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interessen for skip, skipsfart, maritim historie og miljøer.
Medlemskap koster kr 400,- (+ tillegg kr 50,- for medlemmer bosatt utenfor Norge)
for 2011 inklusiv fire numre av SKIPET.
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Forsiden:
MIS Rytterhav av Egersund fotografert på Singapores red
29. mars 1976. Den vil være kjent som Bonneville (9090 tdw),
bygget i 1950 i Amsterdam for A F Klaveness & Co; en av
fire søstre for linjefarten. Det er samtidig et bilde på siste
fase av tradisjonelle tweendekkere, arbeidskrevende og med
stor bemanning. Rederiet Arne Teigen i Egersund hadde også
søsterskipene 6ronxvilte (1949) som ble Ryttertind og Sunnyville
(1959) som ble Rytterdal. Ukjent fotograf, redaktørens samling.

Fra Rothaugen, Bergen, oktober 2012.

Foto: Roitciausen

Gode leser
Vi har siden sist fått vårt nettsted,
www.skipet.no, i funksjon igjen, og nå
med administrator og webmaster nært
knyttet til föreningens ledelse. Interes
sen har vært stor, og siden vi kom på
nett igjen i midten av oktober har vi hatt
rundt 2400 unike brukere inne, dvs.
atskillig flere enn antall medlemmer.

Jeg vil anbefale alle interesserte i å
se nærmere på nettstedet. Det er ikke
nødvendig med innlogging for å bruke
siden; innlogging er kun for dem som
skal redigere innholdet.
Innholdet er bygget opp med følgende
«kategorier» i menylisten:
Om NSS
Om föreningen, medlemskap, styre,
lokalforeninger, møter, referater osv.
Skip
Det som har med skip og rederier å
gjøre: Rederier og sjøfartsbyer, rederi
lister, rederimerker, rederiblader, «krigs
bygd» (om marinefartøyer bygget om til
sivil bruk, sveipere, landgangsbåter osv.).

Sjømannsminner
Opplevelser fra de syv hav.
Langs kaiene
Dette er stedet for bilder og gallerier,
gjerne lagt opp i tema og tråder. Vi har
arbeidet for finne en bra form på dette,
med lav terskel for medlemmers bidrag
med bilder og kommentarer.

Etter styrets oppfatning skal nettstedet
fylle to funksjonen
intern informasjon mellom medlemmene, som lokalforeninger, møte
planer, referater osv
bygge et innhold som kan brukes
åpent som kilder og referansemateriale for alle, f.eks. rederioversikter, forlis, rederimerker, fakta om
skipsverft osv.

Møtestedet
Tenkt å være et forum for faglige spørsmål, for medlemmer som arbeider med
spesielle emner og ønsker kontakt med
andre som kanskje kan bidra.

Men dette er et stort arbeid som krever
at flere arbeider sammen - og det må
skje over tid. Foreløpig er skipet.no oppe
og går med et minimumsinnhold. Dette
er bare starten, men vil aldri kunne utLenker
i vikle seg videre om ikke flere kan bidra.
Linker til andre interessante nettsteder.
Har du tid og lyst å være med å bygge
hjemmesiden videre, så ta kontakt med
Hva skal www.skipet.no være i forhold til
meg på dbakka@online.no. Vi trenger
bladet «Skipet»?
i f.eks. en redaktør for lokalforeningsnytt,
Styret ser at bladet vil være det
og for dem som har gode ideer eller
primære, det som når alle medlemmer
interesse for å bygge ut eksisterende og
og som papirmedium er det varige.
i nye tråder. Mye er mulig når en jobber
Men nettstedet kan utvikles til et viktig
mot samme mål.
supplement, faktisk gjøre föreningens
virksomhet enda større.
Dag Bakka jr

Maritimt
som er mer om typer av skipsfart: Rute
fart, det kan bli om fraktefart, hvalfangst,
fiskeri, om fartsområder mv.
Skipsbygging
Så langt med byggel ister for norske
skipsverft, om skipstyper mv.
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Det viser seg vanskelig å verne andre
fartøyer enn passasjerskip, av nokså
åpenbare grunner. Et fartøy som i høy
grad er verneverdig, men det har vært
— »

vanskelig å finne et bruksopplegg for, er

" Af ‘

selfangeren Polar Star av Brandal. Den
ble bygget i 1948 på James Lamont i
Glasgow som den første spesialbygde
ishavsskute i stål. Ved siden av

NØBSt- jUL,

-

selfangsten har den vært brukt som
ekspedisjonsfartøy og en periode som
,'

sysselmannsskip på Svalbard. Siden
2009 har skipet vært eiet av Sameiet
Polarstar 2008 som har en tilknytning til
Ishavsmuseet i Brandal.
Foto: Svein A. Roald i Hjørungavåg 4. november

Hurtigruteskipet Nordstjernen er når dette
skrives nettopp solgt til Jarle Rasmussen
som driver Vestland Marine i Gdynia
og som også har et tilhold på Karmøy.
Jarle Rasmussen har drevet rederi og
managementselskap, men er nå primært
engasjert i offshore. Men ved siden av
dette eier han også Indre Nordhordland
Dampbåtlag med sjøbussen Bruvik fra
1949.
Vi kjenner ikke til hans planer med

,

Nordstjernen, men regner med at
han er innforstått med de heftelser
som Riksantikvarens forslag for vern
innebærer.
Foto: Geir Svendsen
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Gamle Fredrikshald 1 står nå i dokken
på Bredalsholmen veteranskipsverft i
Kristiansand for utskiftning av plater i
skroget. Riksantikvaren bevilget 2 mill kroner
til arbeidet i år med utsikt til ytterligere
midler neste år.
Fredrikshald 1 er bygget i 1890 på
Nyland i Oslo for godsrutefarten på
Oslofjorden, som nærmere omtalt i dette
nummer. Den har i mellomtiden seilt som
Halden 1, Sundbuen, Solvang 111 og Jotor.
Båten ble for noen år siden kjøpt tilbake av
Fredrikshald Sømandsforening som står for
restaureringen.
Foto: Olav K. Westby 29. august

Bredalsholmen har i disse dager gjort seg
ferdig med en annen båt fra Østfold, slepe
båten Fix fra 1891. Den er bygget på Fred
riksstad Mek Verksted for tømmerslep på
Glomma og har hatt en lang og tidvis drama
tisk historie. I 1949 ble det satt inn diesel
motor, men gjort om til lystbåt på 90-tallet.
Den eies nå av Stiftelsen slepebåten Fix ved
Fredrikstad Museum. Høsten 2008 kom den
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En annen veteran som har overlevd mot alle
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til Bredalsholmen for restaurering. Etter et
omfattende arbeid ble båten 15. november
satt på sjøen for å fraktes tilbake til hjembyen
for avsluttende arbeider.
Foto:Thomas Olsen BKS

j

j

odds er lastebåten Dalen som tilbringer sitt
liv ved Hjellebrygga i Skien. Den skriver sin
historie tilbake til 1871, bygget på Akers Mek
Verksted som rutebåt Lundetangen. I 1900 kom
den inn i det nystartede Skien-Telemarkens
Dampskibsselskab og ble senere omdøpt
Gvarv. Den ble bygget om til lastebåt i 1952
som Notodden, fra 1965 under navnet Dalen,
men gikk endelig i opplag i 1985.
Siden 2008 har den vært eiet av
Arnold Nomme, som også er fører av
rutebåten Victoria og formann i Skiens
Sjømannsforening. Han har planer om å
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restaurere den som lastebåt. En glimrende idé.
Foto: Olav F. Westby 29. august 2012
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Det tidligere fiske- og fraktefartøyet
Feiegutt kom i høst tilbake til Vestlandet

i

etter år i Arendal. Båten ble fotografert av
Sindre Nilsen iTyrnevik påTofterøy i Sund
13. september og er altså vel tilbake. Den
ble bygget i 1948 påTornes i Hardanger
og målte 49 brt og 67 fot. Den hadde
fremdeles sin gamle 60 hk Rubb type K
og var nok den siste av denne type i fart i
Hordaland. Båten er nå kommet tilbake til
sitt opprinnelig miljø, noe bildet viser.
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Ætå 1 - vv

I forrige nummer på side 5 brakte
vi et bilde av agentbåten Arnefjord
som er under restaurering ved
fartøyvernsenteret i Norheimsund.
Leif Kåre Lidal har påpekt at
redaktøren har blandet sammen to
fartøyer med nesten samme navn.
Den avbildete båten er Arnefjord,
bygd i Hardanger i 1917 og utstyrt
med sin originale 20 hkWichmann.
Teksten refererer derimot til den noen
\ |
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større Arnefjord fra 1937 som var eiet
i Vik i Sogn og som har vært under
restaurering. Lidal legger ved et bilde av
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båten, slik den nærmet seg fullføring av
eksteriøret i sommer.
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Bjørvika med Revierkaien til venstre og Langkaien med imponerende Oslo Havnelager innover mot Østbanestasjonen. Da bildet ble tatt rundt
1938, var dette kaiene for lokale lasteruter ncermest og deretter for Fred. Olsen og Søndenfjeldskes ruter. For enden ser vi ds «Alpha» (1904) i
Foto: Norsk Maritimt Museum
gods- og passasjerrute til Moss og på innsiden av kaien holdt Skiensbåtene til.

Godsrutefarten på Oslofjorden
Et særpreg ved trafikken på Oslofjorden var de mange godsrutene som opplevde sin store periode fra før
forrige århundreskifte inntil de fleste forsvant på 1960-tallet. Disse lasterutene levde sitt liv i skyggen
av «pappabåter» og kystruteskip, men hadde sin viktige funksjon gjennom mange år.

ien utvikling som begynte med
Egentlig
var lasterutene
et stadium
etableringen
av dampskipsrutene
på Oslofjorden på 1850/60-tallet og endte
med veitransporten hundre år senere.
Etter pionertidens hjuldampere fulgte
kombinerte rutebåter for gods og passasjerer, men fullførmgen av jernbanen fra
'
Mn
Oslo til Drammen (1872), Østfoldbanen til
TT
Kornsjø (1879) og Vestfoldbanen (1881/82)
medførte at passasjertrafikken mellom de
større byene og Oslo ble sterkt redusert.
Mellomstedene fikk likevel stor betydning

6
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veitrafikk.
ienUtviklingen
tid med fåi næringslivet
veier og før med
motorisert
handel
og industri drev frem godsmengdene.
Oslos folketall økte fra 40.000 i 1860 til
240.000 i 1900, og industrireisingen skjøt
fart mange steder rundt fjorden med
tyngdepunkt i Fredrikstad/Sarpsborg,
.
Drammen og Porsgrunn/Skien.
I denne artikkelen skal vi se på godsrutefarten på Oslofjorden, slik den fant
sin struktur på 1890-tallet. Utviklingen

mer kompleks historie, med mange ruter
av
på fjorden
er i detunder
hele en
og rutefarten
selskaper, hvor
noen bukket
og
andre etablerte og styrket seg.
Vi vil også se at det at det dreide seg
om to typer ruter, regnet etter lengde og
skipsstørrelse:
.
.
ruter mnen Oslofjorden og vestover
..
,
, J/r_ .
,
til og med Grenland/Telemark
6
- korte kystruter fra Oslo til Sør
landet, dvs strekningen KragerøMandal

De lange kystrutene til Vestlandet og
Nord-Norge holder vi i denne omgang
utenfor.

f

Rederiene
De fleste av disse godsruterederiene
hørte hjemme i kystbyene og var startet
på lokalt initiativ i den felles hensikt å
sørge for rasjonell og rimelig transport
av varer til og fra Oslo. Oslo styrket seg i
disse årene som landets viktigste import
og eksporthavn, og godsbåtene tok hånd
både om løst stykkgods for grossister og
eksportører og om partilast for indu
stribedriftene.
På 1860-tallet kom det flere skip inn
i rutefarten fra Oslo vestover til Bergen,
hvor Kystpostruten fikk sin form 20 år
senere. Men det dukket også opp mindre
dampskip i kystbyene, som Laurvig fra
Larvik og Fridtjov fra Kristiansand i 1868,
Dannebrog i Arendal på 1870-tallet og flere
som forsøkte seg i rute på hovedstaden.
De fleste av dem ble relativt kortvarige,
inntil Fragtemanden av Risør i 1882 lyktes
å slå rot.
Oslo fikk også sine godsruterederier,
men de viktige aktørene var de ledende
dampskipsekspeditørene, Jens Meinich
& Co, E Whittington, og Holger Fischer,
på 1890-tallet Pedersen & Meinich og
G G Amundsen.
Noen bedrifter hadde også egne gods
båter, som Moss Aktiemølle, DeNoFa,
Christiania Portland Cementfabrik, Nitro
glycerincompagniet og andre. Disse var
også en del av fjordtrafikken, men vi lar
dem ligge i denne sammenheng.
I et forsøk på å beskrive en utvikling vil
vi finne unntakelser og overgangstilfel
ler. Noen regulære dampskipsselskaper
fortsatte med kombinerte ruteskip for
gods og passasjerer, som Tønsberg 8t
Horten Dampskibsselskab og Arendals
Dampskibsselskab, og satset først senere
på rene lastebåter. Likeledes drev AS
Alpha i Moss og Dampskibsselskabet
Juno i Holmestrand både passasjer- og
lastebåter. Men ellers var det i stor grad
rene godsruteoperasjoner, nært knyttet
til ekspeditør- og spedisjonsbransjen og
ofte til lokale industribedrifter.
På Oslofjorden ser vi allerede rundt 1890
tendenser til rene lasteruter; altså det
første tegn til skille mellom gods og pas
sasjerer. Både ved Drammensfjorden,
Vestfold, Østfold og Telemark kom det
tidlig i gang godsruteselskaper, seiv om
også disse lenge tok med passasjerer. På

De små godsrutebåtene var et kjent syn i havnetrafikken gjennom vel 80 år. «Trafik 3» var
bygget på Akers i 1903 og målte 95 fot. Den var i bruk som dampskip like til 1955.
Foto: Per Erik Johnsen

1890-tallet etablerte det seg her en klar
struktur av godsruterederier om skulle
være i sving 50-60 år fremover.

Ekspeditørene
Dampskipsekspeditørene var viktige medlemmer i havnebyenes forretningsmiljø,
og i 1893 ble Kristiania Dampskibsexpeditørers Förening stiftet og organiserte dem
alle, fra lokale til oversjøiske; sistnevnte
ble imidlertid omtalt som «linjeagenter».
Ekspeditørene ble tildelt kaiplass av
havnevesenet med leide lagerhus. Her
styrte bryggeformannen med sine folk,
mens kontorene gjerne lå ien for r etningsgård i nærheten.
Tildelingen av kaiplass varierte over
tid, men i hovedsak ble de nære godsrutene
i mellomkrigstiden henvist til Akershuskaiene ved Pipervika og til Revierkaia
og Jernbanebrygga i Bjørvika. Akershuskaiene ble utbygd i 1909-1919 med nordre
og søndre kai samt Akershusutstikkeren.
Her fikk ruteskipene til Sørlandet og
Vestlandet plass, altså Arendalskes og Stavangerskes, samt lastebåtene til Veritas,
Sørlandske Kystfart og dets etterfølgere
Storesand og Kysten. Også Glommenbåtene til Sarspborg, Løven-båtene til
Sandefjord og Union-båtene til Skien
hadde plass her.
Jernbanebrygga helt inne ved den
gamle Østbanestasjonen ble i mange
år brukt av Pedersen & Meinich for
Halden- og Trafik-båtene til Østfold og

Tønsberg & Hortens lastebåter. Ellers ble
Revierbrygga (mellom Langkaia med Oslo
Havnelager og Utstikker II med Amerikalinjens kaiplass) brukt av Gyldenløve til
Drammen, Tinn-båtene til Telemark og
Rutland/Trio til Sørlandet. Her lå også ds
Alpha i daglig rute til Moss, og her var det
at en ny konkurrent fikk plass i form av
motorfartøyet Mirjam til Nils Halvorsen
i Porsgrunn fra 1927.
Ekspeditørens oppgave var å representere selskapet, organisere kaiplass, folk,
vareskur, ta i mot last, utstede fraktbrev,
være behjelpelig under lasting og lossing,
og endelig sørge for mellomlagring og
utlevering; alt i henhold til sjølovens
bestemmelser. Og like viktig var det at
ekspeditørene hadde et stort kontaktnett
blant vareeiere, grossister og bedrifter
som kunne sikre god tilgang på last. De
fleste ekspeditører drev også spedisjon,
altså en videre forsendelse av varer med
andre transportører, med utkjøring,
fortolling osv.
Alle godsruteselskapene befant seg ien
konkurransesituasjon. Trafik-, Glommenog Halden-båtene til Østfold seilte i stor
grad på samme strekning og konkurrerte både innbyrdes og med jernbanen,
Det samme gjaldt på Drammensfjorden,
Vestfold og Telemark, hvor vareeieren
kunne velge mellom flere transportører,
Det var derfor viktig åha en dyktig ekspeditør i Oslo.
SKIPET NR. 4 - 2012
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Flere rederier hadde kaiplass ved Akerhuskaien i Pipervika; her ser vi en Ghmmen-båt i selskap med «Trio» i ruten til Sørlandet.
Til venstre et av Stavangerskes kpstruteskip, «Rogaland» eller «Kronprinsesse Märtha». Utsnitt av prospektkort fra 1938.

