLMEN (LLSY) (49/71973) - Oscarsborg Fjordservice AS, endret adresse
fra Oscarsborg til Drøbak, hjemsted fortsatt Drøbak,
M/S MARIE CLAIRE (LJDK) (49/71991) ex ? - fra Jard DA (Odd Eriksen), Oslo til
Bjørn Kristiansen, Sætre/Oslo.
M/S MARTINE (LACJ) (33/72006) ex HEIDI -10 ex PRINCESS V53 -09 ex MAICI
- 09 ex KIRSTY - 07 - fra Trondheim Forsikringssenter AS, Trondheim til
Bergen Marinesenter AS, Bergen, omdøpt til AS IF og hjemsted endret fra
Trondheim til Bergen.
M/S MISTY BLUE (LMVN) (43/72003) - fra Harald Emil Veibust, Ålesund til Rune
Fylkesnes, Bremnes og hjemsted endret fra Ålesund til Haugesund.
M/S NORMAND RANGER (LAMT) (7.480/4.500/2010)- fra Normand Ranger AS
(Solstad Shipping AS), Skudeneshavn til Solstad Rederi AS (Solstad Shipping
AS), Skudeneshavn.
M/S NORMANN (LHML) (23/71943) - fra Frøybas AS, Kalvåg til Skipstrans
Kystlag, Tjodalyng, hjemsted endret fra Trondheim til Larvik og slettet i
merkeregisteret.
M/S OCEAN ROSE (LLUJ) (45/72002) ex TROMSYACHT -11 - fra HMS Spesial
prosjekt AS, Bergen til Ocean Sea Service AS c/o Øyvind Andersen, Paradis/
Bergen.
M/S ROYAL MARINE (LCJM) (57/71987/08) ex EGLO - 08 - fra Royal Marine AS,
Lysøysundet til Øystein Helmersen, Oslo og hjemsted endret fra Trondheim
til Oslo.
M/S SHJANDUR (LJCY) (24/-/1980) - fra Tony Wahl, Valderøya/Ålesund til
Skyssbåtservice Torgeir Vareberg c/o Torgeir Vareberg, Vestre Åmøy/Ålesund.
M/S SOUTHERN ACTOR (LGYC) (428/-/1950) ex IBSA UNO - 89 ex POLARBRIS
- 73 ex SOUTHERN ACTOR - 65 - fra Sandefjord kommune (Sandefjord
museene), Sandefjord til Sandefjord kommune c/o Vestfoldmuseene IKS,
Sandefjord.
M/S STIG HALLE (LJEO) (522/800/1967) ex RODFJELL - 00 ex ARKLOW DAY - 80
ex NORDIC CLOVER - 78 ex NORDIC PROCTOR - 75 ex KNUDSVIG - 76 - fra
Fosenfrakt AS, Bjugn/Namsos til Biotrål AS, Dolmøy/Namsos.
M/S SULDAL (LM2815) (39/-/1885/53/85) ex D/S - 53 - fra Föreningen Suldalsdampen, Nesflaten/Stavanger til Ryfylkemuseet, Sand/Stavanger.
M/S TABITA (LLQV) (27/-/2001) - Ole Brubakken, Oslo, omdøpt til FELISTA.
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M/S LADY ELISABETH (LHMG) (204/-/1961/95/05) ex OTILIA - 95 ex MÄLAR
FJÄRDEN - 92 ex SEILØ - 84 ex KALMARIN - 83 ex AKERØ - 79 - fra Fjord
service Sogn og Fjordane AS, Aurland/Bergen. (ISM-ansv.: Norwegian Fjord
Voyage AS, Flåm) til Aurland Land og Fjordservice AS, Aurland/Bergen.
M/S MARINE EXPRESS (JWNQ) (33/-/1985) - fra Gulen Shipping AS, Eivindvik/
Bergen til Gulenskyss AS, eivindvik/Bergen.
M/S NO SHAME (JWOF) (36/-/2006) - fra Lunde Shipping AS, Stavanger til Lunde
Shipping AS c/o Haugaland Bygg, Haugesund/Stavanger.
M/S OLINE (LLAH) (49/-/1943) - fra Lars Østensen, Strandebarm til Per Kristian
Strand, Rognan og hjemsted endret fra Haugesund til Bodø.
M/S OMSUND 1 (LK3781) (84/-/1989/96/02) ex OMSUND - 06 - fra Omsund AS,
Frei/Kristiansund til Julsund AS, Aureosen/Kristiansund, omdøpt til MARI
LENA MI og slettet i merkeregisteret.
M/S RAMSHOLM (LCBR) (39/-/1983) ex RAJU - 08 - fra Karmøy Sjøservice Leif
Jostein Knutsen, Vormedal/Kopervik til Brage Finans AS (drift: Agder Marine
AS, Kristiansand), Bergen/Kopervik.
M/S SANDFLU (LM3475) (24/-/1965/93) - fra Nordskot Gammelbåtforening v/Stein
Grenersen, Leinesfjord/Bodø til Brurstolen Veteranbåtlag, Ballstad/Bodø.
M/S SEAFINN (JXHA) (24/-/1986) - fra Allan Johansen, Oslo til Kjell Arild Hansen,
Engavågen og hjemsted endret fra Oslo til Bodø.
M/S SJØALG (LM5431) (81/-/1975) - EMC Biopolymer AS, Sandvika/Florø, ommålt
til 87 brt.
M/S STRAUMNES (LAFG) (24/-/1908) ex LYSHEI ex AGNES I - fra Nordnorsk
Fartøyvernsenter og Båtmuseum Stiftelse, Gratangen/Svolvær til Gratangen
Kystlag, Gratangen/Svolvær.
M/S STÅLHOLM (LAHQ) (339/330/1978/86/93/10) ex SILDEY - 06 ex SILDØY - 01
ex BØMMELFISK - 96 - fra Nordkappjenta Fiskeriselskap AS c/o Willy Nyvoll,
Honningsvåg til Stadt Wind AS, Sandane, omdøpt til HAVKRAFT, hjemsted
endret fra Tromsø til Måløy og slettet i merkeregisteret.
M/F T9-004 (11369) (64/-/1941/70) - fra Nundalen Miljøstiftelse, Øvre Årdal/Bergen
til Anlegg- og Industriservice AS, Os/Bergen.
M/S TELSTAR (LLHN) (98/-/1939/77) ex MAMMUT - 03 ex SPITZBERGEN - 63 ex
OS II - 40 ex SPIZBERGEN - 39 - fra M, Hjorteseth Shipping AS, Mathopen
til Ståle Kristoffersen, Kopervik, omdøpt til MAMMUT og hjemsted endret
fra Bergen til Kopervik.

M/S TORDENSKJOLD (LLMW) (19/-/1937) - fra Christine Rudidalen Næsje, Oslo
til Tove Margrethe Rudidalen Næsje, Gresvik og hjemsted endret fra Oslo
til Fredrikstad.
M/S TURØY (LJMV) (31/-/1980) - fra Hyseskjæret AS c/o Torgeir Dahl, Molde til
Flybåten AS, Tønsberg/Molde.
M/S VADSUND (3YHN) (18/-/1940) - Jørgen Flaave, Jomfruland/Fredrikstad,
omdøpt til LANDET GODE.
M/F VAGGASVARRE (LIIJ) (772/50/1979) ex GJEMNES - 93 - Bjørklids Ferjerederi AS, Lyngseidet/Tromsø (endret ISM-ansv.: Hurtigruten ASA, Narvik til
Bjørklids Ferjerederi AS, Lyngseidet), (drift fortsatt: Torghatten Nord AS,
Tromsø).
M/S ÅRSUNDFJORD (LJCE) (30/-/1941) - fra Raymond Elvemo Åsmul, Kristian
sund til Eirik Halvorsen, Vikanes/Kristiansund.
September 2014:
M/S BEAUTYIV (LNVR) (45/-/2005) - fra Ole Kristian Lerfaldet, Sollihøgda til
Bernt Øystein Tønnesen, Grimstad, omdøpt til TAURUS II og hjemsted
endret fra Oslo til Grimstad.
M/S BELLIZZIMA (LAHB) (44/-/2006) - fra Jørgen Halfdan Nørstenæs, Oslo til
Eva Margrete Holt Kristensen og Vegard Boberg, Røyken/Oslo.
M/S BJUGNFJORD (LAPY) (639/541/1968/84) ex BIOSTAR 2 -13 ex BIOSTAR -12
ex LEIKING - 94 ex KVARTEN - 86 - fra Fosenfrakt AS, Bjugn/Trondheim til
Biotrål AS, Dolmøy/Trondheim og omdøpt til BIOSEA.
M/S CHANCER (LDIF) (-/-2006) ex CHANCER OF LONDON -13 - fra Paul Henriksen og Arne Henriksen, Tønsberg til Knut Hungnes, Molde, omdøpt til
DANCER og hjemsted endret fra Tønsberg til Molde.
M/S CONCERTO (LILV) (24/-/1989) ex CONCERTOIV -96 - fra Christian! AS,
Oslo til Bengt Christian Indahl, Oslo.
M/S FLAX (JXQH) (105/-/1959) ex SEA REX - 07 ex EIDE REX - 96 ex KNOLL - 88 ex
ACHILLES - 87 - fra SR Seaservice AS c/o Anne Grethe Bjørgan, Trondheim
til Protector AS, Ålesund og hjemsted endret fra Fredrikstad til Ålesund.
M/S FORZA (LNMQ) (23/-/2004) - fra Velconsult AS, Kristiansund til Jan Velund,
Kristiansund.
M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Midsund Fiskebåtrederi AS,
Midsund/Florø til Sirevåg Dykkerklubb v/ Tore Stensland, Vigrestad/Florø
og slettet i merkeregisteret.
M/S GERDA SÆLE (EKTE) (445/-/2000) - Gerda Sæle AS, Torangsvåg/Bergen,
ommålt til 465 brt.
M/F GLOPPEN (LNEC) (1.984/-/1984) ex BERGEN - 92 Fjordl Fylkesbaatane AS,
Florø/Måløy til Norled AS, Stavanger/Måløy
M/S HARGO (LKTM) (229/-/1982/96) ex GANGSTAD -13 ex OMSUND -12 ex
SKULBAREN - 07 - fra Mamøyfisk AS, Bekkjarvik/Kristiansund til YttersiaFöreningen for Nordnorsk Mat-og Kystkultur, Tromsø/Kristiansund, omdøpt
tilÆGE og slettet i merkeregisteret.
M/S HELEN RAE (LCOC) (27/-/2007) - fra Lars Haaland, Hundvåg/Stavanger til
Jessheim Bil AS, Råholt/Stavanger.
M/S HVASSER (LDLQ) (-/-/1945) - fra Støtteforeningen Hvasser c/o Daniel Are v/
Per Chr. Asbjørnsen, Tjøme til L/K Hvasser, Sandefjord og hjemsted endret
fra Tønsberg til Sandefjord.
M/S ISLAND CAPTAIN (3YHO( (4.841/4.500/2012 - Island Offshore ENG Invest KS
(Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund, ommålt til 6.632 brt.
M/S ISLAND CENTURION (3YHG) (4.841/4.788/2011) - Island Offshore Ship
holding L.P.(Island Offshore Management AS, Ulsteinvik), George Town/
Ålesund, ommålt til 6.632 brt.
M/S KLØVER (LM3636) (20/-/1966) - fra Skartind AS, Skjervæy/Trondheim til
Fartøyforeningen Vigdis c/ Eivind Birkeland, Avaldsnes/Trondheim og slettet
i merkeregisteret.
M/S KÅRSTEIN (LCVB) (48/-/1963/82/00) - fra Föreningen Utrønå c/o Geir Baade,
Gurskøy til Grønt Hav, Fedje og hjemsted endret fra Hammerfest til Bergen.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2014:
M/S LYSBRIS (LJLN3) (7.409/7.500/1999/04) - DFDS Logistics Rederi AS (DFDS
Logistic AS), Oslo, omdøpt til LYSBRIS SEAWAY.
M/S NOCC PAMPLONA (LALG5) (37.237/12.778/2000) ex DYVI PAMPLONA
-11 - fra Dyviship IV AS c/o Dyvi AS, Oslo til NOCC Shipowning AS c/o
Norwegian Car Carriers AS, Oslo.
M/S NOCC PUEBLA (LALF5) (37.237/12.780/1999) ex DYVI PUEBLA - 11 - fra
Dyviship IV AS c/o Dyvi AS, Oslo til NOCC Shipowning AS c/o Norwegian
Car Carriers AS, Oslo.
August 2014:
M/S GSP VEGA (LAH05) (1.768/2.102/1982) ex LADY DAWN - 08 ex SENORITA 91 - fra European Venture III AS c/o RS Platou Finans, Oslo/Ålesund til GSP
Vega Ltd (RS Platou Project Finance AS, Oslo), Valletta/Ålesund.
September 2014:
Ingen
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Lekter NIMBUS (LM4581) (436/-/1964) - Tanktrail AS, Skien/Oslo - slettet
23.09.2014 - som opphugget.
M/S NORDKORAL (LHOH) (296/377/1995) ex FRØYVIKING - 08 ex CAROLINE 06 - Salaks AS, Sjøvegan/Harstad - slettet 29.09,2014 - solgt til NIS, omdøpt
til CALEDINIA med signal LHOH3.
M/S RONJA HUON (LGRR) (3.582/3.500/2014) - Sølvtrans Rederi AS (sølvtrans
Management AS, Ålesund - slettet 17.09.2014 - overført til NIS, samme navn
med signal LGRR3.
M/S SÆVIKSON (LCFI) (1.211/-/2000) ex SÆVIKSONI -10 ex STRØMNES -08
ex SENIOR - 04 - Pelagic Struktur AS, Vedavågen/Fosnvåg (R-192-K) - slettet
19.09.2014 - solgt til Sverige
M/S THEA (LCSK) (51/-/2006) ex TUI -11 - Gunnar Ring-Nilssen, Tønsberg - slettet
23.09.2014 - solgt til Australia
M/S TYR (LNZU) (1.271/513/1975) - Landhelgisgæsla Islands (Remøy Management AS, Fosnavåg), Reykjavik/Longyearbyen - slettet 25.09.2014 - overført
til Island
M/T WESTA (JXFG) (82/-/1965) ex FEIETANK -10 ex FENSFJORD -98 ex BØM
LOBUNKER - 97 ex MOBILBUNKER - 91 ex SJÖBJÖRN VI - 86 ex WESTA
- 82 - Hege Aamot, Kvinnesdal/Bergen slettet 03.09.2014 - solgt til Saint
Kitts og Nevis.
M/S ØSTERBRIS 2 (LJME) (1.772/850/1999) ex ØSTERBRIS -14 - Østerfjord AS,
Torangsvåg/Bergen (H-127-AV) - slettet 30.09.2014 - solgt til Australia