Godsruterederier på Oslofjorden (fra ca. 1890)

Fredrikshalds

Flalden

Glommen

Sarpsborg

1903

Glomma

Trafik

Fredrikstad

1891

Glomma

Alpha

Moss

1892

Moss

Tvedestrand

Oslo

1881

Mandal

Vestlandske Gods-DS

1890

Mandal

Rutland

1893

Mandal

Tinn

1889

Telemark

Trio

1909

Mandal

Sørlandske Kystfart

1912

Bergen

Sørfart

1937

Kristiansand

1876

Drammen

1906

Drammen

Drammen & Farmanden

Drammen

Gyldenløve

1890

Iddefjorden
> 1914 AS Alpha, Moss

komb. rute til Oslo, samt Glommen

1894 > DS Veritas

først Moss, Larvik, fra 1910 Oslo

også kortere ruter Sørlandet

Juno

Flolmestrand

1885

Flolmestrand

også passasjerruter

AS Florten

Florten

1925

Florten

ds Svein

Tønsberg & Florten

Tønsberg

1875

Tønsberg

også passasjerruter

1926

Bergen

kortvarig

1915

Vestfold

1935

Grenland

ca 1928

Grenland

Vestlandslinjen
Løven

Sandefjord

Porsgrunns DS

Porsgrunn

Nils Flalvorsen
DS Skien

Skien

Transit

1904

Skién

1902

Telemark

Fragtemanden

Risør

1882

Arendal

Arendals DS

Arendal

forløpere fra 1875

1857

Bergen

kombinerte skip, også kortere ruter

Veritas

1894

Bergen

> Oslo 1937

Flanseat

1911

Bergen

1932

Bergen

1928

Mandal

Kysten
Storesand
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Kristiansand

Dampskipet «Bpgdin» (1898) laster ved
Tingvallabrpggen ved Vestbanen for
Tønsberg & Hortens Dampskibsselskab.
«Bpgdin» var vel båten som lengst holdt
ut i godsrutene på Oslofjorden, fra 1898 til
1983, da den ble solgt til Vestindia.

Av denne grunn fikk vi fra forrige år
hundreskifte en struktur med to ledende
lokalskipsekspeditører, G G Andersen
og Pedersen & Meinich, med nesten helt
parallelle rutetilbud. I tillegg kom et par
andre som også representerte lokale ruter
sammen med kyst- eller nordsjøruter, som
Whittingtons Eftf og Holger Fischer. (Se
tabell under.)

Pedersen & Meinich
Pedersen & Meinich ble etablert 1. fe
bruar 1896 av Nils Marinius Pedersen
(født 1860) fra Tønsberg og Einar Meinich (1863-1901), da disse overtok den
innenlandske dampskipsekspedisjonfra
Jens Meinich & Co. Sistnevnte var sønn
av skipsreder Jens Meinich (1831-1881)
som hadde bygget opp en større megler-,
ekspedisjonsforretning og rederi i hovedstaden, med Bertrand Heyerdahl som
disponent i Jens Meinich &Co fra 1881.
Blant ruterederiene som ble etablert
av Jens Meinich &Co var Dampskibsselskabet Tvedestrand i 1881 med godsrute til Sørlandet, men firmaet var også

disponenter for Hægholmen-linjen til
Nord-Norge, Christiania Kyst Dampskibsselskab, Færder til Grangemouth, Ganger
Rolf til Rouen mv.
Pedersen & Meinich overtok således
ekspedisjonen for Tvedestrand, samt AS
Trafik, Fredrikshalds Dampskibsselskab,
Tønsberg & Horten Dampskibsselskab,
Sandefjord & Tjømø Dampskibsselskab,
Dampskibsselskabet Skien og DrammenFarmanden i Drammen, og senere Juno
i Holmestrand.
Einar Meinich fait fra allerede i 1901,
mens N M Pedersen fortsatte som inne-

haver alene. Også han gjorde det godt,
med bolig i Parkveien 61 i 1910. Firmaet
hadde kontor i Skippergaten 5. Heller ikke
Pedersen hadde noen mannlig arving,
slik at det var kontorsjef Johan Thorseng
(1870-1937) som overtok som disponent
ved Pedersens død i 1911, kort etter at han
var opptatt som partner. Fra 1916 var han
ene innehaver av firmaet.
Av Pedersen & Meinichs betydeligste
kunder var ingeniør F S Daae, som hadde
startet Dampskibsselskabet Trio i 1909
(først med G G Amundsen som ekspeditør)
og AS Sørlandske Kystfart ved fusjon i

Ekspeditører og ruter

Østfold

AS Alpha

Trafik

Halden Dss

Glommen
Drammen/Holmestrand

Gyldenløve

Farmanden
Juno

Horten/Tønsberg

Tønsberg & Horten

Sandefjord/Larvik

Rutland/Trio

Løven

Grenland/Telemark

Tinn DS

DS Skien

DS Svein

Union

Nils Halvorsen
Arendal

Rutland/Trio

Kristiansand/Mandal

Rutland/Trio

Arendals

Stavangerske

Arendals

Stavangerske

DS Tvedestrand
Sørlandske Kyst
Storesand
S. M. Pettersen

Stava nger/Bergen

Veritas

Sørlandske Kyst

Sandnæs Damp

Kysten
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«Union I» var bygget for den mer krevende
ruten mellom Skien/Telemark og Oslo,
levert i 1902 fra Porsgrunds Mek Verksted
til det nystiftede AS Transit i Skien.

1912. Dette selskapet drev rutefart til Sør
landet og til Bergen og var på 20-tallet det
største kystruterederiet i Oslo med inntil
9 skip. Det kom imidlertid i økonomiske
problemer og ble rekonstruert i 1927 som
Sørlandske Dampskibsselskab. Ved Daaes
død i 1931 ble selskapet avviklet.
Men ut av Daaes selskap kom to nye
skudd: 11928 Dampskibsselskapet Store
sand i Kristiansand som kjøpte Fragte
mand 2 og i 1931 Skibs-AS Kysten ved Ferd J
Røstand og Bjarne Pedersen i Arendal som
disponent. Vi ser at Pedersen & Meinich
var økonomisk interessert i sistnevnte og
ekspeditør for begge.
Johan Thorseng sønn Thorleif (18941953) ble i 1919 tatt opp som medinne-

m' m

haver og senere også Rolf (1899-1966). I
forhold til konkurrenten G G Amundsen
var firmaet i mindre grad involvert i egne
ruteskip, men Thorleif Thorseng var
styremedlem både i Kysten og i Løven i
Sandefjord.
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G G Amundsen
G G Amundsen var etablert 6. november
1893 av Gustav Gunerius Amundsen (18591927), opprinnelig fra Drammen, som dette
året sluttet som kontorsjef i Berg-Hansens
Dampskibsexpedition (som ekspederte
Bergenske og Nordenfjeldske) og startet
sin egen. G G Amundsen fikk gode kunder
som Bohuslänska Kusten som drev rute
mellom Oslo og Göteborg, med AS Alpha i
Moss og Tinn Dampskibsselskab med rute
til Grenland. Han var trolig medvirkende
til opprettelsen av Dampskibsselskabet
Veritas med rute på Bergen.
G G Amundsen ble en velstående mann
med bolig i Oscarsgate 79 og ble et aktivt
medlem i Kristiania Handelskammer.
Han var gift, men uten barn.
Ny disponent i firmaet G G Amundsen
AS ble derfor rekruttert utenfra i 1920
med marinekaptein Otto Henrik Meyer
Børresen (1885-1952) - sønn av admiral
Jacob Børresen - som også var utdan
net innen elektrokjemi ved høyskolen i
Dresden og hadde vært engasjert i denne
type industri.
G G Amundsen hadde i 1915 tatt over
Trio-selskapet, og i 1923 ble også Rutland
knyttet nærmere til firmaet da Johan P
Mathisen (sønn av skipets fører og ma
joritetseier) overtok som disponent. Fem
år senere kom også Trio under Mathisens
disponering, med Otto Børresen som

«Fragtemand 3» hørte til de nyere og større
hätene, bygget 1913 på Moss Vcerftfor AS
Sørlandske Kystfart, Oslo. legningen undre
viser båten etter forlengelse i 1923 til 258
brt og 118 fot. Den endte sine dager som
«Stensund I» ved forlis i 1945.
Foto og tegning via Tom Bjørge Jensen
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«Trafik 3» (1903, Akers MV) liggende ved selskapets kaiplass og administrasjonsbygning ved Vesterelva i Fredrikstad, trolig ca 1938.
Foto via Tom Bjørge Jensen

styremedlem i begge selskaper. Fra nå av
ble Rutland/Trio i realiteten en slags rederiavdeling for G G Amundsen AS, med
kontor i Børsbygningen i Tollbodgaten
2. 1 1938 kom også Dampskibsselskapet
Veritas under kontroll av G G Amundsen
og flyttet fra Arendal til Oslo.
Disponentens sønn Erik Børresen
(1918-2000) begynte i firmaet i 1938 etter
merkantil utdanning og praksis. Da han
i april 1944 flyktet til Sverige ble Joh P
Mathisen utnevnt til meddisponent, og
det var disse tre som skulle stå for ledelsen
etter krigen.

Fler skjøt utviklingen fart med begynnende veitransport, bedre veier og bilpark
som begynte å spise seg inn i markedet. Og
dessuten opplevde godsrederiene konkurranse fra de postførende ruterederiene
som Stavangerske og Arendalske med
statsbidrag.
Men ellers var det oppfyringsmotorens
rytmiske dunk som innvarslet en ny
konkurrent: Motorfartøyene.
Blant de første var trefartøyet Mirjam
på 57 fot, bygd i 1927 på Moen i Søndeled

for Nils Halvorsen i Skien, som begynte å
seile en ukentlig rundtur fra Grenland til
Oslo med G G Amundsen som ekspedi
tører. Tre år senere kom Mirjam II på 61 fot.
Sommerenl932servimotorfartøyer som
lIlabrand og Hiram i rute på Kragerø og
Arendal. Ganske opplagt hadde slike enkle
båter med 4-5 manns besetning vesentlig
lavere kostnader enn dampbåtene.
En iøynefallende demonstrasjon av
dette kom i 1934 da Dampskibsselskabet
Skien trakk ut sine passasjerførende

Begynnende konkurranse
Mellomkrigstiden opplevde stagnerende
lastevolumer med en ny nedgang i første
del av 30-tallet. For rederiene i godsrute
farten var det derfor trange tider, praktisk
talt uten förnyelser eller modernisering.
Båtene ble drevet intensivt på for å få en
dene til å møtes, men næringen var tross
alt bare en servicenæring for næringslivet
for øvrig.

Dampskipet «Trio» (1900) gikk i rute på
Sørlandet i samseiling med Rutland-båtene
og med G G Amundsen som ekspeditør.
Bildet er fra krigsårene.
Foto via Per Alsaker
SKIPET NR. 4 - 2012
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D/S Farmanden (1865)
ekspederer i Drammen
ved Bragernes Torg en
gang rundt 1920.

Vi hopper i denne sammenheng over
krigsårene; dels av mangel på mer de
taljert informasjon, men sjøtransporten
opplevde generelt god pågang av last i en
tid med mangel på olje.

Postkort

Konsesjonsordning
og gjenreisning
Pedersen

r
Annonse tor
j
0
Pedersen oc
*7
Meinich, 1914.

&

Meinich

(Joh. Thorseng)

I denne fasen dukket det også opp nykommere, både på rederi- og ekspeditørsiden.
11935 ble det startet et nytt selskap, Porsgrunds Dampskibsselskap med to båter,
Thor og Morild, som fikk Intertransport

j

Å D/S «Pors» (1899, ex Victor) gikk i rute for Porsgrunn
Dampskihsselskap under krigen og skulle senerefå et langt
liv, som «Fraktemann 3», «Verpen», «Progas 3» og til slutt
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Ltd til ekspeditør. Tre år senere ble samme
Intertransport også ekspeditør for SkibsAS Sørfart, startet av kaptein Rolf Horn
Mathisen i Oslo for rutefart på Arendal
og Kristiansand med de nye treskipene
Knarr og Bprding.
Skipsmegler Fridtjof Kristiansen (født
1901) hadde tidlig på 30-tallet blitt agent
for mk Ella som gikk i rute til Kragerø
med mellomsteder. I 1938 ble han også
agent for en rute som handelsfirmaet
G A Meling i Stavanger la opp mellom
Oslo og Sandnes/Stavanger/Haugesund
med treskipet Sagvåg og leieskip.
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dampskip og satte inn to nye motorfartøyer, Skiensfjord IogII på 65-70 fots
lengde.
Kostnadsutviklingen førte til en begynnende motorisering av de dampdrevne
lastebåtene fra siste del av 30-tallet. Dette
var nok gode løsninger og gav solide båter
med lavere driftskostnader.

Med gjenreisning av landet lå det store
oppgåver for ruterederiene i 1945. Forhol
dene skulle imidlertid bli mer kompliserte
ved strengere ståtlige inngrep, først en
streng lønns- og priskontroll og dernest
konsesjonsordning for all transport fra
1947.
Alle som hadde drevet rutetransport
før 1947 fikk automatisk konsesjon til vi
dere drift på samme strekning og omfang
som før. På kort tid ble det organisert
en veldig papirmølle med forvaltnings
organ på alle nivå. Lengre ruter sorterte
under det nyopprettede Samferdsels
departementet, mens havnespørsmål
skulle ligge under Fiskeridepartementet.
Hensikten var ågi politikerne et redskap
til å reorganisere og effektivisere transportnæringen, men for godsrutene fikk
det liten betydning. De fortsatte å seile i
sin egen sjø.
Verre var det med lønns- og priskontrollen som låste alle lønninger og priser
til nivået i 1940. Da utgiftene steg sterkt
måtte selskapene søke om tillåtelse til å
legge på godsfrakter og takster. Slik det
utviklet seg de første årene etter krigen,
lå frakter og takster generelt godt etter
utgiftsstigningen. Så om båtene gikk
låstet til merket, så ble rederiene för
hindret fra å ta seg tilstrekkelig betalt.
Først på 50-tallet kom det til balanse på
dette området.
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De første etterkrigsårene finner vi alle de
førkrigs rutene igjen i drift. Av hensyn
til økonomisering ble eldre dampskip og
passasjerførende fartøyer gjerne erstattet
av mindre leieskip med motor.
Vi finner få fremstøt for modernise
ring de første 15 år etter krigen. Det gikk
helst på ombygging fra damp til motor
av den gjenværende båtene, uten noen
endring i godsbehandlingen. Det eneste
nye godsruteskipet til Oslofjorden var
Gpldenløve 1 til Drammen, levert i 1952
fra Pusnes Mek Verksted i Arendal. Ski
pet var på rundt 95 fot med tidsmessige
bekvemmeligheter akter og en 200 bhk
Wichmann. Lasterom og utstyr var gan
ske tradisjonelt, men etter noen få år ble
båten tilpasset føring av paller.

- —
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«Gpldenløve I» (1907) var den første båten til AS Gpldenløve i Drammen, utstprt med kraner.
Den forliste etter kollisjon med Wilhelmsens «Tijuca» i november 1950, uten tap av liv.

Ennå så sent som sommeren 1950 finner
vi 21 godsruter fra Oslo til Oslofjorden,
Grenland og Sørlandet. Det er i stor grad
de samme som før krigen, men vi ser at
fraktebåtene Courier og Kristiane nå drev
godsruten på Holmestrand. Motorkutter
Ella seilte fremdeles en rundtur i uken til
Larvik og Kragerø, og trebåten Jorunn i
rotasjon med Vian og Storesand på Kris
tiansand og Mandal.

Foto: Per Erik Johnsen

Begynnelsen på slutten
Til tross for en betydelig fleksibilitet med
anløp av industrianlegg med egne kaier og
omlasting til og fra ruteskip og linjebåter
begynte sjøtransporten å føle en merk
bar konkurranse fra landeveien. Bedre
veistandard, større lastebiler og høyere
akseltrykk gjorde konkurransen skarpere.
Ingen båt kunne konkurrere med en
enklere transport med ett fraktbrev fra
lager til lager, i forhold til sjøtransportens
omlasting, mellomlagring og utkjøring,
med en komplisert tariff og spredning av
ansvar for svinn og skade.
Det ser ut til at det var på strekningen
Oslo-Østfold at konkurransen fra veitran
sport først ble merkbar. Glommen-båtene
gav opp ruten på Sarpsborg i 1955 og
overlot markedet til Trafik, og i 1962 ble
også godsruten på Moss innstilt.
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Vestmar (1890, ex Göta Kanal VI) ble satt i fart av Skibs-AS Sørfart i 1941.

Foto Donald jahnsen

Dampskipet «Txafik 5» (1907) ved en
søndagsstille kai i Fredrikstad ca 1955,
fotografert av Pål Ulsteen. Til venstre på
Kråkerøpsiden ses administrasjonsbpg
ningen til Fredriksstad Mek Verksted, der
båten var bpgget. Båten ble solgt i 1956 til
Vestlandet og bpgget om til motordrift som
«Friland», «Høievarde» og «Blomås.»
SKIPET NR. 4 - 2012
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En scene fm 50-tallet, «Løven IV» (1946) tilhørende AS Løven laster i Oslo for Sandefjord og Larvik. Dette var en italiensk båt som ble innkjøpt
Foto via Larvik Sjøfartsmuseum
i 1953. Solgt videre etter fem år til Sunnmøre som «Vegsund».

På Vestfold la Tønsberg & Horten opp
rutefarten i 1953, da passasjerskipet Jarlsberg gikk i opplag. Lastebåtene Bygdin og
Tønsberg I ble imidlertid solgt innenbys
og fortsatte i lasterute noen år.
Under en periode med svakere lastetilgang i 1953/54 ser vi også at Porsgrunns
Dampskibsselskap gav opp. Trolig var
det på samme tid at Sørfart-selskapet og

Sandefjord-båten Vians rute til Sørlandet
forsvant.
I rutefarten til Drammen stod Gyldenløve nå alene tilbake, i likhet med Sv
Nilsen med Svein til Horten og Løvenbåtene til Sandefjord/Larvik.
I trafikken mellom Oslo og Grenland
var det lenge fire konkurrerende ruter:

rf

Dampskibsselskabet Skien og AS Union
fra Skien og Nils Halvorsen og Porsgrunns
Dampskibsselskap.
Her fait gjennomgangstrafikken til
Notodden og dels «Vestvannene» bort
rundt 1950. For Notoddens var det dels
resultat av omlegging av produksjonen
og dels overgang til lektertransport; for
. «Vestvannene» ovenfor Ulefoss var det
generelt mindre godsmengder.
Porsgrunns Damp la opp i 1953, mens
de tre andre gradvis ble samlet under
en ledelse. Nils Halvorsen på Borgestad
drev rute til Skien og Notodden med
G G Amundsen som ekspeditør. I 1951
ble han også valgt til disponent i AS
Union som seilte like til Notodden og
Dalen, men med Whittington som agent
i Oslo. Dette må ha åpnet for en form for
samarbeid eller tilpasning av kapasitet.