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2014:
M/S MARIGA (3YKE) (8/-/1958) - Knut Kåre Korvanen, Vadsø (F-25-VS) - slettet
22.07.2014.
M/S ROLLON (LIXE) (186/137/1980/01) ex KVALØYVÆR - 01 ex NOTBAS - 95 ex
SIVERT SENIOR - 92 ex HANNE BIRGITHE - 86 - Lurøyveiding AS, Lurøy/
Vardø (N-53-L) slettet 16.07.2014 som opphugget (ved Fosen Gjenvinning,
ank. i mars).
M/S SMARAGD (LJXV) (1.775/850/1999) - Smaragd AS, Fosnavåg/Ålesund
(M-64-HØ) - slettet 04.07.2014 - solgt til Lodnuvinnslah hf„ Island, omdøpt
HOFFELL med signal TELT.
M/F STADI (EGNT) (398/-/1962) ex HINNAVÅG -11 ex HESSA -91 ex BJØRGVIN
- 75 - Britt Janne AS, Hetlevik/Florø slettet 16.07.2014 - solgt til opphugging.
Lekter UR 1 (LK5308) (4.066/-/1994) - Ugland Shipping AS, Grimstad - slettet
02.07.2014 - solgt til Italia
August 2014:
M/S BØRINGEN (LIVS) (24/-/1930/52) - Brunstad Kristelige Menighet Måløy,
Måløy/Stokmarknes - slettet 27.08.2014 - solgt til Polen
M/S FAR SIRIUS (LGPJ) (6.170/3.954/2014) - Farstad Supply AS (Farstad Ship
ping ASA), Ålesund - slettet 20.08.2014 - overført til NIS, same navn med
signal LGPJ3.
M/S FINNØYGLIMT (LNIM) (437/484/1962/92) ex ELKON - 07 ex VESTODD - 04
ex HADARØY - 96 ex ELCON - 96 ex KNUT AARSETH - 92 ex ELKON - 80 ex
ADIL - 74 ex STORTEBEKER - 71 - Finnøyglimt AS, Finnøy/Stavanger - slettet
18.08.2014 som forlist (Kantret og sank 07.10.2011 nordenfor Haugesund).
M/S RIGEL (LKQV) (222/-/1962) ex WALLY -14 ex BISCAYA - Håflu AS, Bokn/
Haugesund (R-31-B) - slettet 13.08.2014 som opphugget.
M/S SEASIDE (LKUM) (86/-/1942) ex 03 - Attegal ANS (Erling Moen), Porsgrunn
- slettet 29.08.2014 som kondemnert.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2014:
M/S FAR SUN (LASE7) (4.797/5.580/2014) - Farstad Supply AS (Farstad Shipping
ASA), Ålesund - slettet 10.07.2014 - overført til NOR, samme navn med
signal LGPT.
M/S LINDA (LAUW4) (2.586/3.263/1972) ex NORUNN - 02 ex MARINE TRADER
- 94 ex GIMO TRADER - 92 ex GIMO CELTICA - 90 ex SANDNES - 90 ex
RINGEN -88 ex LAXFOSS -87 ex HOFSA -86 ex BONAVENTUREII -84 ex
ATLANTIC KING - 81 ex SHAIKAH AL QURAICHI - 79 ex ATLANTIC KING
- 78 ex NAD KING - 75 ex KORNEUBURG - 72 - slettet 23.07.2014 - solgt
til opphugging. (Ank. Grenaa 24.07.2014 for opph. v/Fornæs Shipbreaking).
M/T MAASEN (LAHB7) (10.549/15.212/2008) ex MARIDA NOTOS - 08 - Partan
kers VI AS, Oslo - slettet 29.07.2014 - solgt til Reederei TMS «Atlantic Twin»
GmbH tk Co. (Carl F. Peters (GmbH & Co.)), Tyskland, omdøpt til ATLANTIC
TWIN med signal
M/S RIG SUPPORTER (LATQ5) (2.272/1.200/1982/01) - ex GECO LONGVA - 00
- C & C Technologies Inc. (drift: Rig Supporter Management AS, ISM-ansv.:
Uksnøy & Co. AS, Ålesund), Lafayette/Ålesund - slettet 28.07.2014 solgt til
opphugging.
M/T SKS TUGELA (LACN5) (63,515/109.891/1997) - SKS Obo 8t Tankers AS
(KGJ Obo & Tankers Fleet Management AS), Fyllingsdalen/Bergen - slettet
11.07.2014 - overført til SKS Obo & Tankers AS (KGJ Obo 8t Tankers Fleet
Management AS), Nassau, Bahamas, samme navn med signal C6ZA9.
M/T SYPRESS (LAJA7) (22.626/36.677/1998) ex JO SYPRESS -10 - Zippora Re. Ltd,
(Jo Tankers AS, Kokstad), Singapore/Bergen - slettet 21.07.2014 - overført til
Zippora Re. Ltd. (Jo Tankers ÅS), Singapore, samme navn med signal 9V2640.

September 2014:
M/S ANDAVÅG (LILH) (58/-/1979) ex - 07 - Harry Johannessen MS Andvåg (Harry
Johannessen), Hetlevik/Molde (H-50-A) - slettet 03.09.2014 som opphugget.
M/S BOURBON CALM (LCTX) (3.955/4.400/2012) - Mars Offshore Pte. Limited
(repr.: Bourbon Ships AS, drift: Bourbon Offshore Norway AS), Singapore/
Fosnavåg - slettet 08.09.2014 - overført til Bahamas
M/S BOURBON CLEAR (LCTS) (4.058/4.400/2012) - Mars Offshore Pte. Limited
(repr.: Bourbon Ships AS, drift: Bourbon Offshore Norway AS), Singapore/
Fosnavåg - slettet 08.09.2014 - overført til Mars Offshore Pte. Ltd. (Bourbon
Offshore Norway AS), Nassau, Bahamas, same navn med signal C6BH5.
M/S BURRO (LJRQ) (296/1.066/1964) ex CANASTA -11 ex BURRO -84 - Gildeskål
Forskningsstasjon AS, Inndyr/Bodø - slettet 15.09.2014 som opphugget (ved
Fosen Gjenvinning, Stokksund, ank. i august).
M/F BØMLO (LIWK) (1.206/356/1972/96) ex LADEJARL - 96 ex HERDLA - 84
- Norled AS, Stavanger/Bergen - slettet 29,09.2014 - solgt til Danmark for
opphugging.
M/S EDDA SPRINT (LDOF) (2.775/3.685/1991) ex EDDA FRENDE - 09 - West
Supply IIIKS (Østensjø Rederi AS), Haugesund - slettet 18.09.2014 - solgt til
Australia, reg. på Gippsland Maritime Holdings Pty. Ltd. (The-Ocean Energy
Services Pty. Ltd.), Avatiu, Cook Islands, omdøpt til TEK-OCEAN SPIRET
med signal E5U2904.
M/S FAR SEEKER (JWOW) (4.755/5.200/2007) - Farstad Supply AS (Farstad Ship
ping ASA), Ålesund - slettet 30.09.2014 - overført til NIS, same navn med
signal JWOW3.
M/S FUGLØYTIND (JXIX) (136/-/1986/96) ex FUGLØYFJELL -11 ex IRIS BEATE 06 ex TANJA MARIE - 93 ex LINN THERESE - 89 - Arnøytind AS, Skjervøy/
Tromsø (T-501-S) - slettet 29.09,2014 - som opphugget.
M/S LAILA BEATE (LLNL) (189/264/1938/50/64) ex HOLMVIKI -93 ex LUKK
SUND - 87 ex TORLAND - 67 ex KNM PINGVIN - 64 ex DRAUG - 56
ex POMMEREN - 48 - Hans-Jørgen Sjuve, Kristiansand/Bergen - slettet
02.09.2014 som opphugget.
Lekter MÆRDØ (JWPF) (98/-/1957) ex - 98 - Mørland & Karlsen AS, Arendal slettet 11.09.2014 som opphugget.