Moderniseringen av flåten først og fremst
i form av ombygging til motordrift.
«Union IV» (1912) av Skien ser her etter
en større ombygging på Knarlagstrand
Slip i 1953, med Nils Halvorsens merke i
skorsteinen. Den gikk tapt på Rakkebåene
i november 1956.
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Nils Halvorsen døde i 1958 og ledelsen
gikk over til sønnen Jon som skulle stå
sentralt i den videre samordning.
Samme år ble han valgt til disponent
i Dampskibsselskabet Skien som etter
gammelt hadde delt ekspedisjon mellom
Pedersen & Meinich og Holger Fischer.
De neste årene ble det lagt mye arbeid i å
modernisere ruteopplegget med moderne
godshåndtering og terminaltjenester.
I rutefarten på Sørlandet hadde Damp
skibsselskabet Rutland fortsatt en inn
arbeidet posisjon, med G G Amundsen
som ekspeditør, mens Pedersen & Meinich
hadde Vian og Storesand.

Samarbeid
Ved inngangen til 60-tallet var det åpen
bart at noe måtte gjøres for å beholde en
del markedet i konkurransen med laste
bilene. Og det var mye som måtte gjøres:
Et nytt fraktregulativ basert på vekt og
volum, uavhengig av vareslag, ble innført
til erstatning for det gamle kompliserte
systemet.
Innføring av mekanisert godsbehand
ling, dvs. jekketraller, gaffeltrucker og
paller, var nødvendig for å få bukt med
økende kostnader, brekkasje og svinn.
Erfaringene med paller var kommet lengst
i Bergen, både i Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane og i Vestenfjeldske Ruteselskap
som fikk det første spesialbygde palleskip
i 1962 med ms Verma.
Jon Halvorsen kom våren 1962 i kon
takt med ruteselskaper som AS Trafik i
Fredrikstad, Hardanger Sunnhordlandske
Dampskipsselskap, Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane, Vestenfjeldske Ruteselskap
og Namsos Trafikkselskap. Diskusjonen
gikk på felles standard for palleførende
skip med hekkrampe, og våren 1962 kom
Halvorsen, Trafik og Namsos frem til et
felles konsept, utarbeidet av siv ing P A
Ommundsen i Drammen. Selskapene
kontraherte hvert sitt skip fra Løland
Motorverkstad i Leirvik i Sogn.

...

Nye « Storesand» i 1950 var en ombygd landgangshåt som tok over Storesand-ruten til Kristian
NSS-Opedalssamlingen
sand og Mandal.
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S M Pettersens rederi i Sandefjord drev fra krigen samseiling med Storesand til Sørlandet,
først med trebåten «Gwen» og fra 1948 med stålbåten «Vian» (1946), innkjøpt fra Danmark.
Båten ble i 1954 solgt til Vestlandet som «Lasse» og skulle bli vel kjent på kpsten.
Foto via Lardex

t
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Den nye tid på Oslofjorden i form av palle
skipet «Skien», levert i desember 1964 fra
Løland Motorverkstad til DS AS Skien (Nils
Halvorsen AS), Porsgrunn. Sammen med
søstrene «Trafik 10» og «12» ble det satt inn
i et rasjonalisert seilingsopplegg.
Foto via Harald Lorentzen
SKIPET NR. 4 - 2012
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Siste fase av regional sjøtransport på Øst
landet, palleskipet «Trafik 12» (1969) på
Oslo havn, fotografert av LeifM. Skjærstad
ca. 1977. Den var i fart til 1984, da trekant
ruten Oslo-Fredrikstad-Kristiansand hle
lagt ned.

Trafik-terminalen på Paulsenkaia. Trafik
12 og Rutland hadde daglige avganger
fra Oslo om ettermiddagen, i to seilings
slynger, en trekantrute til Grenland og
Østfold og en langrute nedover Sørlands
kysten til Mandal. Linjen tok seg spesielt
av «outsize» kolli som vanskelig kunne gå
med bil, men linjen fikk nok føling med
omleggingen i næringslivet rundt 1980,
hvor tradisjonelle skipsverft og bedrifter
la ned.
Dette var, nest etter Verma, de første
rene pallebåter med direkte innkjøring.
De skulle være på 123 fot og 250 tdw, med
lastedekk akter med hekk- og sideporter
og lasterom under. Maskinrommet lå
akter, med innredning og styrehus forut.
En 500 bhk Caterpillar var beregnet å gi
10.5 knops fart.
Nauma til Namsos Trafikkselskap var
det første, levert i januar 1964, fulgt av
Trafik 10 til AS Trafik i juni og Skien til DS
AS Skien i desember 1964. Byggesummen
lå rundt 1.5 millioner kroner per skip.
Også ekspeditørene gikk sammen på
terminalsiden. Lokalskipsterminalen ble
etablert på Paulsenkaia i Oslo i samarbeid
mellom fire rederier og speditører og to
agentfirma. Rederiene var AS Gyldenløve
i Drammen, Sv Nilsen i Horten, AS Tra
fik i Fredrikstad og Nils Halvorsen AS i
Porsgrunn.
Terminalen ble tatt i bruk ved Trafik
10s levering i slutten av juni 1964, med
G G Amundsen AS og Pedersen & Meinich
som felles agenter. Palleskipet tok over
rutefarten på Østfold, og ved levering av
Skien i desember 1964 ble det også mulig
å basere ruten på Grenland-Skien med
ett skip. I ruten på Horten og Drammen
var det ikke tilrådelig med nybygg.
Innføringen av palleskipene førte til
at de fleste tradisjonelle lastebåtene ble
faset ut, brukt i industriruter eller solgt.
Trafik 10 og Skien viste seg å fungere bra
med tre rundturer i uken. Mye av lasten
utgående fra Oslo var stykkgods på pal
ler, båten hadde dessuten kran for å ta
tyngre og større kolli. Rederiene tilbød
dør-til-dør-transport og maktet å hevde
seg i konkurransen.
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Ikke alle var med i samarbeidet. DS AS
Løven i Sandefjord la opp i 1964, mens
småfartøyene Bygdin og Courier fortsatte
til Holmestrand-Tønsberg; de sistnevnte
med Darre Brecke AS som ekspeditør.
I «langruten» til Sørlandet fortsatte
Rutland som før fra sin terminal på
Akershuskaien.
Det fantes også andre godstruter på Oslo
fjorden, mer eller mindre innarbeidete.
Leif Andersen fra Tåtøy ved Kragerø
satte tidlig på 60-tallet Børre og gamle
Seljord, nå som Grønaas, i rute fra Dram
men og Moss via Fredrikstad til Sørlandet
og tilbake via Grenland. Her gikk det
atskillig industrilast noen år fremover.

Slutt for sjøveien
I september 1967 overtok Wilhelmsens
Linjeagenturer aksjemajoriteten i AS
Trafik og kort etter også DS AS Skien
fra Jon Halvorsen. Fra januar 1968 ble
derfor disponeringen av Skien overtatt av
AS Trafik, samtidig som en tredje søster
ble bestilt.
I 1977 kom det til et nytt bredere sam
arbeid. Dampskibsselskabet Rutland med
godsruten mellom Oslo og Sørlandet var
relativt nylig overtatt av skipsmegler Tor
Mathisen i Kristiansand. Rutland hadde
solgt sin siste konvensjonelle båt, Rutland
I i 1976, og overtok i januar 1977 Skien,
som nå arvet det tradisjonsrike navnet
Rutland. Båten ble sendt på verksted og
forlenget 20 fot, slik at lasteevnen kom
opp i 450 tdw.
I juli 1977 kunne Trafik og Rutland
innlede sin samseiling, medbasis i Rutland-

Sjøveien kjempet en håpløs kamp. RutlandTrafik holdt det gående enda i noen år,
som de siste ruteskip innen regionen. De
seilte jevnt og sikkert, til sommeren 1984,
da eierne besluttet å avvikle rutefarten.
Avviklingen satte det endelige punktum
for rutefarten mellom Oslo og Skiensfjor
den, samtidig som også Østfold og deler
av Sørlandskysten delte samme skjebne.
Den siste rest av rutefarten på selve Oslo
fjorden ble drevet med Darre Brecke som
ekspeditør fra rundt 1960 med gamle
Bygdin og dels Børre. Bygdin gikk sine
rundturer mellom Oslo og Vestfoldstedene
inntil 1983, da den avsluttet et fargerikt
kapittel i fjordens historie. Sjøveien fra
hovedstaden til de nære reisemål ble
liggende øde.

Kilder:
Brovold, Odd: Kjenn din havn. Oslo Havne
vesen. Oslo 1993
Jahnsen, Jahn (red): - Der elven seg slynger.
Porsgrunn Historielag, u.å.
Lorentzen, Harald: Fjordbåtenes saga. Oslo
1981
Næss. Knut H: «Overfarten Moss-Horten».
Skipet nr. 1.1995. «Aktieselskabet Alpha,
Moss», Skipet nr. 2-3.1995
Rugstad, Jan: Union-båtene. Hverdaghsbåtene
fra Skien. Skien 2000
Schulstad, Per: Aktieselskapet Alpha gjennom
75 år. Moss 1967
Egne notater og registreringer
Fra Norges næringsliv
Rutebok for Norge, div årganger
Norges sjøfartsårbok 1955/56. Oslo 1956
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Fredrikstad, Sarpsborg
Halden
Moss, Fredrikstad, Sarpsborg
Skien, Notodden, Dalen
Moss, Arendal, Grimstad, Kristiansand
18 havnertil Bergen (Kystpostruten)

Tirsdag

16.00
16.00
15.00
16.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
aften
aften
aften
19.00
19.00
21.00
21.00
23.00

ds Alpha
ms Alva II

Revierbrygga
Utstikker 3

ds
ds
ds
ds

Revierbrygga
Akershusutstikkeren

Drøbak, Hvitsten, Filtvet, Son, Moss
Moss, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg
Drammen
Horten

Jernbanebrygga
Revierbrygga
Jernbanebrygga
S Akershusbrygge
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Moss, Sandefjord, Larvik
Moss, Larvik, Skiensfjorden, Kragerø
28 havner til Bergen
Moss, Fredrikstad, Sarpsborg
Skien, Notodden, Dalen
Skiensfjorden, Vest-Telemark
Tjøme, Skien
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Fredrikstad, Sarpsborg

17.00

ds Halden

Jernbanebrygga

Halden

17.00

ds Farmanden 1

Revierbrygga
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Akershusbrygga
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Revierbrygga
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15,00

ds Bygdin

Jernbanebrygga

Horten, Tønsberg

15.00

ds Løven

S Akershusbrygge

Moss, Sandefjord, Larvik

15.00

ds Storesand 1

S Akershusbrygge

Moss, Arendal, Kristiansand, Mandal

16.00

Revierbrygga

Drøbak, Hvitsten, Filtvet, Son, Moss

16.00

ds Alpha*
ds Trio

Revierbrygga

Larvik, Arendal, Kristiansand, Mandal

16.00

ds Bandak*

Revierbrygga

Tjøme, Skien

17.00

ds Trafik

Jernbanebrygga

Fredrikstad, Sarpsborg

21.00

ds Galtesund*
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Moss, Arendal, Grimstad, Kristiansand

21.00
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Akershusbrygga

Moss, Arendal, Kristiansand, Stavanger

23.00

ds Kong Sverre*

Akershusbrygga

18 havner til Bergen (Kystpostruten)

09.00
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Revierbrygga
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21.10
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Revierbrygga
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Etfalmet minne om fordums
aktivitet på Paulsenkaia
fra 50-tallet, fotografert av
LeifM. Skjærstad i 1983.

|

Godsruterederier Oslofjorden/Sørlandet
Denne rederilisten er ment
å gi en samlet oversikt,
ikke detaljert historie om
selskapene. Kommentarer og
korrigeringer er velkomne.
Fredrikshalds
Dampskibsselskab, Halden
Selskapet ble stiftet i 1890, primært for å
drive godsmtefart mellom Oslo og Hvaler
og Iddefjorden. 11909 satset selskapet også
på et rent passasjerskip, Halden, som ble
solgt under Første verdenskrig. Selskapet
ble i 1928 omdøpt Halden Dampskibs
selskab og båtene tilsvarende omdøpt.
Etter krigen hadde selskapet jevnt to
båter i fart inntil den siste ble solgt i 1965.
Selskapet ble endelig oppløst året etter.

AS Glommen (Osw L Mørch),
Sarpsborg
Rederiet ble startet i loktober 1910 for
godsmtefart mellom Sannesund/Glomma
og Oslo, men har vel sin forhistorie i et
tidligere AS Glommen som siden 1877
hadde drevet rute på samme strekning
inntil det forliste i 1908. Selskapet solgt
i april 1914 til AS Alpha, Moss.

AS Trafik, Fredrikstad
Selskapet ble startet i 1891 for å drive gods
rutefart mellom Sarpsborg/Fredrikstad,
Moss og Oslo. Det drev sine dampskip
gjennom alle år, uten særlig modernise
ring. 11957 Trafik 7 forsøkt satt i godsrute
fart mellom Oslofjorden og København i
samarbeid med Frithjof Wiese AS. Den
innkjøpte Trafik 11 ble bygget om til
tankskip for svovelsyre.
11967 kom Wilhelmsens Linjeagenturer
AS inn som største aksjonær i et forsøk på
å samordne godsrutene på strekningen
Oslo-Østfold-Grenland-Kristiansand med
AS Trafik og DS AS Skien med moderne
palleskip. I denne sammenhengble Trafik
også disponent for ms Skien i perioden
1968-1977. Fra 1977 samarbeidet med
Dampskibsselskabet Rutland med godsrute
Oslo-Sørlandet som fortsatte til 1984.

Jens Chr Olsen, Moss
Dampskipsekspeditør Jens Chr Olsen
(1853-1924) i Moss var initiativtaker
og disponent for AS Alpha fra starten i

Dampbåten «Halden l»fra 1890 i sving på Oslo havn tidlig på 50-tallet. Dette er jo fordums
«Fredrikshald 1» som for tiden er under restaurering på Bredalsholmen, se side 5. Først etter
salget til Vestlandet i 1957 ble den bpgget om til motordrift som «Sundbuen», «Solvang II» og
Senere «Jotor».
Foto: Per Erik Johnsen
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Fredrikshalds Dampskibsselskab, Halden
28: Halden 1

1890-1957

ds Fredrikshald 1

108

110

90 Nylands

ds Fredrikshald 2

108

110

94 FMV

ds Fredrikshald 3

126

120

00 FMV

28; Halden 3

1900-1960

ms Fredrikshald 2

102

136

15Vos&Zoon

ex Stangholmen

1919-1931

ms Halden 1

127

170

1911 Kristiansands MV

ex Levanger

1957-1965

1894-1916

AS Glommen, Sarpsborg
ds Glommen 1

138

ds Glommen 2

135

250

1911 Moss Værft

1911-

1912 Moss Værft

1912-

AS Trafik, Fredrikstad
ds Trafik 1

118

1892 FMV

1892-

ds Trafik 2

123

1893 FMV

1893-

ds Trafik 3

127

1903 Akers MV

ds Trafik 4

80

1896 FMV

ds Trafik 5

136

1907 FMV

ds Trafik 6

98

ds Trafik 7

218

250

1912 Moss Værft

ms Trafik 3

128

160

1955 Tittelsnes MV

ex Espedal

1956-1963

ms Trafik 5

200

245

1929 Moss Værft

ex Denofa 3

1960-1968

ms Trafik 10

199

350

1964 Løland

ms Trafik 11

179

ms Skien

248

360

1964 Løland

1968-

ms Trafik 12

198

350

1969 Si mek

1969-

1870 Nylands

1952 Pusnes MV

1893 til 1921. Ved siden av dette var han
fra samme år også disponent for Dampskibsselskabet Rutland som ble satt i rute
mellom Oslo, Moss og Mandal. Ekspeditør

1903-1955
1897-1915

ex Onsø

19071908-

ex Trio

1912-1964

1964-1971
ex Gyldenløve 11

1966-1972

i Oslo var H M Iversen, senere overtatt
av G G Amundsen. Selskapet ble i 1923
overtatt av kaptein Johan Mathisen og
flyttet til Oslo.
SKIPET NR. 4 - 2012

"J

9

« Glammen 1», bygget 1911 på Moss Vcerft,
solgt i 1949 som «Pelle», senexe «Magne
Sigurd».
Foto via Per Alsaker

1/
AS Alpha, Moss
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Aktieselskabet Alpha ble stiftet 15 september 1892 i Moss for å drive rutefart
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mellom Moss og Oslo. I starten ble en
«damplekter» satt inn, ds Alpha fra FMV,
men denne ble snart avløst av vanlige
kombinerte båter.
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I april 1914 ble AS Glommen i Sarpsborg
overtatt med lastebåtene Glommen log 2
og supplert av en tredje. I mange år drev
Alpha derved ruten på Oslo, godsruten
Oslo-Sarpsborg og postruten Oslo-Moss.
Ekspeditør i Oslo var G G Amundsen. Fra
1938 ble det satt inn motorfartøy. 11950
ble passasjerruten Oslo-Moss lagt om til
lasterute med Glommen 2, mens ruten
Oslo-Sarpsborg ble innstilt ved utgangen
av 1955, da Alpha overtok for agenter for
AS Trafik i Moss. Da også Oslo-ruten ble
nedlagt i 1962 stod selskapet igjen som
rent fergeselskap Oslo-Moss.