August 2014:
M/S CECON PRIDE (LAKF7) (14.203/10.000/2014) - Cecon Shipping 2 AS, Arendal
- slettet 26.08.2014 - overført til Panama og omdøpt til MICOPERI PRIDE
med signal 3EFT6, deretter til FTAI Pride LLC (Micaperil Sri.), Panama.
M/S FAR SYGNA (LASD7) (4.797/5.580/2014) - Farstad Supply AS (Farstad Ship
ping ASA), Ålesund - slettet 13.08.2014 - overført til NOR, sammen navn
med signal LGQJ.
M/S OCEAN ACT (LATF7) (4.800/5.700/2014) - Atlantic Offshore Epsilon AS
(Atlantic Offshore Management AS), Ågotnes/Bergen - slettet 06.08.2014 overført til NOR, samme navn med signal LLXY.

5

M/S TRINTO (JXPQ) (657/-/1987/89/07/11) ex ANDENESFISK - 04 ex BLEIKSØY
- 97 ex SIFJORDVÆRING - 93 - fra Mirsel AS, Sørvågen/Svolvær til Tus-Mir
AS c/o Rune Sand, Husøy i Senja/Svolvær (T-212-LK).
August 2014:
M/S BERGLIBUEN (LLUX) (44/-/1974/84) - fra Tromstind II AS, Senjahopen/
Tromsø til Berg fiskeriselskap AS c/o Aksel Hansen AS, Senjahopen/Tromsø
(T-8-BG).
M/S BREIVIKVÆRING (LM5686) (34-/-/1976/91) ex NORDNESVÆRING - 76 - fra
Skarsjø AS, Nord-Lenangen/Hammerfest til Barents Sea AS, Nord-Lenangen/
Hammerfest (T-6-L).
M/S FUGLØYHAV (LLWH) (498/-/2011) - fra Lenangen Fiskeriselskap AS, NordLenangen til Havbør AS, Straumsjøen, omdøpt til VIKANØY og hjemsted
endret fra Tromsø til Sortland (N-7-BØ).
M/S GULLSTEIN (LAIJ) (634/-/1960/02/08) ex HARMONI -12 - fra Oddvar Nes AS,
Botnhamn/Tromsø til Mirsel AS, Sørvågen/Tromsø (N-62-MS). I september
til Lurøyveiding AS, Lurøy/Tromsø (N-93-L).
M/S HELLEVIG (LIDE) (182/50/1988/99) ex EKENÄS - 96 - fra Partrederiet Hellevig ANS (Oddvin Pettersen), Søgne/Kristiansand til Hellevig AS, Søgne/
Kristiansand (VA-15-S).
M/S KIM ROGER (LFWF) (263/-/1977/87/01) ex BØVÆRING -12 ex SOLVÆRGUTT
I-08 ex MELØYFJORDI -05 ex MELØYFJORD -04 ex RØDØYVÆRING -04 ex
BOANESFISK - 97 ex MAX-KÅRE - 84 - fra Geir Roger Benonisen, Sørvågen/
Bodø til Bfisk AS, Sørvågen/Bodø (N-130-MS).
M/S KJØLVA (LM6836) (24/-/1979) ex NY-MÅTIND -10 - fra Atløy Fisk AS, Atløy/
Svolvær til Frøydis AS, Skjervøy/Svolvær (T-28-S). I september til Berg Fiske
riselskap AS c/o Aksel Hansen AS, Senjahopen/Svolvær (T-28-BG).
M/S KVITBJØRN (LMZR) (807/300/1970/80/83/85/98/00/05) ex ARCTIC STAR
- 05 ex MØGSTERØY - 00 ex SKÅR SENIOR - 99 ex MELSHORN - 94 ex
KVITUNGEN - 84 - fra Kvitbjørn AS (ISM-ansv.: Besi AS, Skjervøy), Skjervøy
til Br. Birkeland AS, Storebø, omdøpt til NORTHEASTERN og hjemsted
endret fra Tromsø til Bergen (T-53-S). I september til Opilio AS, Storebø/
Bergen (H-27-AV).
M/S QUO VADIS (LHRZ) (499/-/2014) - Fiskeriselskapet Norli AS, Vedavågen/
Kopervik, fått fiskermerke (R-50-K).
M/S SUDERØY (LIRP) (199/-/1959/88/90) ex SKÄRHOLMEN -11 ex OMLAND -11
ex KENTY - 07 ex MERETE LAU - 79 - fra Debes AS, Egersund til Bømlotrål
AS, Bømlo/Egersund (H-414-B).
M/S TEMPO (JXCH) (125/-/1986/94/02) ex SPLEIS - 07 - Tempofisk AS, Søgne/
Kristiansand, omdøpt til ROCKY (VA-16-S).
M/S VIKANØY (LHTT) (242/-/1979) ex NORDKAPPFISK - 97 ex SIRAFISK 93 ex MEILANDSTIND - 86 - fra Havbør AS, Straumsjøen/Hammerfest
til Lenangen Fiskeriselskap AS, Nord-Lenagne/Hammerfest, omdøpt til
FUGLØYFJELL (T-110-L).
M/S ØSTERBRIS (LDKM) (2.832/2.700/2014) - fra Østerfjord AS (Maritime
Management AS, Leikanger), Torangsvåg/Bergen til Østerbris AS (Maritime
Management AS, Leikanger), Storebø/Bergen (H-99-AV).
M/S ØSTERBRIS 2 (LJME) (1.772/850/1999) ex ØSTERBRIS -14 - fra Østerbris
AS, Torangsvåg/Bergen til Østerfjord AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV).