Moss Dampskibsselskab AS
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66
138

90

1893 FMV
1911 Moss Værft

135
107
150

250
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AS Alpha, Moss
ds
ds
ds
ds
ds

Alpha
Glommen
Glommen
Glommen
Glommen

1
2
3
3

ms Glommen 4
ms Glommen 3

103
158

1893-1896
1914-1949
1914-1965

1912 Moss Værft
1882 Kristinehamn

ex Fragtmand 1

1904 Porsgrunds MV
1938 Lindstøl*
1946 T Sauvik*

250

ex Union II

1914-1917
1923-1938
1938-1944
1946-1956

Jens Meinich & Co, Oslo
ds Tvedestrand
ds Mandal

(Jacobsen & Søn), Moss

BRT TDW

117
194

1881 Kristinehamn
1884 Torskogs MV

Dette selskapet ble opprettet på ruinene av AS Sørlandske Kystfart i 1927

1881-1917
1884-1895

og samseilte på strekningen Oslo-Moss
med Østfold Dampskibsselskab etpar år.
Selskapets skip, ds Moss (ex Sørkyst fra
1899) seilte frem til 1930, da det ble solgt.

Selskapet var tidlig ute med godsruteskip

Pedersen & Meinich, Oslo

Jens Meinich & Co, Oslo

[som også kunne ta et antall passasjerer)
og konkurrerte bl a med Fragtemanden av
Risør. Ved oppløsningen av Jens Meinich

Den innenlandske ekspedisjonen ble
kjøpt ut av Jens Meinich & Co 1. februar
1896 av Nils Mar inius Pedersen og Einar

Dampskibsselskabet Tvedestrand ble
startet i 1881 for godsrutefart til Sørlandet
med firma Jens Meinich &Co som disponent, ekspeditør og hovedinteressent.

&Co i 1896 ble disponeringen og ekspedisjonen overtatt av Pedersen & Meinich.
Mandal var solgt i 1895, mens Tvedestrand
gikk til L S Daae i 1917.

Meinich. Selskapet ble ekspeditør for Tve
destrand-selskapet; etter hvert også for AS
Trafik, Fredrikshalds Dampskibsselskab,
Tønsberg & Horten Dampskibsselskab,
Sandefjord & Tjømø Dampskibsselskab,
Dampskibsselskabet Skien og DrammenFarmanden i Drammen, foruten Juno i
Holmestrand.
Meinich døde allerede i 1901 og Pe
dersen ti år senere. Ny disponent ble da
Johan Thorseng (1870-1937) som særlig
samarbeidet med L S Daae. Mens kon
kurrenten G G Amundsen engasjerte
seg på rederisiden, kom Johan Thorseng
til å begrense innsatsen til DS AS Løven
i Sandefjord og til etableringen av Vest-
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Veteranen «Tvedestrand», bygget 1871
i Kristinehamn for godsrutefarten til
Sørlandet.
Foto via Tom Bjørge Jensen

«Trio» (1900) etter modernisering på
Pusnes i 1949, forlist i 1956.
Foto: Per Erik Johnsen

.
landslinjen i 1925/26. Dette var et samar
beid mellom Løven, Tønsberg & Horten
og Tønsberg-rederiet P Johannessen, som
alle satte inn skip.

-v
71

G G Amundsen AS, Oslo
Gustav Gunerius Amundsen (1859-1927)
fra Drammen etablerte 6.november
1893 som ekspeditør i Oslo for Ångbåts
Bohuslänska Kusten, AS Alpha i Moss og
Tinn Dampskibsselskab. Etter hvert ble
det bygget et fullstendig nett av selskaper
og ruter i konkurranse med Pedersen &
Meinich.
Det kan være naturlig å betrakte et
knippe av selskaper knyttet til ekspe
ditørfirmaet G G Amundsen AS under
ett. Firmaet av ekspeditør for mange
kystruter og fremfor alt Rutland-selskapet
under Joh P Mathisen. Men det kom
også flere båter og selskaper til, først
og fremst AS Trio om kjøpte ds Trio fra
konkurrenten L S Daae i 1915 og tok opp
rutefart Oslo-Moss-Sørlandet; senere i
samseiling med Rutland.
D/S Viking ble i 1940 kjøpt fra Juno
selskapet og omdøpt Ternesund for rute på
Sørlandet. Selskapene Trio og Ternesund
ble i 1949 innfusjonert i Rutland. Et nytt
selskap, AS Børresens Rederi, disponert
av Erik Børresen i G G Amundsen, eide
i to år ms Børre som skulle få et langt liv
i rutefarten fra Oslo.

DS AS Rutland (Joh P
Mathisen), Oslo (fra 1923)
Selskapet var startet i 1893 i Moss for
rutefart Oslo-Moss-Sørlandet med
Jens Chr Olsen som disponent. Første
ekspeditør i Oslo var H M Iversen. Etter
hvert ble skipets fører, Johan Mathisen,
også største aksjonær, og da Olsen gikk
av i 1923 overtok agent Johan Paludan
Mathisen i Oslo som disponent. Det
utviklet seg et nært samarbeidsforhold
mellom Rutland og ekspeditøren i Oslo,
firma G G Amundsen og dets disponent
Otto Børresen. AS Trio og AS Ternesund

NAVN

BRT TDW

ÄR/BYGGET

KOMM

PERIODE

G G Amundsen AS, Oslo
ds Trio

183

1900 C A Lundahl

ex Trio

1915-1949

ds Ternesund

163

200

1904 R Cock

1940-1946

ms Børre

127

150

1913 EJ Smit
Smi

ex Viking
ex Utstein

1952-1954

DS AS Rutland, Oslo
ds Rutland

156

1867 Motala

ex Södern

1893-1948

ms Rutland 2

166

180

1912 Moss Værft

ex Saaheim

1939-1956

ds Trio

258

280

1900 C A Lundahl

ex Trio

1949-1956

ms Rutland 2

253

320

1891 Moss Jernstøberi

ex Homborsund

1956-1968

ms Rutland 1

349

500

1948 Seutelvens

ex Jimmy

1956-1976

ms Tumlingen

293

423

1967 CN Felszegi

ex Rapallo

1973-1973

ms Rutland

248

360

1964 Løland

ex Skien

1977-1984

nr
. In . n ti i j£, i
ble fusjonert mn 1 1949. Rutland fikk en
sterk posisjon i ruten mellom Oslofjorden
og Sørlandet.
Ved samordningen av lokalrutefarten i
1964ble Rutland i første omgang stående
utenfor omleggingen, men kom i 1977 i
samseiling med AS Trafikk og DS AS Skien
ien integrert rute, nå med Ivar Mathisen
og senere Tor Mathisen som disponenten

AS Tinn Dampskibsselskab,
- r
a e
Tinn Dampskibsselskab ble startet 1 oktober 1889 av Richard Momme Peterson
(1834-1912), som på 1870/80-tallet hadde
drevet rederi og skipsverft i Moss, men
som da hadde slått seg ned på Brunla gård
ved Stavern. Selskapet var det første som
la opp regelmessig rutefart fra Oslo via
T

«Rutland 2» (1891) hadde en lang fortid i
godsrutefarten som «Transport II», «Lopal»
og «Homborsund». Her etter modernisering
i 1957.
Foto: Per Erik Johnsen
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Skien og vannveien opp til Notodden.
Da Vestvannene ble åpnet i 1891 ble
Tinnsjø sendt like til Dalen. R M Peterson
overlot ca 1907/08 driften av selskapet til
Chr Wilh Bothnmer i Larvik; han flYttet
til Oslo i 1910. Ekspeditør i Oslo var fra
begynnelsen Axel Wilhelmsen, senere
G G Amundsen. Rutefarten gikk ufor
andret til utgangen av 1937, da selskapet
trolig ble overdratt til Nils Halvorsen og
omdøpt DS AS Siljord; se dette.
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L S Daae, Oslo
Lorentz Segelcke Daae (1876-1931) var
født i China som sønn av Iver Munthe
Daae, men utdannet til ingeniør i Norge.
I mai 1909 ble ds Trio innkjøpt i AS Trio
og satt i godsrute til Sørlandet med
G G Amundsen som ekspeditør i Oslo.
11915 ble dette selskapet solgt til ekspe
ditørene, mens Daae på dette tidspunkt
hadde orientert seg mot Pedersen &
Meinich.
11913 overtok Daae ds Fragtemanden
av Risør og ble lagt inn i DS AS Fragte
manden. Hans store selskap var imidlertid
AS Sørlandske Kystfart, stiftet i oktober
1912 og fusjonert med Fragtemanden
to år senere. Inn i dette selskapet kom
Fraktemand 2 og 3 og deretter de eldre
Tvedestrand og Flekkefjord, noe som
markerte at Sørlandsruten var utvidet
dit. Med større skip fra 1923/24 ble det
også etablert rute på Bergen.
Sørlandske Kystfart gikk konkurs i
1927, men det lyktes Daae å få reddet
de to beste skipene i Sørlandske Damp
skibsselskab AS i juli 1928 og fortsette
Bergensruten. To andre skip ble samlet
under Oslo Dampskibsekspedisjon AS,
Moss Dampskibselskab med Moss og
Østfold Dampskibsselskab med Moss
2. Etter hans død i 1931 ble også disse
selskapene awiklet; Sørlandske Damp
således besluttet likvidert 15. mars 1932.
Bergensruten ble ved hjelp av Pedersen
& Meinich overdratt til Skibs-AS Kysten
i Arendal og fortsatte, mens Fragtemand
3 ble solgt til Kristiansand og fortsatte i
sørlandsruten.

Skibs-AS Sørfart (Rolf Horn
Mathisen), Oslo
Skibs-AS Sørfart (Bugge &
Olsens Eftf,) Larvik
Denne linjen ble startet av Kaptein Rolf
Horn Mathisen i 1938, med to nye tre
fartøyer i rute på Sørlandet. Båtene ble
skiftet ut i eldre dampskip, og i 1945 gikk

22

SKIPET NR. 4 - 2012

«Siljord» (1902) ble bygget for Tinn Dampskibsselskab og gikk i 1938 over til Nils Halvorsen
Foto: Donald Jahnsen
og ble motorisert. Her ved anløp i Brevik.

NAVN

BRT TDW

ÄR/BYGGET

KOMM

PERIODE

Tinn Dampskibsselskab, Oslo
ds Klæg
dslinnsjø
ds Siljord
ds Saaheim

64
64

1888
Akers MV
1

65
104
173

1887 Akers MV
120
150

1889- ca 37
ex Trold

1889-1937
1902-1938

1902 Akers MV
1912 Moss Værft

1912-1920

108

1894 FMV

ex Fredrikshald 2

ds Trio

183

1900 C A Lundahl

ex Trio

1909-1915

ds Fragtemand 1

107

1882 Kristinehamn

ex Fragtemanden

1913-1914

ex Motala

1912-1928

ds Siljord 2

1916-1937

L S Daae, Oslo

AS Sørlandske Kystfart (L S Daae), Oslo
ds Fragtemand 2

198

ds Fragtemand 3

211

1913 Moss Værft

ds Tvedestrand

125

1881 Kristinehamn

ex Tvedestrand

1917-1927

ds Flekkefjord

1868 Bergens MV
1899
1899 D
D W
W Kremer
Kremer

ex Skjerstad
ex
ex Furu
Furu IIII

1918-1928

ds Sørkyst

256
153
153

ds Østkyst

235

350

1909 Lödöse

ex Flolum

1923-1924

370

500

1924 Husø Verft

ds Vestkyst I

250

1910 Motala

1913-1928

1920-1927

1924-1928

AS Østfold Dampskibsselskab (L S Daae), Oslo
ds Moss 2

125

1881 Kristinehamn

ex Tvedestrand

1927-1931

Sørlandske Dampskibsselskap AS (Oslo Dampskibsexpedition, L S Daae), Oslo
ds Fragtemand 3

211

ds Vestkyst 1

370

1928-1932

1913 Moss Værft
500

1924 Husø Verft

ex Vestkyst I

1928-1932

Skibs-AS Sørfart, Oslo
ms Knarr

123

180

1938 Lindstøl*

1938-1940

ms Byrding

122

180

1938 Lindstøl*

1938-

msThor

140

ms Byrding
ds Knarr

148
172

ds Vestmar

180

1908 J Fullerton, Paisley

ex Thor

1939-

170

1909 Porsgrunds MV

ex Union III

1940-

220

1892 Torskogs V

ex Göta Kanal IV

1941-

240

1890 Motala

ex Göta Kanal VI

1941-1956

disponeringen av selskap og rute over
til meglerfirmaet Bugge & Olsens Eftf i
Larvik. Ekspeditør i Oslo var Intertran
sport Ltd. Fra 1950 ble ruten dels drevet
med leiefartøyer frem mot midten av
50-tallet.

NAVN

BRT TDW

PERIODE

KOMM

ÄR/BYGGET

DS AS Farmanden, Drammen
ds Farmanden

135

ds Farmanden I

171

200

1865 Motala Co

ex Farmanden

1911-1923

1913 Akers MV

ex Sterkenils

1923-1927

AS Gyldenløve, Drammen

Waldemar Pedersen,
Drammen
Waldemar Pedersen drev dampskips
ekspedisjon i Drammen og var i en
mannsalder engasjert i lokalrutefarten
og spesielt ruten mellom Drammen og
Oslo. Vi finner ham fra 1888 som dis
ponent for DS AS Drammen som dette
året fikk levert ds Drammen (91 brt) fra
Nylands Verksted. Den seilte frem til 1914.
Waldemar Pedersens båter Drammen og
Farmand hadde fens Meinich & Co som
ekspeditør i Oslo.

ds Gyldenløve 1

122

1907 Drammens Jst

1907-1950

ds Gyldenløve 2

127

1910 Moss Værft

1910-1957

ds Gyldenløve 3

185

230

1855 Bergsunds MV

ds Gyldenløve 1

144

143

1952 Pusnes MV

1912-1915

ex Alf

1952-1966

Dampskibsselskabet Juno, Holmestrand (bare lastebåter)
121
1901
ex
ds Berger
121 153
153
1901 HH Scarr,
Scarr, Hull
Hull
ex Pioneer
Pione

1916-1930

ds Farmanden I

171

200

1913 Akers MV

ex Sterkenils

1927-1948

ds Viking

163

200

1904 R Cock, Appledore

ex Viking

1929-1940

1907 Kjøbenhavn Fldok

ex Graasten

1925-1937

1890 FMV

ex Halden

1933-1939

1930 Moen Risør*

ex Mirjam II

1939-1963

Skibs-AS Horten, Horten
ds Svein

118

ds Svein II

318

ms Svein

64

150
100

DS AS Farmanden, Drammen
Dampskipet Farmanden, bygget i 1865,
hadde en lang forhistorie i rutefarten
mellom Drammen og Oslo. I 1911 ble
skipet overtatt av DS AS Farmanden (Wal
demar Pedersen) og fortsatte i sin gamle
rute. Skipet ble i 1914 gjort om til ren
lastebåt, men forliste tragisk ved Filtvet i
januar 1923 med tap av hele mannskapet
på syv. En ny båt ble satt inn og seilte i
noen år.

DS AS Fram, Drammen
DS AS Fram fikk i 1897 levert lastebåten
Fram for rute på Oslo, i konkurranse med
Drammen og Farmanden. Ekspeditør
Joseph Johansen (1845-1916) ble den le
dende mann i virksomheten. Fram (128 brt)
var bygget på Akers Mek Verksted, men
forsvant under tragiske omstendigheter på
Drammensfjorden natten til 6 desember
1905 på vei til Oslo med 11 personer om
bord. Ruten ble tatt opp igjen i april 1906
med leiebåten Klceg og førte da til etable
ring av AS Gyldenløve; se dette.

AS Gyldenløve, Drammen
Selskapet ble stiftet i mai 1906 for å drive
rutefart mellom Drammen og Oslo med
mellomsteder med ekspeditør Joseph
Johansen som drivkraft. Den første Gyl
denløve ble bygget lokalt på Drammens
Jernstøberi året etter, og Gyldenløve
skulle drive i sterk konkurranse med
Farmanden. Ekspeditør i hjembyen var
Joseph Johansen, fra 1909 Johansen &
Egelien og i Oslo G G Amundsen. Selska-

Tønsberg & Hortens Dampskibsselskab, Tønsberg (bare lastebåter)
ds Bygdin

95

140

1898-1954

1898 Porsgrunds MV

1908-1939

ds Tønsberg

130

1908 J Fullerton, Paisley

ds Horten II

159

1908 Porsgrunds MV

ex Notodden

1925-1926

ds Transport 2

367

1914 Johs Berg

ex Oskar

1925-

ds Transport 3

159

1908 Porsgrunds MV

ex Horten II

1926-

ms Tønsberg 1

124

450

180

1952-1954

1952 Hanssen & Arntzen*

pet fikk bygget ny Gyldenløve 1 i 1952 og
deltok i reorganiseringen av rutefarten
i 1964 med felles terminal. To år senere ble rutefarten på Drammensfjorden
innstilt.

i konkurranse med Tønsberg & Hortens
Dampskibsselskab. Svein II var også pas
sasjerførende, med siden 1939 ble ruten
drevet med små motorfartøyer. Selskapet
ble oppløst i 1962, men Sv Nilsen var i 1964
med i samordningen av lokalrutefarten

, i ,
Dampskibsselskabet Juno,

på Paulsenkaien.

Holmestrand
Dampskibsselskabet Juno var stiftet i
Holmestrand i 1886 med to dampbåter
som begge het Juno; den ene i fart på
Drammen og den andre på Oslo. Selskapet
drev hele sitt liv i området Oslo-HurumHolmestrand-Drammen, primært med
passasjerbåter, men senere også med
lastebåter som betjente lokal industri. I
1948 overtok Alf Mortensen, Holmsbu,
som hovedaksjonær, men det ser ut for at
godstrafikken gikk over til motorfartøyet
Courier, senere Bygdin.
,

ac u

(Sven Nilsen), Horten
I 1925 satte dampskipsekspeditør Sven
Nilsen i Horten den første Svein i rute
mellom hjembyen og Oslo; i begynnelsen

Tønsberg & Hortens
Dampskibsselskab, Tønsberg
Selskapet ble startet i 1875 under havnet
Horten & Tønsberg Dampskibsselskap
for å drive rutefart mellom de to vestfoldbyen og hovedstaden. I forbindelse
med levering av det andre skipet tre år
senere ble navnet endret til Tønsberg &
Hortens Dampskibsselskab. Det ble senere
senere satset også på rene lastebåter ved
siden av hurtiggående passasjerskip, hele
tiden med Jens Meinich og Pedersen &
Meinich som ekspeditøren Selskapet var
med
forsøket med Vestlandslinjen.
Rutefarten ble awiklet i 1954 da passasjer
skipet Jarlsberg og lastebåten Tønsberg 1
ble solgt.
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Knut Ness, Teie, Tønsberg
Knut Ness (1897-1978) på Nøtterøy drev
etter krigen noen år rutefart på Oslofjor
den med sine Vestfold-båter. Her er jeg
interessert i flere detaljer.

DS AS Løven, Sandefjord
Det var skipsfører Anders Christiansen
(født 1861) fra Sandefjord som i 1915
startet opp rutefarten på Oslo med DS
AS Løven og det gamle dampskipet Løven
1. 11920 gikk disponeringen over til Ole
Wegger jr og i 1922 til Haakon Rachlew
(født 1886) som fra 1916 hadde drevet
rederi og senere kullforretning i Sande
fjord. Via ekspeditørene i Oslo, Pedersen
& Meinich, ble rederiet i 1925 trukket inn
i Vestlandslinjen. Rachlew kjøpte inn ds
Domino som ble Transport I. Trolig som
følge av tåpene i Vestlandslinjen måtte
Løven-selskapet rekonstrueres i 1927 som
AS DS Det nye Løven. 1 1939 ble navnet
endret tilbake til DS AS Løven. Flåten
ble fornyet etter krigen, men ruten ble
avviklet i 1964.

NAVN

Porsgrunns Dampskips
selskap AS, Porsgrunn
Porsgrunns Dampskibsselskap kom i
gang i 1935 under lysere utsikter med
Intertransport Ltd som ekspeditør i Oslo.
To eldre, men motoriserte båter ble satt
inn, og ruten gikk til 1953/54.

Nils Halvorsen, Porsgrunn
Nils Halvorsen AS,
Porsgrunn
Nils Halvorsen (1887-1957) på Borgestad
reiste i 1910 som styrmann. Han står i
1920 som eier av trefartøyet Ingjærd og
fikk på 20-tallet både slepebåter, lektere
og lastebåten

«Skiensfjord 1», hygget 1934 på Moen ved
Risør, er typisk for de mindre trefartøyene
som kom i fart på 30-tallet.
Foto: Per Erik Johnsen
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177

250

1941 R Irwin*

ex MMS 136

1947 (ikke i

fart)
ms Vestfold II

99

1896 Kristiansands MV

ex Kranfartøy Nr 4

ms Vestfold 1

99

150

1907 Mjellem & Karlsen

ex Herløfjord

1948-1960
1951-1954

ms Vestfold I

289

350

1915 SmittVs Dock

ex Esso 20

1956-1964

ms Vestfold IV

135

250

1912 Moss Værft

ex Glommen 2

1963-1965

DS AS Løven, Sandefjord
ds Løven 1

185 230

1855 Bergsunds MV

ex Gyldenløve III

1915-1954

ds Løven 11

218 260

1907 Ørens MV

ex Vaagekallen

1925-1951

ds Transport 1

267

390

1907 Bergsunds MV

ex Domino

1925-1927

ds Løven III

121

153

1901 H Scarr, Hull

ex Berger

1930-1932

ms Løven II

163

240

1909 J Frerichs

ex Reina

1951-1964

ms Løven IV

169

215

1946 A Blessi, Trieste

ex Cap Piero Blessi

ms Løven II

127

200

1910 Moss Værft

ex Gyldenløve 2

1953-1958
1960-1961
1960-1961
(leiebåt)

S M Pettersen, Sandefjord
ms Gwen

124

200

1946 Kittelsen Risør*

msVian

198

240

1946 Aarhus Staalskibsværft

1946-1948
ex Vian 1948-1954

Porsgrunn Dampskipsselskap, Porsgrunn

ms Morild

S M Pettersen i Sandefjord startet i 1946
rutefart mellom Oslo og Mandal med
treskipet Gwen. Pedersen & Meinich som
ekspeditør i Oslo og ruten ble samseilt
med Storesand. I november 1948 ble Gwen
erstattet av stålbåten Vian. Ruten trolig
avviklet i 1952/53.

ÄR/BYGGET

Knut Ness, Teie
ms Vestfold III

ms Thor

S M Pettersen, Sandefjord

BRT TDW

ds Pors

115

130

79
108

130

1893 Eriksberg

ex Sandbogen

1935-1954

1870 Bergens MV

ex Skjold

1939-1954

1899 Dösebacka

ex Victor

1941-1942

Nils Halvorsen, Porsgrunn
ms Mirjam

45

1927 Moen Risør*

1927-ca45

ms Mirjam II

64

1930 Moen Risør*

1930-1939

ms Telemark I

55

1932 Moen Risør*

1932-ca 45

ms Mirjam III

75

1936 Moen Risør*

1936-

ms Telemark II

80

1937 Moen Risør*

1937-

62

ms Solveig III

63

95

1937 Røds Risør*

1937-

60

271

320

1893 FMV

ex Grimstad

1938-

46

90
400

1905 Eriksbergs
1893 FMV

ex Alva II

1940-1953

ex Troll

1948-1949

ms Troll
ms Mirjam IV
ms Bandak

324

120

DS AS Siljord (Nils Halvorsen), Porsgrunn
ds Tinnsjø

70

90

1887 Akers MV

ex Tinnsjø

1937-

ms Siljord

104

140

1902 Akers MV

1938-

ms Børre

127 150

ex Siljord
ex Utstein

1913 EJ Smit

1954-1954

Han var etter alt å dømme den første
som satte enkle motorfartøyet inn i rutefarten fra Oslo, med Mirjam som den
første i 1927 ogö med G G Amundsen som
ekspeditør. 11937 overtok han to skip fra
Tinn Dampskibsselskap og plasserte dem
iDS AS Siljord. Skibs-AS Kysttransport
eide Telemark Iog II, og Caspar Halvorsen
ms Solveigv III.
11951 ble Nils Halvorsen vakt
ö til dispor
nent i AS Transit, Skien, som hadde Whittington som ekspeditør i Oslo. Mindre
båter ble solgt og de beste Transit-båtene
modernisert. Etter Nils Halvorsens død i
1957 fortsatte virksomheten under sønnen
Jon Halvorsen. Han overtok i 1958 som
disponent iDS AS Skien og kom derved i
en nøkkelrolle for konsolidering av rutefarten på Grenland siden han brukte alle
de tre
ti-t, store
otuit, ekspeditørene
t,Kø F t.Uttr/tt,ut, ir Oslo.
worw.
1 1964 var Nils Halvorsen AS med på
r
samordningen med felles terminal pä
Paulsenkaien. Samtidig satte rederiet
inn palleskipet Skien i samseiling med
AS Trafik. Nils Halvorsen AS solgte seg
høsten 1967 ut av godsrutefarten til Wilh
Wilhelmsen Linjeagenturer. 11978 ble også
slepebåtvirksomheten solgt til Bukser &
Bjergning. Se også under Skien og Transit.

AS Transit, Skien
Selskapet ble startet IS.juli 1902 med Anders Johnsen (1849-1933) fra Solum som
disponent. Transit tok opp godsrutefarten
mellom Notodden/Skien/Porsgrunn og
Oslo med en serie av mindre dampskip,
trolig med basis i kontrakter med Norsk
Hydro og Tinfos Jernverk. Etter Anders
Johnsens død overtok sønnen, Andrew
B Johnsen (1878-1963). Ekspeditør i Oslo
var E Whittingtons Eftf.
Våren 1951 overtok Nils Halvorsen som
disponent, iAS Transit, noe som bidro til
en opprydding i rutefarten. Unions siste
konvensjonelle båter ble solgt i 1965/66.

DS AS Skien, Skien
Selskapet skriver sin historie tilbake
til Skiens Dampskibsselskab, etablert i
1874/75 for å drive rutefart mellom Skien
og hovedstaden med ds Skien. 1 1904 ble
det reorganisert ved sammenslutning mellom flere skip, blant annet ds Bandak som
var en mer utpreget lastebåt. 1 1933 gav
selskapet opp passasjertrafikken og satset
på små motorfartøyer for gods. 11958 ble
Jon Halvorsen i firma Nils Halvorsen AS
valgt til disponent, og DS AS Skien ble nå
innarbeidet i Halvorsens mer omfattende
båtruter fra Oslo til Telemark. Palleskipet

navn

BRT TDW

AS Transit, Skien
1C
ds....
Union ,I
151,
ds Union n
iso
ds Union ill
154
ds Unjon |V
163
d S union v
150
,,
ms ...
Union ...
VI
1430
1cn
ds....
Union ....
VII
159
en ’
ds Bandak
ms Skiensfjord i
ms Skiensfjord il
ms Skien

en
165
73
80
248
248

153

KOMM

ÄR/BYGGET

1902 Porsgrunds MV

1902-1916

1904 Porsgrunds MV

1904-1923

1909 Porsgrunds MV

1909-1940
1912-1956

1912 Porsgrunds MV
1914 Kaldnes

184

PERIODE

1915-1916

ex Erik Ask

1918 Trosvik

1918-1966

1908 Porsgrunds MV

ex Horten II

1928-1965

1891 FMV

ex Bandak

1907-1935

110

34 Moen Risør*

1934-

120

35 Moen Risør*

1935-

360

12.64 Løland

1964-1976

Skibs-AS Storesand Kristiansand
,lgg
„R 250
ds. storesand
1910 Motala
c
,
,
ms Storesand
243
1938 Elsflether
1945 Stockton Constr
msStorasand
287 450

ex Fragtemand 2
ex LCG 188

1950-1965

Johan A Nilsen & Sønner’ Flekkerø>'
52
1933 *
ms ASder 11
52
1933 *
ms Agder m
55
1932 Moen Risør*
ms Agder l
98 130
1893 Eriksberg

ex Telemark I

1945-ca 62

ex Thor

1954-1966

Skien ble levert i 1964 for et samarbeid
med AS Trafik i Fredrikstad med felles
terminal i Oslo. Høsten 1967 ble selskapet
overtalt av Wilhelmsens Linjeagenturer
og rutefarten ble fullstendig integrert
med AS Trafik med tre skip.

AS FragtGmanden, Risør
Selskapet var stiftet av lokale krefter i
Risør med J W Prebensen som stor aksjonær. Dampskipet Fragtemanden (71 brt
100 tdw) ble levert fra Christinehamns
Mek Verkstad i Kristinehamn ved Vänern
i 1882 og gikk her trofast under varierende disponenter med E Whitington som
ekspeditør i Oslo. Solgt i 1913 til L S Daae.

ex Bertha Morgenroth

1928-1947
1947-1950 (leiet)

1932-ca 60

_ ,

_
„ ****
1 sen
ønner,
lekker øy, Kristiansand
Skipper og gårdbruker Johan Arnt Nilsen
(1875-1964) på Flekkerøya kom også i
gang med rutefart mellom Sørlandet
og Oslo, trolig tidlig på 30-tallet. Agder
båtene var velkjente i leia gjennom mange
år, og Nilsen-brødrene fikk gradvis bedre
båter. Rutefarten ser ut til åha vart godt
inn på 60-tallet. Er det noen som har
flere detaljer?

0 _
j
Sk‘bs;AS Storesand,
1 !;
Ved konkursen i Sørlandske Kystfart ble
ds Fragtemand 2 i juni 1928 solgt til et
nystiftet selskap i Kristiansand, drevet
av kaptein Peder Ausland (1874-1946).
Omdøpt Storesand ble den satt inn igjen
i ruten mellom Oslo og Mandal, fortsatt
med Pedersen & Meinich som ekspeditø
rer. Etter rederens død gikk ledelsen over
til kaptein Petter Ausland (1907-1997).
Rutefarten kan ha blitt awiklet i 1964.
SKIPET NR. 4 - 2012
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«Finmarken» ved kai på handelsstedet Indre Kvarøppå Helgeland, antagelig på 1930-tallet. 1 ruteplanen som gjaldt fra 4. mai 1953 var stedet
sløpfet SOm hurtigruteanløp.

Postkort H. Benonisen, Trond Carlsens fotosamling

D/s «Finmarken»
En usedvanlig vakker hundreåring - og et nittiårsminne
Da den femte ukentlige rundturen i Hurtigruten skulle tildeles i 1911 var det Vesteraalens Dampskibs
selskap som fikk den. Ordningen resulterte da i to ukentlige seilinger mellom Trondheim og Hammerfest,
og tre ukentlige seilinger mellom Bergen og Vadsø. Vesteraalens Dampskibsselskap fikk da for første
gang to skip i Hurtigruten. Selskapet bestilte i august samme år et flunkende nytt hurtigrute skip ved
Trondhjems Mek. Verksted.

1912 og fikk navnet «Finmarken».
DetUnder
nye prøveturen
skipet ble sjøsatt
i juni
7. september
r
r

skip etter den tidens begreper.
«Finmarken»
et usedvanlig
... varmen
... skarpbygde
, vakkert
, ,
Med det„,krattige,
samtidig

samme är var det kaptein Fredrik Ottar
Hegge som førte skipet.

hvitmalte skrog en ruvende overbYgning. svakt
hellende master og oval skorstein presenterte

«Finmarken» seg som et skip av toppklasse, og
den elegante innredning ble beundret av alle
som kom om bord,

skrev Reidar Stavseth i VDS' jubileumsbok
«På nordnorsk kjøl» - Vesteraalens Damp
skibsselskap gjennom 75 år», utgitt i 1956.
Det var det hittil største skipet i ruten.
Innredningen var av høyeste klasse, og
var oppdelt på vanlig måte; 1. plass var
akter, 2. plass var midtskips og 3. plass var
forut på banjerdekket. Noe som var helt
nytt var det store promenadedekket som
strakte seg helt fra brofronten til hekken.
Broen og bestikklugaren var bygget opp et

WmMrS

Røkesalongen på 1. plass ble berget da
«Finmarken» ble hugget opp i Nederland
i 1960. Den kan i dag beundres i Sjøfartsmuseet i Bergen.
Foto: Trond Carlsen, Alstahaug
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dekk. Det ga mye bedre utsikt for losen og
rormannen. Dessuten fikk passasjerene en
flott utsiktsplass forover fra underbroen
som var skjermet med vinduer i forkant
og til sidene.
Salongen var prydet med treskjæringer
med motiver fra Nordland. Trondhjems
Mekaniske Verksted hadde for femte
gang fullført en kontrakt for VDS, og
hadde grunn til å være stolt over nok
et vellykket oppdrag. Det ble en triumfferd for «Finmarken» på jomfruturen

nordover langs kysten. I Svolvær gikk
selskapets direksjon om bord for å delta
i ferden videre.

Storbritannia kulleksporten til Norge, noe
som førte til at Vesteraalens Dampskibs
selskap kun hadde «Finmarken» i drift,

Hurtigrutedriften var ingen god butikk
for selskapene i årene 1910-16. Men det
var «Finmarken» som kunne vise til det
beste driftsresultatet i denne perioden.
Under 1. verdenskrigforverretforholdene
seg, og selskapenes samlete driftstap
i årene 1916-17 var nesten en million
kroner. Ved årsskiftet 1916-17 stanset

RlSøyrenna
Vesterålen måtte vente lenge på hurtigruten. Det var det grunne Risøysundet
mellom Hinnøya og Andøya som hindret
at større skip kunne seile igjennom dis
triktet. Derfor måtte hurtigrutetrafikken
gå gjennom Tjeldsundet.
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De originale tegningene av d/s «Finmarken» befinner seg i Trondhjem Mekaniske Verksteds arkiv hos Statsarkivet i Trondheim.
Foto: Trond Carlsen Alstahaug
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Tegning over Risøyrenna i 1922. legningen befinner seg i Riksarkivet i Oslo.

Allerede i 1874 tok VDS' grunnlegger,
Richard With, initiativet til åfå mudret
ei renne gjennom Risøysundet. Stortinget
bevilget 200 000 kroner til opparbeidelse
av ei renne på ca. 1800 meter. Renna
skulle ha en bunnbredde på 31 meter og
en dybde på tre meter ved lavvann. Mudringen startet våren 1877 og ble avsluttet
i 1881, for øvrig det året da Vesteraaalens
Dampskibsselskap ble stiftet.
Til å begynne med var det svært
primitive redskaper som ble brukt i mudringsarbeidet. I starten ble det brukt et
VJ"

450

*
, m

Trond Carlsens fotosamling

næringskomiteen, og han fremmet straks
forslag om en ytterligere utvidelse av
Risøyrenna. I første omgang sa Stortinget
nei, men With ga seg ikke så lett. 11910
inviterte han like godt hele næringskomi
teen på påsketur til Vesterålen med det
mål å overbevise komiteen om viktigheten
av en fullt utvidet Risøyrenne.

håndmudringsapparat som uten dampdrift skuffet sand opp ien fembøring,
Etter hvert ble mudderapparatene mer
avanserte. Da arbeidene ble avsluttet i
1881, var renna fremdeles for grunn, noe
som gjorde at større skip, som f.eks. hurtig
ruten, hele tiden måtte vente på høyvann
for å kunne seile igjennom.
Mudringen fortsatte, og i årene 1892-94
ble det foretatt en utbedring som kostet
40 000 kroner. Man ga seg imidlertid ikke
med det. 11909 ble Richard With innvalgt
på Stortinget. Der ble han medlem av
I
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Stortinget ble til slutt overbevist. 5. april
1911 ble den første bevilgningen på 50 000
kroner til utvidelse av Risøyrenna enstem
mig vedtatt. 11913 ble mudringen midler
tidig stanset på grunn av at bunnen var
for hard for mudringsapparatene. Først på
våren 1919 kom arbeidet i gang igjen, da
med kraftigere redskaper, og høsten 1920
var renna oppmudret i hele sin lengde,
ca. 5 km. De avsluttende arbeidene ble
fullført høsten 1921, og det ble bestemt
at den offisielle åpningen av Risøyrenna
skulle skje sommeren 1922.