September 2014:
M/S OCEAN EAGLE (LLFP3) (2.019/2.215/1976/04) ex OCEAN SCOUT - 12 ex
SARTOR -11 ex NORTHERN VIKING -04 ex VERONICA VIKING -97 ex
SEALION COLUMBIA - 90 ex ACTIVE DUKE - 84 - Eagle Shipping Ltd.
(M. Hannestad AS, Halden), Road Town/Bergen - slettet 04.09.2014 - solgt
til Seascape Meadow Invest Inc. (Hai Duong Co. Ltd. (HADUCO)), Panama,
omdøpt til SEA MEADOW 02 med signal H8KF.
M/S PACIFIC LEGACY (LASP7) (5.175/5.243/2014 - Swire Pacific Offshore Opera
tions (Pte) (Swire Seabed Offshore AS, Øvre Ervik), Singapore/Bergen - slettet
02.09.2014 - overført til Singapore, samme navn med signal 9V7050.
M/T SKS TANA (lazi4) (63.515/109.906/1996) - - SKS Obo & Tankers AS (KGJ Obo
& Tankers Fleet Management AS), Fyllingsdalen/Bergen - slettet 08.09.2014
- overført til SKS Obo & Tankers AS (KGJ Obo & Tankers Fleet Management
AS), Nassau, Bahamas, samme navn med signal C6BA8.
M/T SYCAMORE (LAOOS) (23.129/37.622/2000) ex JO SYCAMORE -11 - Zippora
Pte. Ltd. (Jo Tankers AS, Kokstad), Singapore/Bergen - slettet 16.09.2014 overført til Zippora Pte. Ltd. (Jo Tankers AS), Singapore, samme navn med
signal 9V2639.

Fiskebåter, kjøp & salg
Juli 2014:
M/S ANDENESFISKI (LJWI) (3.549/1.500/2013 -AS Andenes Havfiskeselskap,
Andenes/Sigerfjord (+ISM-ansv.: OSO-ISM AS, Andenes) (N-100-A)
M/S BJØRNHAUG (LJOK) (245/-/1966/83) - fra Frøyanes AS, Stadlandet/Ålesund
til Frøyanes Junior AS, Stadlandet/Ålesund (SF-9-S). I september til Carisma
Viking AS, Raudeberg/Ålesund (SF-29-V), deretter til Carisma Star AS, Rau
deberg/Ålesund (SF-29-V).
M/S BØMMELHAV (LJYE) (856/-/2000/11) ex JOHAN FEYER -14 - Feyer AS,
Egersund/Haugesund nytt fiskerimerke (H-78-B).
M/S CARISMA VIKING (LLPZ) (1.424/625/2001) ex ARGOS HELENA - 09 ex
AVRO VIKING - 09 - fra Carisma Viking AS, Raudeberg/Måløy til Carisma
Star AS, Raudeberg/Måløy (SF-20-V).
M/S HAVGRIM SENIOR (LFEO) (24/-/1956/79/95) ex SULØY - 99 ex LARSEGUTT
- 71 - fra Harald Stordal Jensen, Bodø/Stavanger til THL Fiskeri AS, Bømlo/
Stavanger (H-186-B).
M/S HOVDA (LHMB) (99/-/1978/84/90) ex RANDI MARIE - 06 ex SULØYFISK - 89
ex SOLSTAD JUNIOR - 87 ex RANDI MARIE - 86 - fra Brønnøy Havfiske AS,
Ålesund/ Hammerfest til Trønderkari AS, Rørvik/Hammerfest (NT-56-V). I
august til Fruholmen AS, Bekkjarvik/Hammerfest (H-156-AV).
M/S JØKUL (LALD) (498/-/2007/09) ex HAVSTÅL -11 - Skår Senior AS, Nerlandsøy/
Ålesund, ommålt til 502 brt.
M/S KARL WILHELM (LEKZ) (68/-/1977/97) ex OLE OSKAR - 81 - fra Klotind AS,
Myre/Svolvær til Nye Radek AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/Svolvær
(H-211-AV). I august til Buefjord AS, Bulandet/Svolvær (SF-211-A).
M/S KJELSVIK (JXPS) (321/-/1986) - AS Torgværing, Kolbjørnsvik/Arendal, nytt
fiskerimerke (AA-91-A).
M/S LEINEBJØRN (LCOJ) (1.828/2.550/2012) - Leinebjørn AS, Leinøy/Fosnavåg,
nytt fiskerimerke (M-3-HØ).
M/S NINA MARI (LM6138) (44/-/1977/92) ex ROAR JUNIOR - 99 - fra Mikal Stef
fensen, Myre/Sandnessjøen til Skår Senior AS, Nerlandsøy/Sandnessjøen
(M-18-HØ).
M/S JAN ROALD (3YZW) (23/-/1962) - fra Helodden AS, Sørvågen til Åfjord Tre
båtforening, Åfjord, omdøpt til SALTSTRAUMEN og hjemsted endret fra
Sortland til Trondheim (N-93-MS).
M/S SILDASKJÆR (LMMF) (456/-/2004/08) - fra So Fisk AS, Deknepollen/Måløy
til Skår Junior AS (c/o Visma Services Norge AS, Måløy), Nerlandsøy/Måløy
(M-260-HØ). I august endret hjemsted til Fosnavåg.
M/S STRØMVÆR (LM7401) (24/-/1980) ex LENANGSFISK - 85 - fra Bang Fiske
c/o Tor-Erik Bang, Vardø/Tromsø til Finn Hansen, Stokmarknes/Tromsø,
omdøpt til TOSKJÆR(N-65-H).
M/S SÆVIKTRÅL (LHYA) (91/-/1988) ex HØVÅGTRÅL -11 ex NEVADA -96 fra Bømmelfisk AS, Vedavågen/Kopervik til Sæviktrål AS, Sævelandsvik/
Kopervik (R-233-K).