Åpningsseremonien
Vesteraalens Dampskibsselskap stilte
«Finmarken» til disposisjon for åpnings
ferden.
»
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Den 25. juni ankom «Finmarken» Sortland
der Kongen og følget fikk servert lunsj pä
Sortland Hotell. Her har skipet lagt til kai.
Bildet utlånt av Hurtigrutemuseet, Stokmarknes
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«Finmarken» var det første skipet som
gikk gjennom den npåpnede Risøprenna
26. juni 1922. Her skjærer skipets baug det
nasjonalfargede båndet ved den søndre
enden av renna.
Postkort, utlånt av Bjørn Tuv, Sandnessjøen

23. juni gikk skipet, hvitmalt og ny
oppusset, fra Trondheim. Om bord var
kong Haakon, lagtingspresident Gunder A.
Jahren, forsvarsminister Ivar Aavatsmark,
Richard With, alle stortingsrepresentan
tene fra Nord-Norge, havnedirektøren,
dampskipskonsulenten og mange andre
prominente gjester.
Turen nordover ble en triumfferd. Det
ble flagget fra alle byer og tettsteder, og
bålene flammet fra fjell og knauser langs
leia. Kortesjen var innom Bodø, og over
Vestfjorden hadde «Finmarken» en hel
armada med båter etter seg, bl.a. et damp
skip fra Torghatten Dampskibsselkap, tre
dampskip fra Salten Dampskibsselskap
samt mange andre båter.
Ved Digermulen i Raftsundet kom
flere innbudte ombord i «Finmarken», og
skipene stevnet videre nordover. På etter
middagen 24. juni kom kortesjen til Melbu,
og morgenen etter fortsatte turen til VDS'
administrasjonssted, Stokmarknes. Der
ble det servert frokost i administrasjons
bygningen. Ved frokostbordet rettet kong
Haakon en takk til Vesteraalens Damp
skibsselskap for selskapets store innsats
i å få realisert Risøyrenna.
Ferden gikk videre samme dag. Ved mid
dagstid la «Finmarken» til kai på Sortland,
hvor kongen og følget gikk i land og
fikk servert lunsj på Sortland Hotell. På
turen videre nordover sluttet fiskebåter
fra Langnes, Øksnes og Andenes seg
til følget. Om kvelden 25. juni ankom
den enorme samlingen av dampskip og
motorfarkoster Risøyhavn. «Finmarken»
la til ved handelsmann Th. Benjaminsens
nye kai. Det ble arrangert en stor fest om
bord den kvelden.

Banndel skjæres

ble fulgt av marinefartøyet «Heimdal»,
to dampskip som tilhørte Havnevesenet,
flere lokalbåter fra rederier i Nord-Norge
og til slutt flere hundre fiskefartøyer.
Richard With sto på «Finmarken»s bro,
denne gang som æresgjest. Sammen med
han var kaptein Fredrik 0. Hegge og den
legendariske los, Anders Holthe. To 80
meter lange og nesten to meter brede nasjonalfargetebånd var strukket over renna
ved søndre og nordre ende. Kortesjen satte
seg i bevegelse og båndene ble skåret over
av «Finmarken»s baug. Ved det nordre
innløp fortalte statsråd Aavatsmark om
arbeidet med renna, og Kongen erklærte
deretter Risøyrenna for åpnet.
Åpningen av Risøyrenna var starten på
en fullstendig omlegging av Hurtigruten
mellom Svolvær og Harstad. Fra høsten
1924 ble tre av de ukentlige turene lagt
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gjennom Vesterålen og i 1936 fire. Denne
utviklingen skulle fortsette etter 2. ver
denskrig. På midten av 1950 tallet gikk
alle seilingene i Hurtigruten gjennom
Vesterålen og Risøyrenna.
Det har vært arbeidet med renna flere
ganger opp gjennom årene. Fra 1993 ble
de nybygde hurtigruteskipene blitt mye
større enn tidligere og en utvidelse av
renna var påkrevet. Arbeidet med den
siste utbedringen startet i september
1997, og Risøyrenna ble på nytt offisielt
åpnet i september 2001.

Finmarkens videre karriere
Ut på 1920-tallet fikk «Finmarken» svartmalt skrog. En av grunnene til det var at
den hvitmalte fargen på skroget ble fort
stygg av bildekk som ble brukt til kaifen
dere. En annen grunn var at hvitfargen
på skipsskrog tradisjonelt var forbeholdt

r «v.

Ved 11-tiden neste morgen lettet flåten
anker og stevnet ut mot renna. «Finmar
ken», som skulle være først i kortesjen,

Etter at «Finmarken» hadde kuttet båndet,
seilte hundrevis av farkoster gjennom
Risøprenna. Ved det nordre innløp fortalte
statsråd Aavatsmark om arbeidet med
renna, og Kongen erklærte deretter
Risøprennafor åpnet.
Postkort, utlånt av Bjørn Tuv, Sandnessjøen
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«Finmarken» var et av hurtigruteskipene
som overlevde 2. verdenskrig. Her ligger
skipet ved kai og tpske soldater og utstpr
venterpå å bli tatt om bord.
Ukjent fotograf, Trond Carlsens fotosamling
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turistskip. Ellers skjedde det ingenting
dramatisk med skipet i hurtigrutefarten
på 1920- og 30-tallet.
Da Norge ble angrepet av Tyskland
9. april 1940 befant «Finmarken» seg i
Måløy i sørgående hurtigrute. Skipet ble
skjult i Hyen i Nordfjord. Da tyske soldater
kom til Sandane, ikke langt unna, klarte
kaptein Falch med syv manns besetning
å ta skipet ut fjorden i tykk tåke. Tanken
var åta skipet over til Shetland, men
kullbeholdningen om bord var for liten.

«Finmarken» gikk i stedet nordover og
ankom Stokmarknes 9. mai, gråmalt og
ugjenkjennelig.
Hurtigruten kom etter hvert i gang, og
«Finmarken» seilte nesten uavbrutt i
hurtigrutefart gjennom hele krigstiden.
Skipet var rekvirert av tyskerne i evaku
eringsfart fra Nord-Norge høsten 1944.
Da krigen sluttet i mai 1945 var det «Fin
marken», «Fofoten» og «Sigurd Jarl» som

opprettheldt hurtigrutefarten mellom
Trondheim og Tromsø. «Finmarken» var
sterkt nedslitt etter fem års krigsfart og
trengte sårt en oppussing. I desember 1945
ble skipet tatt til Göteborg for å bli bygd
om. Skipet fikk nye, oppgraderte lugarer
og salonger og kjelene ble bygget om til
oljefyring. I november 1946 ble «Finmar
ken» igjen satt inn i hurtigrutefart, like
populær og komfortabel som alltid.
Skipet fortsatte i hurtigruten i ytterligere
ti år, men fart, størrelse og ikke minst
driftsøkonomi gjorde at det etter hvert
ble nødvendig å kontrahere en arvtaker.
I januar 1956 måtte «Finmarken» gi fra
seg navnet til det nye hurtigruteskipet
som var under bygging i Hamburg. Sine
siste turer i hurtigruten seilte skipet med
navnet «Vågan». Skipet ble lagt i opplag i
Bergen i juni 1956.
I januar 1957 ble «Vågan» solgt til
Rogaland Sjøguttskole i Stavanger. Prisen
var 600 000 kroner. Skipet fikk navnet
«Gann», ble malt lysegrått, og ble i noen år
brukt som skoleskip. I sommermånedene
gikk skipet også i cruisefart langs kysten
med turister.

a

«Finmarken»etter ombyggingen i 1946. Vi sex at overbygget er blitt svært forandret og skorsteinen er ny. Dessuten fikk skipet oljefyrte kjeler i
stedetfor kullfyrte.
Postkort Schrøder, Trond Carlsens fotosamling
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Skoleskipet «Gann» ex. «Finmarken» fotografert antagelig på slutten av 1950-tallet. Skipet tilhørte Rogaland Sjøguttsskole i Stavanger og seilte
Postkort Jenssens Foto Haugesund, Trond Carlsens fotosamling
som skole- og turistskip de siste årene i karrieren.

Etter et uhell i Moss i september 1960

Statens havnevesen : Risøpsund -ved åpningen

Dampskibsselskap, serie Fba - bygge-/om

ble «Gann» lagt i opplag, Og i desember
samme år ble skipet solgt til opphugging
i Nederland 1 plass røkesalong ble tatt

1922, Grøndahl & søns boktrykkeri, Kristiania 1922.
Riksarkivet: Arkiv PA-1189, Vesteraalens

byggingssaker, eske 2, dokumenter vedr. ny
bygde skip, hele mappen til d/s «Finmarken»,
Riksarkivet; Arkiv S-1604, Havnedirektoratet

ut og kan fremdeles beundres på Bergen
n. r .
A j
.
ii
Sjørartsmuseum. Andre store deler av
i .
, ,
,
mnrednmgen (sa onger, ugarer og en
gedigen trappeoppgang) kom til å leve
videre som Villa Finmarken i Beekbetgen
utenfor Apeldoorn i Nederland.
Høsten 2003 lykkes det Hurtigrutemuseet med primus motor Sten Magne

Dampskibsselskap, serie lac -skipsdagbøker,
hurtigruteskip og cruiseskip, eske 1, dekks, , , r ,,
,
dagbok for d/s «Finmarken».
Arkiv PA-1189, Vesteraalens
Dampskibsseiskap, serie Ga -tekniske
papirer og tegninger angående bygging og
ombygging av skip, eske 2.
Riksarkivet: Arkiv PA-1189, Vesteraalens

2, serie D, eske 181, 953 Risøyrenna.
Statsarkivet, Trondheim: Trondhjems Meka,
,
,
,
niske Verksteds arkiv.
Bård Kolltveit: Hurtigruteskipene gjennom
90 år -En
-E uformell studie i skipstppenes utvik
ling.
Ung. Norsk
N01 Sjøfartsmuseums årbok 1982,
s.s. 121-11
121-177.

Engen, å få disse delene av innredningen
hjem til Stokmarknes. Det er meningen
«Finmarken»s innredning med
at gamle «tmmarken»s
tiden skal bli en integrert del av Hurtigrutemuseet.

Ege t arkiv,

_ faktahnkc
Byggeån

1912, en stor ombygging i 1945

Rederi:

Vesteraalens Dampskibsselskap, Stokmarknes

Litteratur og kilder:
Reidar Stavseth, W
mrdmrsk
raalens Dampskibsselskap gjennom 75 år,

Lengde:
2U fot (69 meter,
Størsle
kjølbredde: Vesle 31 ,ot ' 10 tommer <9 ' 7 meter)
Bruttotonnasje:
1119 brt (etter 1946: 1197 brt)

VDS Stokmarknes 1956.
Leif B. Lillegaard: De blå skipene -VDS langs
0
rmccii
i
fjord og fjære i hundre ar, VDS Stokmarknes
iggj

Maskin:

Dag Bakka jr: Livslinje og eventprreise - Historien om Hurtigruten, Bodoni forlag, Bergen

Fart:

Trippel ekspansjons dampmaskin på 1550 ikh
,
14,5 knop (pa prøveturen)

Antall passasjeren

305 (etter ombyggingen i 1946)

Antall køyeplassen

122 (etter ombyggingen i 1946)

2011.
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«Aragrace» hørte til en serie på syv søsterskip levert til
Reksten-rederiene i Bergen. De var del i en større serie
36 bygget på AG Wesers Seebeck-verft i Bremerhaven
i 1970—72.

Foto via Arne Sogn nes

•

Per Strande

Til fem verdensdeler
på åtte måneder
På langfart med m.s. «Aragrace» fra juli 1973 til april 1974
Etter å ha lest G. Gullaksens innholdsrike beretning fra m.s. «Sjøholt», med seilas til fem verdensdeler
på omtrent fem måneder, i Skipet nr. 2 -11, begynte tankene ågå om hvorvidt også jeg kunne ha vært
med på noe tilsvarende. Jeg trodde til å begynne med ikke at det var tilfelle. Ved nærmere
ettertanke viste det seg likevel å være tilfelle, da jeg fikk være med på «world wide
løsfart» med m.s. «Aragrace», og det til dels på samme tid som Gullaksens reise

‘i*
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med «Sjøholt». Det spesielle i mitt tilfelle er likevel at jeg ikke kan huske at
det den gang i 1973-74, var tenkt noe spesielt over dette, at vi hadde vært
innom fem verdensdeler, til dels flere gånger, og det egentlig i løpet av
bare ca. fire måneder.

.VW i*. -

Teg mønstra av «Høegh Beaver
Beaver»»(10178
(10178
I t.dw/1963)
London 26.
26. juni
juni 1973, etter
t.dw/1963) ii London
}
/ tre rundturer m-'11
mellom London/Tilbury
og Vest-Afrika. Sammen med en annen
matros som mønstra av samtidig, ble jeg
tilbudt ny jobb straks etter avmønstring på
hyrekontoret i London. M.s. «Northland»
(4700 t.dw./1962) til Christian Haaland i

Haugesund, i bananfarta mellom Jamaica
pg London, hadde behov for to matroser
denne dagen. Egentlig et flott og fristende
tilbud der og da, men vi syntes det kom
litt brått på, og valgte derfor å takke nei.
Jeg for min del, var innstilt på en liten
ferie i Antwerpen, med håp om ny hyre
der innen rimelig tid.

Seks sommeruker
i Antwerpen
Etter en dags opphold i London, bl.a. med
besøk om bord i «Cutty Sark» i Greenwich,
satte jeg derfor kurs for Antwerpen via
Dover og Ostende. I ettertid kan jeg ikke
buske detaljer fra denne turen, og lite er
det med notater også. Jeg minnes likevel at
jeg kom til Antwerpen om kvelden, ganske
sliten etter å ha båret på bagasje det meste
av dagen. Jeg tok inn på Skandia hotell,
den gang kjent som et bra sjømanns
hotell, beliggende like ved Falconplein
og Schippersstraat. Av det jeg kan huske
i dag, disponerte hotellet to etasjer et
stykke oppe i et større murbygg med heis.
Jeg hadde eget rom, dusj i gangen, og be
talte et beløp tilsvarende ca. 30 kroner pr.
døgn. Jeg kan ikke huske at der var noe
frokostopplegg, men det var naturligvis
anledning til å spise medbrakt mat på
rommet. Mange av sjøfolka som søkte
hyre i Antwerpen, var nok av den meining
at å losjere på Skandia var litt «luksuri
øst», og foretrakk nok billigere tak over
bodet på noen av «sjappene» i nærheten
som også leide ut rom. For meg fungerte
det greit på Skandia, og jeg meiner å huske
at der bodde en del sjøfolk samtidig med
meg.
Når det gjelder «utelivet» i Antwerpen
på denne tida, så var jo en del av de
gamle «sjappene», bl.a. i området omkring
Schippersstraat, fremdeles i drift, og
tjente til formålet med bl.a. å treffe andre
sjøfolk. Jeg minnes spesielt Maritim ved
Falconplein, rett overfor «innløpet» til
Schippersstraat, med norske Harald som
vert. Her var det alltid et norsk miljø.
Videre Caravane like bortenfor, med tyske
Harald og hans belgiske kone Florentine,
som vertskap. Enda et stykke bortenfor, på
hjørnet ikke så langt fra Skandia hotell,
men fremdeles på Falconplein, lå baren
Astrid - eller var det Astrid min Astrid
eller noe sånt? På selve Schippersstraat
minnes jeg bl.a. Bergen, med trauste,
myndige Marta bak bardisken, og videre
Oslo bar, med «gamle mor», og av og til
dattera, bak disken. Rett over gata for Oslo
lå Gap Horn, med bl.a. kjekke Mimi bak
disken. Kristiansund erindrer jeg vel også
fra denne tida, og minst ei tatoverings
sjappe i samme strøket. Og tenker en seg
lenger tilbake i tida, var der mange flere,
med et blomstrende sjømannsmiljø og
flust med nordmenn opp gjennom årene.
På de fleste av bårene hang det norske
skipsbilder på veggene, og vel til dels også
et «persongalleri» over noen av sjøfolka
som hadde vært innom i åras løp.

Schipperstmat i Antwerpen var et elsket ogfrpktet strøk for sjøfolk i etterkrigstiden. Her er
Foto via Per Sundfær
et bilde av strøket slik det ser ut i dag.

«Den syvende himmel» lå litt lenger
nede mot elva og det gamle kaiområdet.
En rapport fra en gammel kjenning som
hadde vært der i området så seint som
rundt 2003, gikk ut på at denne fremdeles
besto. Nevnes bør også kinarestauranten
«Wah Kehl», som lå like nedenfor Astrid, i
ei tverrgate til Falconplein. Her ble mangt
et godt måltid inntatt til de forskjellige
tider av døgnet. Jeg meiner å huske at
denne holdt åpen døgnet rundt, og etter
hva som muligens ble sagt, var stengt kun
julenatta, eller kanskje ikke en gang da?
Nydelig mat var der i alle fall.
«De Fachende Koe» - «Den leende ku»
fritt översatt - i hvert fall meiner jeg å
huske at inngangspartiet var dekorert
med ei leende ku - var også et utested som
sjøfolk, og sikkert også andre, vanka på.
Dette stedet lå lenger oppe i byen, ikke så
lang spasertur fra sjømannskirka.
«Jødesjappene» - altså klesbutikkene
til et par jødiske handelsmenn, bør vel
også nevnes i denne sammenheng. Jeg
meiner å huske at Niki var den eine, -
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og var det ikke Max som var navnet på
den andre? De var nok konkurrenten og
husker jeg ikke feil, lå begge butikkene
på hvert sitt hjørne i krysset Schippers
straat/Falconplein, eller i hvert fall like
ved. Her kunne en kjøpe arbeidsklær og
mye annet, og av og til kunne en vel også
handle med disse om bord i båtene, et
tersom virksomheten vel også var ganske
mobil, med mulighet for gratis transport
mellom butikkene og havna.
For mange av sjøfolkene var nok sjø
mannskirka i Italielei 8 også sentral på
denne tida. Her kunne en oppsøke et
norsk og hjemlig miljø, med mulighet
for avislesing, telefonering, få utføre
nødvendige «pengetransaksjoner», og
treffe andre landsmenn, både sjøfolk og
andre besøkende.
Et stykke bortenfor sjømannskirka, i
Wagemakerestraat, lå sjømannskontoret.
Fire dager etter ankomst Antwerpen,
mandag 2. juli, var jeg der og ble regis
trert som hyresøkende matros. Jeg hadde

• 1

To av Schipperstraats «norske» barer i 1962, via Per Sundfær.
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V.