September 2014:
M/S ANDENESVÆRING (LMVM) (76/-/1983) - fra Klotind AS, Myre/Sortland til
Øynes Kystfiske AS, Svolvær/Sortland (N-28-V).
M/S ARIAN (JXCR) (80/-/1986) ex GRØTFJORDBUEN - 07 ex M.TORE - 02 ex
TRÆNFJORD - 99 ex JOHANNES MOE - 91 - fra Ternholm AS, Skjervøy/
Melbu til Vestfisk Nor AS, Husøy i Senja/Melbu (T-105-LK).
M/S ATLANTIC (LIYX) (1.001/-/1997/04) ex FØRDE JUNIOR - 04 - fra Atlantic
Longline AS, Måløy til Polarbris AS, Måløy (SF-9-V).
M/S FLANDER SR. (3YYV) (24/-/1962) ex BREIVIK -11 - fra Bergland ANS
(Jostein Legland), Uskedalen/Kristiansand til Jan Kjell Jakobsen, Flekkerøy/
Krsitiansand (VA-5-K).
M/S INGO (LAMB) (141/-/1988) ex NYMODENA -11 - fra Sjøliv AS, Laukvik/
Hammerfest til Røstad & Sønn AS, Myre/Hammerfest, omdøpt til RØSTAD
(N-22-0).
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M/S KLOTIND (LGHI) (129/-/1977/06) ex STIAN ANDREAS -12 ex SULØY-SENIOR
- 06 ex BERLEVÅGFISKIII - 02 ex SJØBAS - 98 ex SANDNES SENIOR - 98
ex HJELMSØY - 94 ex TRØNDERTRÅL - 85 ex SULAHOLM - 81 - fra Mikal
Steffensen, Myre til Kystfisk AS, Måløy/Myre, omdøpt til KJØLEN (SF-57-V).
M/S LEIF (LLZF) (634/-/1978) ex LEIK II - 03 ex TAITS - 02 ex TAITS - 01 - fra Leik
AS c/o Gl.Regnskap, Kopervik til Pelagic AS, Kopervik (R-44-K).
M/S LIAVÅG (LDUX) (97/-/1965/89/92/96/97) ez ÆSØYBUEN -12 ex TOJAKO - 05
ex VESTFJOR - 88 - fra Idar Gustad og Sønner AS, Averøy til Grytafjord AS,
Vatne og hjemsted endret fra Kristiansund til Ålesund (M-88-H).
M/S LIGRUNN (LDAK) (1.825/600/2013) - fra Ligrunn AS, Straume/Bergen til
Libas AS, Straume/Bergen (H-2-F).
M/S LURØYJENTA (LM4504) (23/-/1973) ex VIKASTEIN - 02 fra Ådnanes Fartøyvern, Rubbestabneset til Arnesen og Gunnarson Fartøyvern, Trengereid,
omdøpt til VIKASTEIN og hjemsted endret fra Sandnessjøen til Bergen
(SF-124-SU).
M/S MYNTEVIK (LHRI) (79/-/1986) ex VEAGUTT - 07 ex HEIDI III - 00 ex STAPI
- 95 ex ØRAGUTT - 91 - Mats Mikal AS, Vigra, endret hjemsted fra Kopervik
til Ålesund (M-25-G).
M/S OLYMPIC PRAWN (LLBG) (2.232/875/1999) - fra Olympic Rawn AS, Fosnavåg/
Ålesund til Olympic Havfiske AS, Gurskøy/Ålesund (M-360-HØ).
M/S ORDINAT (LJTD) (2.183/1.700/1999) ex HERØYHAV -13 - fra Økland Fis
kebåtrederi AS, Bergen til Havskår AS, Ålesund, omdøpt til HAVFISK og
hjemsted endret fra Bergen til Ålesund (M-520-A).