Et bilde av «Amgrace» fra dets senere liv, på T/C til Iran Line.

ikke så veldig hastverk med å komme på
sjøen igjen, men så for meg at 3-4 ukers
opphold i land, kunne holde.
Det skulle etter hvert vise seg at her
var dårlig om hyre for tida. Jeg meiner å
huske at det var fast rutine å stille på hyrekontoret til ei noenlunde fast tid på formiddagen, for å sjekke jobbmulighetene.
Ellers var det vel slik at der fungerte et
«tørnsystem» for tildeling av jobbene.
For meg var det stykkgodsfarta som først
og fremst var av interesse, men jobb på
linjebåt, vokste altså ikke «på trær» på
denne tida. Fikevel hadde vel de
fleste «gode dager» ibyen
mens de venta på
hyre, og i følge

mine notater fra oppholdet jeg skulle
få her, var det fint sommervær det aller
meste av tida.
Allerede dagen etter at jeg kom til Antwerpen, møtte jeg en kjenning hjemmefra,
Rolf, som var 2. styrmann på «Belgrano»
(5650 t.dw./1952) til Fred Olsen, og for
tida på verksted. I løpet av de nærmeste
par uker, ble det flere besøk om bord hos
han, og vi fikk nok også noen runder «på
byen» sammen. «Belgrano» var en gammel
traver, bygd som «Arawak» for svenske
Salen i 1952. Jeg meiner at den allerede da,
i 1973, var satt inn i Syd-Amerikalinjen,
etter åha blitt overtatt av Fred Olsen, og
her skulle den få noen år, seinere også
under navnet «Cometa», og da eid av Bergenske. Under Fred Olsen-epoken, gikk
den visstnok også under klengenavnet
Gokstadskipet, noe som vel hadde noe
med «skjels år og alder» å gjøre. Og uten
aircondition installert, kunne det nok bli
«godt og varmt» om bord til sine tider.
Ellers er det merkelig hvor, og hvor ofte,
en kan treffe kjentfolk rundt omkring i
verden. En kjenning, ansatt i skipsindustrien hjemme, og på oppdrag i Antwerpen, var også en av dem jeg møtte her, og
fikk noen turer «på byen» sammen med.
I det heile tatt gikk dagene greit unna
-en fin sommerferie var det -og ingen
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grunn til å klage. Miljøet, og forholda
sjøfolkene i mellom, meiner jeg var godt.
Et godt voksent sjømannsektepar fra
hjembyen, Margareth og Per, var også
blant dem jeg møtte i løpet av disse som
merukene i Antwerpen. De var visstnok
gamle kjenninger av Florentine og Harald
på «Caravane», og disse to overtok «roret»
på «Caravane» for ei stund, slik at vert
skapet kunne få seg en velfortjent ferie.
Det var hyggelige dager med mye moro
i byen, og jeg husker spesielt at jeg var
på «Caravane» den 20. juli, den dagen det
ble kjent at det var født en prins i Norge,
seinere kjent som Haakon Magnus.
Når det gjelder ekteparet fra Ålesund, kan
det nevnes som et artig sammentreff, at
jeg etter denne «Antwerpen-perioden»,
skulle møte dem igjen hjemme først et
par år seinere. Da jeg kvelden før jeg
skulle begynne på styrmannsskolen i
august i 1975, full av spenning, tok en
diten spasertur i nabolaget hjemme, møtte
jeg nettopp disse to, og det endog i Sjømannsveien, hvor også styrmannsskolen
hadde tilhold den gang. De bodde også i
nærheten. Jeg mener jeg møtte dem igjen
noen få ganger seinere i livet, men de er
nå begge for lengst gått bort.
Da jeg etter nærmere tre uker «på tørn»
på hyrekontoret, enda ikke hadde fått en

høvelig jobb i sikte, begynte jeg å belage
meg på å dra hjemover for heller å prøve
lykken der. Jeg bestilte plass med Ber
genskes passasjermte fra Amsterdam til
Bergen. Jeg meiner det var «Leda» (6670
brt./1953) som gikk i ruta den gang, og
jeg tror at avreisedag var fastsatt, med
billett på en firemannslugar til en over
kommelig pris.
Etter noen få dager, jeg husker ikke
hvor lenge det kunne være, dukka det
likevel plutselig opp en aktuell jobb på
hyrekontoret. M.s. «Aragrace», (16092
t.dw./1970), tilhørende Audun Reksten
i Bergen, skulle ha en matros. Skipet lå
for tida på verksted i Antwerpen. Jeg fikk
tilbudet den 24. juli. Jeg er i ettertid ikke
sikker på om jeg muligens var om bord
og så på båten før jeg aksepterte. Jeg fikk
imidlertid avbestilt hjemreisebilletten i
ei fart, og påmønstring ble foretatt på
hyrekontoret dagen etter at jeg fikk til
budet. Torsdag den 26. juli 1973 begynte
jeg i arbeid ombord. Imidlertid skulle det
enda bli et par ukers opphold i havnebyen.
Det ble, naturlig nok, en god del jobbing
om bord i løpet av verkstedoppholdet,
men også anledning til enda noen turer
«på byen». I løpet av disse dagene møtte
jeg også igjen kjentfolk fra siste båten,
«Høegh Beaver», som hadde fått en noe
uventa tur til Antwerpen.
Et par turer opp på idrettsbana til
Velferden er også notert fra denne tida,
men her rekker hukommelsen ikke til
for ei nærmere forklaring på hva dette
gikk ut på.
«Aragrace» så ut for å være et bra skip
å være på. Bare ca. tre år gammelt, og
med ei besetning med tre utlendinger,
og resten nordmenn. Utlendingene var
en engelsk matros, en engelsk reparatør,
og «reppen»s engelske kone som pike i
mannskapsmessa.
Det viste seg at vedlikeholdsmessig var
ikke alt så bra om bord i denne forholdsvis
nye båten. De fleste bevegelige deler på
dekk var ikke godt vedlikeholdt, og mye
sto til dels i «sju steiner». Dette gjaldt ting
som lukehjul, blokker, luftespjeld, bevege
lige deler i fortøyningssammenheng m.m.

Til sjøs igjen, og til Amerika
Omsider var verkstedoppholdet til ende,
og tidlig på kvelden torsdag 9. august
avgikk vi Antwerpen i ballast, bestemt
for Mexico-golfen. Vi hadde fint vær på
heile overfarta, og lørdag den 18., et par
døgn før vi passerte Florida-stredet, hadde
vi grillfest på dekk. Onsdag 22. august

om ettermiddagen, 13 døgn etter avgang
Antwerpen, ankra vi på reia ved Galveston.
Neste morgen fortsatte vi med los ombord
oppover til Houston, en tur på ca. fire og
en halv time. Vi var fortøyd i middagstida.
Her skulle det lastes korn for Tunisia,
og det skulle vise seg å bli seks døgn i havn.
Sannsynligvis var venting på lastetørn
årsaken til at det skulle gå så vidt lang tid
her. Været var fint heile tida, og det ble
anledning til noen turer i land.

Over Atlanteren igjen,
og til Afrika
Onsdag den 29. august, grytidlig om
morgenen, var vi klar for avgang og starta
på reisa mot Gibraltar-stredet og Middel
havet. Også denne turen over Atlanteren
bød på godt vær heile veien, og dagene
gikk bra unna med de vanlige rutiner
om bord. Med godt vær, var det jo god
anledning til å gjøre vedlikeholdsarbeid
på dekk. Jeg meiner å huske at jeg gikk
dagmann de første månedene om bord,
for så å gå sjøvakter seinere.
Ellers var «Aragrace», så vidt jeg kan
huske, det eneste skipet jeg seilte med
i løpet av min sjømannstid som hadde
sandblåsingsutstyr om bord. Dette ble
flittig brukt, bl.a. på lukekarmer etc., så
lenge været tillot det. Dette var dog ikke
det mest populære utstyret å holde på
med i solsteiken, så lenge vi befant oss i
tropiske farvann, i hvert fall. Det var nok
en og annen morgenen det ble trukket
et «lettelsens sukk» blant de aktuelle av
dekksgjengen, når en så at værgudene
kunne true med ei regnbyge. Eller som
det ble sagt enkelte andre morgener - «ut
og danse regndans »
Ettersom det ikke var mønstra tømmer
mann om bord, skulle det bli meg som,
ganske tidlig etter påmønstring, fikk
jobben med å begynne å move opp og
smøre den delen av dekksutrustninga
som tydeligvis hadde vært forsømt over
lengre tid. Dermed blei rustoppløser,
hammer og rustpikke, greasepresse og
ellers det som trengtes til denne jobben,
en vesentlig del av det jeg skulle befatte
meg med, det meste av tida jeg skulle bli
om bord. Jeg var «høyt og lavt» over det
meste av båten i denne sammenheng. De
forskjellige tingene som trengte over
haling blei nok tatt i noenlunde fornuftig
prioritert rekkefølge. Men ellers minnes
jeg at jeg stort sett jobba meg fra bakken
til poopen via lastegearet og det som var
aktuelt i rommene, i løpet av de vel åtte
månedene jeg var om bord.

Tirsdag 11. september om ettermiddagen,
etter vel 13 døgn fra Houston, passerte vi
Gibraltar-stredet, stadig i pent vær. Tre
dager seinere, fredag 14. september om
morgenen, for øvrig på min 26 årsdag,
ankom vi Sfax i Tunisia, hvor en del av
kornlasten skulle losses, etter knapt 16
døgns seilas over havet.
I Sfax foregikk lossinga av kornet «på
gamlemåten», med et stort antall sjauere
i rommene. De auste eller skyfla kornet
opp i striesekker, som videre ble lagt i
taustropper, gjerne med 10 sekker i hvert
hiv. Hivene ble så lossa med skipets bom
mer, og satt på traller på kaia. Trallene var
av en type som en også kunne se hjemme
i Norge på den tida, med fire hjul, hvorav
forhjulene kunne styres ved hjelp av et vel
meterlangt styrehåndtak. 4-6 mann tok
seg av transporten videre oppover kaia,
med ett hiv på tralla i gangen.
Denne lossemetoden tok naturlig nok
sin tid. Jeg kan ikke i ettertid si hvor stor
del av lasten som ble lossa her, og heller
ikke hvor stor del av døgnet lossinga fore
gikk. Jeg minnes imidlertid noen solfylte,
varme dager, hvor det ble anledning til
noen turer i land, og det ble bl.a. tatt en
del bilder.
Etter seks døgn i havn, avgikk vi Sfax den
20. september om morgenen, og ankra
på reden ved La Goulette, havnebyen til
hovedstaden Tunis, samme dag i 23-tida
om kvelden. Neste morgen i nitida var vi
ved kai, og her skulle det også bli rikelig
med tid i havn.
I ettertid har jeg ingen klar erindring
om hvordan lossinga foregikk i denne
havna, og heller ingen bilder som kan
vise noe om det. Men jeg antar at det
foregikk omtrent på samme måten som
i Sfax. Enkelte notater kan tyde på at
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«Aragrace» ved kai i otax.
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Seint på kvelden samme dag gikk vi til
kai i Cristobal, og skulle bli liggende her til
i middagstida neste dag, da vi igjen gikk ut
på reden og ankra. I ettertid er jeg usik
ker på hva vi gjorde ved kai i Cristobal,
men sannsynligvis var det bunkring som
foregikk i løpet av de ca. 13 timene vi lå
der. Imidlertid har jeg også ei erindring
om at det ble anledning til en tur i land
for noen av oss i løpet av disse timene.
Vel den eineste gangen jeg har vært
med på å kunne gå i land i forbindelse
med passering av Panama-kanalen. For
øvrig er det notert at det ble en ekstra
lang arbeidsdag denne dagen, den
25. oktober.
5
f
" Strande
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Lossing av korn i Sfax. lums.

det ble lossa også om nettene, men jeg
er usikker på om det ble lossa i helgene.
Vi skulle komme til å få to helger i havn
her, og rikelig med anledning til turer
i land. Været var fint så godt som heile
tida. Det var bare 12 km til hovedstaden
Tunis, og det ble tatt turer både dit og til
Sidi Bou Said, et turiststed, som heller ikke
lå langt unna. Rikelig varmt var det heile
tida, og jeg minnes enda de brennvarme
svake vindene som enkelte dager, kanskje
særlig om ettermiddagen, sto inne fra
land, gjerne med litt lett sandstøv i tillegg.
Heldigvis fungerte aircondition-anlegget
godt om bord i denne båten, så langt som
jeg kan huske.

Bunkring i Ceuta,
og tilbake til USA
Dagene gikk med til forskjellige gjøre
mål etter beste evne, både i arbeidstida
og fritida, og torsdag 4. oktober i mid
dagstida, etter 13 døgn i havn, var vi
endelig klar for avgang. Vi skulle nå gå
til Ceuta for bunkring, og videre tilbake
til Mexico-golfen. Til Ceuta var det bare
to døgns seilas, og i denne spanske havna
på sydsida av Gibraltar-stredet, bunkra vi
ved kai om ettermiddagen og utover kvel
den den 6. Natt til søndag 7. oktober ved
ett-tida, fortsatte vi reisa mot lastehavn
i USA. Værgudene var stadig rause mot
oss også på denne turen over Atlanteren,
med unntak av kun en dag, ei knapp uke
etter avgang Ceuta, hvor det er notert
dårlig vær.
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Dagene i sjøen gikk ellers stort sett
etter det vanlige mønsteret, med mye
jobbing, særlig så lenge det var godt vær.
Litt sosialt samvær ble det nok også tid til.
Enkelte kvelder var det filmfremvisning.
Torsdag 18. oktober om kvelden, 12 døgn
fra Ceuta, gikk vi til ankers på reden ved
New Orleans. Her ble vi liggende til ut på
ettermiddagen neste dag. I erindringa
ligger det minner om at mange av oss om
bord hadde sett frem til en kveld i land
i verdensbyen, noe vi skulle bli «snytt»
for. Noe om lasterom som i første om
gang ikke ble godkjent for kornlasting,
med påfølgende «røyking» etc. av rom
mene, erindres også svakt, dog med en
viss usikkerhet. Imidlertid fortsatte vi
om ettermiddagen den 19. ca. tre timer
videre oppover Mississippi, til et sted ved
navn Destrehan. Her skulle det lastes
korn for Kaohsiung på Taiwan. Altså
«langtur», gjennom Panama-kanalen og
over Stillehavet til Fjerne Østen. Og altså
ingen anledning til landlov i verdensbyen
denne gangen. .
Vi var fortøyd ved 19-tida om kvelden,
og jeg tror at lastinga av korn begynte
nokså umiddelbart. Neste ettermiddag,
20. oktober ved 17-tida, var vi klar for
avgang, og kunne begynne på reisa mot
Taiwan via Panama-kanalen.
Den 22., etter å ha kryssa Mexico-golfen,
passerte vi Yucatan-stredet mellom Mexico
kysten og Cuba, og gikk inn i Det karibiske
hav. To dager seinere, den 24. ut på etter
middagen, ankra vi på reden ved Cristobal,
etter fire døgns seilas fra Destrehan, stadig
i stort sett pent vær.

Gjennom Panama-kanalen
og over Stillehavet til Østen,
tredje verdensdel etter
avgang Europa
Etter ytterligere ca. åtte timer til ankers på
reden, begynte vi ved 20-tida om kvelden
på turen gjennom kanalen. Denne tar
vanligvis ca. sju - åtte timer, og ved tretida
natt til den 26., var vi vel gjennom. Litt
seinere var losen gått fra borde, og ved
firetida la vi Balboa bak oss og begynte på
reisa over Stillehavet mot Taiwan, som var
beregna å skulle ta ca. 25 døgn. Været var
stadig stort sett pent, noe det skulle vise
seg å bli på det aller meste av også denne
turen over havet. Muligens hadde vi dog
noen av de typiske «Panama-regnbygene»
i løpet av de knapt to døgnene vi befant
oss i det området.
Etter ca. 11 døgns seilas på turen over
Stillehavet fikk vi en periode med mindre
bra og til dels dårlig vær. Dette varte 5-6
døgn, og ettersom værnotatene ikke er så
nøye spesifisert, kan dette like gjerne ha
vært regn og den slags, som f. eks. kuling
eller storm. Lørdag 10. november passerte
vi datolinja, 180 grader vest, og i følge
mine notater, pinsa vi i den sammenheng
over mandag den 12. Vi gikk altså rett
fra søndag til tirsdag denne uka. Været
var nå blitt bedre igjen, og det skulle
-vise seg å bli stort sett pent på resten av
overseilinga.
Ellers gikk nok dagene på vanlig måte
for lange sjøreiser, vekselvis med arbeid
og fritid. Noe overtidsarbeid kunne fore
komme, særlig med vedlikeholdsarbeid på
godværsdager. Det ble noen filmkvelder,
og det gikk sikkert hardt ut over lese
stoffet. Grillfest på dekk kunne vi også
ha av og til.