M/S STATTEGG (JWNF) (492/-/1985/88) ex MIDVINGUR -04 ex VESTSTEINEN -04
ex LEINEBRIS - 97 - fra K2 Fisk AS, Ålesund/Måløy til Stattegg AS, Ålesund/
Måløy (M-555-A).
M/S SVENØR (LLNC) (104/-/1982/92/93/01) ex NESEJENTA - 98 ex EGIL JUNIOR
- 95 ex RITA RENATE - 90 ex ARTHUR BERGE - 87 - fra Fruholmen Drift AS,
Tromsø/Hammerfest til Fruholmen Seafood AS, Tromsø/Hammerfest (T-93-T).
M/S SÆVIKSON (LCFI) (1.211/-/2000) ex SÆVIKSON MO ex STRØMNES - 08 ex
SENIOR - 05 - fra Sævikson AS, Fosnavåg til Pelagic Struktur AS, Vedavågen/
Fosnavåg (R-192-K).
M/S TARHOLMEN (3YTT) (20/-/1960) - fra Fred Martin Bergquist, Reine/Svolvær
til Straumværing AS, Leknes/Svolvær (N-169-W).
M/S TEIGASUND (LM6864) (24/-/1979) ex FRED VIGUN - 05 - fra Støtteforeningen
for Tysnes Kystlag c/o Leif Dagmond, Årbakka til Vilnes Kystlag v/ Geir Vilnes,
Atløy og hjemsted endret fra Ålesund til Florø (M-25-A).
M/S TUNFISK (JWWM) (226/-/1985/95/96/97/99/00/02) ex MYREBAS - 05 ex
BRENNBØEN - 95 ex BØVÆRING - 88 - fra Magne Sjo AS, Halsnøy Kloster
til Vesterhav AS, Bulandet, omdøpt til VESTØY og hjemsted endret fra Bergen
til Florø (SF-260-A).
M/S VESTBUEN (LJDT) (161/-/1988) ex JONINA - 98 ex GLODANES - 91 - fra TusMir AS c/o Rune Sand, Husøy i Senja til Senjahav AS, Husøy i Senja, omdøpt
til SENJAVÆRING og hjemsted endret fra Ålesund til Tromsø (T-189-LK).
M/S VESTERVON (LLWG) (424/-/2002/05/10) ex BØEN JUNIOR - 06 - fra Vestøy
AS, Bulandet til Magne Sjo AS, Halsnøy Kloster, omdøpt til TUNFISK og
hjemsted endret fra Florø til Bergen (H-180-K).

SVEIN AAGE KNUDSEN
DAG BAKKA JR.

TILSTEDE OG USYNLIG

LIVSLINJE I STAMPESJØ

I 100 ÅR

Fraktefartøyenes Rederiforening 75 år

Ubåtvåpenet 1909-2009

Jubileumsbøken

Boken forteller om FRs

beskriver grundig hele

arbeid for å ivareta

hundreårsperioden - fra

medlemmenes og

den spede begynnelse
med anskaffelse av

næringens interesser

'SMI

vår første ubåt Kobben

A—

C'

i 1909 og frem til
ubåtene av Ula-klassen

vanskelige rammevilkår

som vi seiler i dag.

innenlands transport.

Pris: kr 449,-

Pris: kr 399,-

og store forandringer i

BODONI
FORLAG

gjennom 75 år med

BODONI
FORLAG

www.bodoni.no
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www.bodoni.no

DAG BAKKAJR

Praktbokfra Dag Bakka jr

LIVSLINJE
OG EVENTYRREISE
.
onv JuA/vty/vut&n/

og Bodoni Forlag

LIVSLINJE OG EVENTYRREISE
Her er historien om Hurtigruter - stamruten
som siden 1893 har knyttet sammen kysten
mellom Bergen og Kirkenes.
Boken forteller om den tidligste rutefarten
på Nord-Norge, om utviklingen av samfunn
og samferdsel, om skip og hendelser og
om den spennende utviklingen fra stamrute
til opplevelsesreise.

BODONI
FORLAG
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MARITIM

KRAMBOD

BØKER - DVD - CD - T-SKJORTER - KRUS - PINS - KALENDERE OG MYE ANNET

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!
BÅTAN OG HAVET
- fartøy og fiskere i Troms
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fjorden
fjorden
•om HSD, ferjer, ferjekaiar flB
og ferjerutor
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Øygarden

"Fram og tilbake over fjorden"
av Harald Sætre.
Flott bok om HSD-ferjene! Kr 349,-

"Rutebåtane frå
Sotra og Øygarden"
av Per Albert Lund. Kr 349,

"Båtar og havet - fartøy og
fiskere i Troms"
av Ronny Trælvik, kr. 349,-

HSD STOPPESTEDER

MANNSKAPSKRUS

j) (| K*

"Fiskebåtar frå Aukra
1920-2014'
av Biørn Owe Hielle" Kr 398,-

Kaptein

Vi har 23 varianter av mannskapskrus,
fra Sjøkaptein til motormannslærling!

Vi har laget 70 forskjellige HSD-stoppestedsskilt,
som du får oå både t-skiorter oa krus!

Vi fører også brukte maritime bøker, vi oppdaterer jevnlig vår nettbutikk med nye titler. Der kan du også melde deg på vårt
nyhetsbrev. Trykk liker på vår facebook-side, og du blir jevnlig oppdatert der med nye tilbud fra oss.

www. ferjekiosken.no
v/Fusa Dampskibsexpedition AS - Postboks 66 - 5649 Eikelandsosen.
Kontakt: kundeservice@ferjekiosken.no
Facebook: www.facebook.com/ferjekiosken
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