Noe jeg spesielt husker fra tida på «Ara
grace», er at vi hadde forholdsvis ofte
korte maskinstopp. Skipet var utstyrt med
en M.A.N. V-motor på 8690 BHK. Uten at
jeg var en del av maskinbesetninga, opp
fatta jeg det slik at det var eksosventiler
og kanskje også brennstoffventiler som
tok skade under drift, og måtte skiftes for
overhaling. Slik jeg husker dette, kunne
disse stoppene vare fra ca. 20 minutter til
en god time, og kunne nok forekomme
gjennomsnittlig omtrent annenhver dag
og kanskje oftere.
Vel, også denne sjøreisa nærma seg om
sider slutten. Om kvelden den 19. novem
ber var vi inne i Bashi-kanalen på sørsida
av Taiwan, og i femtida om morgenen
tirsdag den 20., ankra vi på reden ved
Kaohsiung. Turen over Stillehavet hadde
tatt 24 >2 døgn. 111-tida om formiddagen,
gikk vi til kai.
Jeg antar at lossinga av kornlasten starta
straks etter ankomst. Jeg har ingen erind
ring om hvordan den foregikk, men vi
skulle få rikelig med tid i havn også her.
Ellers har jeg ei erindring fra disse første
dagene på Taiwan, om at det av en eller
annen grunn ikke kunne skalfes penger
om bord. Om dette var ved ankomst,
eller muligens noen dager seinere, da vi
kanskje trengte ny forsyning, skal være
usagt. Imidlertid meiner jeg å huske, at
problemet fikk sin løsning ved at «gamle»
kaptein Pedersen vendte tilbake om bord,
etter å ha vært hjemme i Norge på ferie.
Da kom det penger om bord i båten ganske
brennkvikt! Jeg minnes forresten kaptein
Pedersen som en usedvanlig behagelig
person, og som en sjømann av «den gamle
skole», som det var en fornøyelse å seile
med. Husker jeg ikke feil, var han hjem
mehørende et sted på Sørlandet.
Slik jeg minnes Kaohsiung, var nok
dette ei populær havn å komme til for
sjøfolk på 70-tallet. Det ble flere turer i
land, og jeg erindrer at der var mye en
kunne kjøpe til moderate priser. Noe av
det mest populære, slik jeg minnes det,
var piratproduserte musikkassetter, som
var svært rimelige. Jeg har enda, snart 40
år etter, bl.a. en av Johnny Cash sine mest
populære kassetter i behold, og fremdeles
fullt brukbar.

En spesiell episode, som kunne ha endt
galt nok, minnes jeg også fra disse dagene
i havn. Og den kan sikkert gjenfortelles.
I et av lasterommene om bord hadde det
lenge stått to - tre oljefat fulle av skruer og
muttere av forholdsvis grove dimensjonen
Dette var nok gods som var samla opp et
ter brekkasje i lasten, da skipet tidligere
i en periode gikk i Meyer-line mellom
USA og Nord-Europa. Nå, ved anløp av
Taiwan, øyna vi dekksfolka en mulighet
for å bli kvitt dette, og gjerne få det om
satt i litt klingende mynt. Etter å ha fått
«klarering» fra «øvrigheta» om bord, ble
det tatt kontakt med en skraphandler som
kunne tenke seg å overta disse sakene. De
nærmere omstendigheter omkring selve
handelen, med betaling etc., er ute av
minnet. Imidlertid husker jeg godt at en
dag var skraphandleren kommet med en
djunkelignende farkost som var fortøyd
forut ved ener-luka. En kan her tenke seg
en farkost med ei enkel «hytte» på midten,
med ei støtte i hvert hjørne, og over dette
et tak, som altså utgjorde «overbygget».
På taket var det en liten oppbygd kant
langs yttersidene, slik at det nok kunne
være mulig å plassere lettere ting der.
Dette var nok så kort tid etter ankomst,
at «Aragrace» enda lå forholdsvis dypt i
vannet, så avstanden fra rekka og ned
til djunken ikke var særlig stor. Omsider
kunne overføringa av lasten begynne,
og jeg meiner å huske at vi brukte pøser
med tau i hankene, som da kunne låres
ned til djunken.
Da vi var kommet i gang med dette,
viste det seg at djunkeføreren absolutt
ville ha lasten på taket. Han sto på taket
og tok i mot pøsene, og tømte lasten etter
hvert utover «lasteflata». Det var ganske
innlysende, at med tanke på stabiliteten,

kunne ikke alt dette godset plasseres der
oppe. Dette prøvde vi sikkert ganske snart
å forklare djunkeføreren, men her vant
vi ikke gehør. Han insisterte på at lasten
skulle på taket.
Hvor lenge vi hadde holdt på med å låre
ned pøser med gods som etter hvert ble
tømt utover på takflata husker jeg ikke.
Men det øyeblikket da djunken plutselig
la seg over, og vi like etter så bunnen i
været, har aldri sluppet taket i meg. Jeg
kan ikke erindre detaljer videre fra denne
hendelsen, annet enn at djunkeføreren
nok ble berga opp på det tørre, mens den
allerede overførte «lasten», naturligvis
havna på havets bunn. Hvordan det videre
gikk med denne skraphandelen, med
tanke på resten av godset, «oppgjør» etc.,
er ute av minnet mitt. Men selve bildet
av djunken som tippa rundt, noe vi langt
på vei hadde forutsett ville skje, har sittet
spikra fast i minnet i alle år siden.
Vel, etter vel åtte døgn i havn, var vi klar
for videre ferd over havet. Jeg har ingen
erindring, og heller ingen notater, om at
vi lasta noe i Kaohsiung. Dette stemmer
godt med at jeg har notert at vi avgikk
havn onsdag 28. november ca. kl. 23.00, og
lå til ankers ute på reden fra midnatt og
til ca. kl. 03.00 den 29., for ballastfylling.

Sydover til Australia og
fjerde verdensdel
Ferden skulle nå videre gå mot syd, til
enda en verdensdel, Australia, og nær
mere bestemt til Townsville på nordøst
kysten, i staten Queensland.
På denne tida har jeg sannsynligvis
vært vaktgående, noe som kunne inne-

Været var stadig stort sett fint også
under dette havneoppholdet.

Slik så det ut i Kaohsiung.

ukjent fotograf
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bære den fordel at en, om en var interessert, kunne få et visst innblikk i
navigeringa hos navigatørene på broa.
Jeg har i hvert fall notert at vi passerte
Luzon-stredet mellom Taiwan og øya
Luzon i Filippinene, den 29. Denne dagen var været ikke spesielt bra, men det
skulle det stort sett bli på resten av også
denne sjøreisa.
Jeg antar at vi seilte sydover øst for
Filippinene. Mandag 3. desember passerte
vi ekvator, og jeg har notert at vi denne
dagen var i Molukksjøen. I ettertid kunne
en ønske at en hadde den nøyaktige seilingsruta på denne overfarta, men den er
ikke tilgjengelig. Jeg kan tenke meg, ved
å studere et godt atlas, at vi gikk mellom
øyene Celebes og Halmahera, sistnevnte
tilhørende Molukkene. Jeg har videre
notert at vi var vest for Ny-Guinea den 4.

og 5. desember. Været var stort sett pent
disse dagene, og det ble jobba overtid,
særlig med klargjøring av lasterommene.
Den 6. var vi i Arafurasjøen, og neste dag,
den 7., gikk vi gjennom Torresstredet,
mellom nordspissen av Australia, Kapp
York, og Ny-Guinea.
Lørdag 8. desember ca. kl. 24.00 ankom
vi Townsville. Jeg har notert at vi gikk
delvis med redusert fart på turen fra
Kaohsiung, muligens fordi vi hadde god
tid til lastehavn.
Ved anløp av Townsville, ble det for
meg gjensyn med en havneby som jeg også
hadde vært innom vel to år tidligere, den
gang med fem dager i havn. 11971 gjorde
jeg to rundturer i Wilh. Wilhelmsens linje
mellom Skandinavia og Australia, med
utgangspunkt i Gøteborg, som matros på

Alle Nordmøringer har et forhold til ferja.
Siden 1928 har ferjene bundet sammen
|
by og bygd i storm og stille. «Med kaffe
og svele over fjorden» tar deg med på den
spennende historien om alle ferjestrekningene, livet ved kaia og ferjene.
Boken er rikt illustrert med mange
tidligere upubliserte bilder.

1

«Talabot» (14971 t.dw./1967). Det var på
den tida at Suez-kanalen var stengt, og
det ble lange turer rundt Afrika, vanlig
vis med et kort stopp på reden ved Cape
Town, for post, litt proviant m.m.
Denne gangen, med «Aragrace», lå vi
i havn til ut på ettermiddagen samme
dag. I ettertid er jeg ikke klar over hva
vi egentlig gjorde i Townsville. Muligens
var det bunkring etc.

Lasting for Canadas østkyst.
Ny tur over Stillehavet
Det var nå kjent at vi skulle gå et lite
stykke lenger nord på kysten, til et lite
sted, Mourilyan Harbour, og laste suk
ker i bulk, for lossehavn på østkysten av
Canada. Altså gikk det mot en ny lång
tur, over Stillehavet, gjennom Panama
kanalen, og opp til det kalde nord, og det
i januar måned!
Etter seks timers gange nordover fra
Townsville, ankra vi på reden ved Mouri
lyan Harbour i 23-tida den 9. desember.
Her skulle vi få to og et halvt døgns
ventetid på reden, og det i dårlig vær.
I middagstida den 12. gikk vi til kai, og
lastinga av fint brunsukker kom i gang.
Mange ganger i årene etter dette havne
aniøpet, har jeg prøvd å finne dette for
holdsvis lille stedet igjen på kartet, men
forgjeves. Men hva kan en ikke finne ut
i disse nyere «internett-tider»? Nå, mer
enn 38 år etter, finner jeg mangt og mye
om stedet nettopp ved å søke «på nettet».
Bl.a. kan en lese at stedet ligger knapt to
timers biltur syd for Cairns, og at der bl.a.
finnes «sugarmill». Altså kan en regne
med at der fremdeles er utskipning av
sukker. Geografisk posisjon er oppgitt
til 17 gr. 36 min. syd, 146 gr. 38 min. øst,
altså innenfor Great Barrier Reef. Et
bilde av havna, som jeg får frem på net
tet, vekker ingen minner hos meg etter
alle disse årene.
Etter to døgn i havn, fremdeles med
dårlig vær, var sukkerlasten vel om bord,
og skipet ble gjort sjøklart for en ny tur
over Stillehavet. Fredag 14.12. 1973 ca.
kl. 13.00 avgikk vi Mourilyan Harbour,
bestemt for Saint John, New Brunswick
via Panama-kanalen. Beregna seilingstid
til Panama var ca. 25 døgn, og videre fra
Panama til Canada ca. syv døgn.
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Tre dager etter avgang, og etter å ha lagt
Korallhavet bak oss, stoppa vi i sjøen for
å avholde livbåtmanøver. Jeg meiner at
vi da var syd for Solomonøyene, og været

Ved 19-tida om kvelden begynte vi på
turen gjennom kanalen, og i tretida natt til
7. januar, var vi kommet gjennom. Det ser
ut for at vi, av en eller annen grunn, har
ligget til ankers på reden ved Cristobal til
i 10-tida om formiddagen, før vi bega oss
ut i Det karibiske hav, og fortsatte reisa
mot Canada. Kanskje var det bunkring
som foregikk også denne gang.
1 mannskapsmessa; F.v.: motormann
H. Skaufell, en ukjent matros «båsen»,
og matrosene og matros Per Strande.

I Stillehavet på vei fra Panama til Taiwan

var fint med nesten havblikk. Livbåtma
nøveren gikk greit, og etter en liten rotur
ble båtene tatt om bord igjen, og ferden
videre østover Stillehavet kunne fortsette.
Jeg meiner å huske at vi plundra litt med
å få huka an krokene, seiv om det bare
var litt svak dønning.
Etter ytterligere tre dagers seilas, tors
dag den 20., passerte vi datolinja, 180 gr.
øst, og hkk i den forbindelse to torsdager i
denne uka. Været var fremdeles bra, og ble
enda bedre i de følgende dagene mot jul.
Julaften var besetninga samla oppe i
offiserenes messe og dagrom for felles
julefeiring. Vi hadde god forpleining, bl.a.
med pinnekjøtt på middagsbordet, og det
ble utdelt julepakker og juletelegrammer
i tradisjonell stil.
Jeg har ei erindring om at vi på jul
aften, muligens skal ha vært ikke så langt
unna ei Christmas Island. Ved å studere
et godt kart i ettertid, finner jeg at det
kan stemme. Jeg finner noen småøyer,
Linjeøyene, beliggende litt syd og litt
nord for ekvator på ca. 150-160 gr. vest.
Starbuck Island og Christmas Island er to
av øyene i denne øygruppa, som i følge
kartet, er under amerikansk og britisk
herredømme.
Juledagene videre gikk som normalt,
og nyttårsaften med overgang til et nytt
år, gikk nok som vanlig på et skip i fart.
Det ble rolige dager i bra, til dels pent vær.

Av mine notater, og ved å studere overtids
boka, som jeg fremdeles har i behold, ser
det ut for at jeg innleda det nye året med
å starte som vaktgående på 12-4 vakta.
Det ble nok skifta mellom de forskjellige
vaktene, og mellom det å være vaktgå
ende og dagmann, med jevne mellomrom.
Ellers ser det ut for at det ganske flittig ble
jobba overtid med forskjellig vedlikeholds
arbeid. Særlig ble nok godværsdagene
nytta fullt ut.
Vi nærma oss etter hvert Panama, og
søndag 6. januar 1974 i åttetida om mor
genen, etter knapt 24 Vi døgns seilas fra
Australia, ankra vi på reden ved Balboa,
og avventa klarsignal for passering av
kanalen. Vi hadde hatt pent vær i flere
dager, og dette varte ved. Ellers må det vel
være ganske tilfredsstillende og spesielt,
å kunne krysse heile Stillehavet, uten å
måtte notere en eineste dag med det en
kan kalle dårlig vær, som tilfellet var på
denne reisa.

mm**

Onsdag den 9. om kvelden gikk vi gjen
nom Windward-passasjen mellom Cuba
og Haiti, og fortsatte nordover forbi
Bahamasøyene neste dag.
Jeg erindrer at det i farvannet omtrent
på høyde med Bahamasøyene, slo seg ned
en heil del småfugler om bord. Været var
foreløpig fint, men med tanke på at vi
var på vei opp mot det kalde nord, var
det nok skjebnesvangert for disse små
og varmekjære skapningene, å slå følge
med oss nordover. Dette viste seg også å
bli tilfelle, da vi et par dager seinere var
på høyde omtrent med Kapp Hatteras på
kysten av North Carolina. Temperaturen
fait da ganske merkbart, og en morgen
etter ei kald natt, lå det en masse små
fugler som hadde frosset i hjel, omkring
på skipet. De ville nok hatt det bedre ved
Bahamas.
Fredag den 11. var været fremdeles
så bra at vi dreiv med sprøytemaling på
dekk, også på overtid, sikkert for å bli
ferdig med en jobb, mens været enda
var brukbart.
Fra lørdag den 12. ble været dårligere.
Jeg husker ikke akkurat hvor langt ned
temperaturen sank disse dagene, men
har ei klar erindring om frostrøyk og
dårlig sikt siste dagen eller kvelden før
vi ankom St. John.
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Gjennom Panamakanalen.
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Mandag 14. januar ved 15-tida ankom
vi reden ved Saint John, og lå til ankers
til i 18-tida, da vi gikk til kai. Dette var
på datoen en måned etter avgang fra
Australia. Kompensert for tidsforskjell og
passering av datolinja, hadde sjøreisa tatt
i overkant av 31 Vi døgn, i tillegg til litt
over et døgn i forbindelse med passering
av Panama-kanalen. Fra Cristobal til Saint
John gikk det med 7 døgn og fire timer.

Jmak av vinl er
I Saint John skulle det vise seg å bli rikelig
med tid i havn, og vi skulle få skikkelig
vinterkulde, heilt ned til ca. 20 minusgrader ! Fossinga av sukkeret kom i gang, og
skulle vise seg åta mye tid. Jeg minnes at
lossinga ble stoppa i hvert fall minst en
dag p. g. a. den strenge kulden.
På tross av vinterværet, ble det tatt
flere turer i land også i Saint John. Noen
av oss var også på dans en lørdagskveld.
Noen få andre norske skip var også
innom havna i løpet av den forholdsvis
lange tida vi ble liggende der. To av Wilh.
Wilhelmsens linjeskip som gikk i Barber
Line mellom Nord-Amerika og Østen,
hadde anløp, og noen av oss tok en tur
om bord i dem. Disse var «Temeraire»
(12337 t. dw./1957), og «Tarantel» (12512
t.dw./1960). Verdige representanter for de

,Wr’

norske linjeskipene fra en glansperiode
som nok mange sjøfolk minnes med glede.
Begge disse var blitt forlenga og påsatt
containerseksjon i 1970, i likhet med flere
andre linjeskip av denne aldersklassen,
omtrent på den tida. Jeg meiner å erindre
at i hvert fall ett av disse Wilhelmsenskipene fremdeles hadde de tradisjonelle
Wilhelmsen-fargene. Seinere ble vel også
disse ikledd Barber Lines «skrekkfarger»,
oransje og grønt.
Ett av Thor Dahls linjeskip i linja mellom Canada og Syd-Afrika hadde også
anløp her i løpet av de dagene vi var i
havn. Jeg meiner det var ett av de tre som
var bygd på Framnæs i perioden 1958-60,
«Thorstream», «-river» eller «-hope», men
kan ikke huske hvilket. Jeg husker imidlertid vår overstyrmanns ord, etter at
han hadde vært på besøk om bord der.
Der var så velholdt og flott om bord, sa
styrmannen, at en kunne tro en var om
bord ien lystyacht! Ord som huskes, og
fra ei tid som var!
Ved å studere den tidligere nevnte
overtidsboka, ser jeg at lossinga av sukkerlasten også til dels foregikk om natta.
Dette medførte en del overtidsarbeid
for dekksfolka, bl.a. i forbindelse med
reingjøring av rommene. Vi skulle nemlig
etter utlossing laste korn i Saint John, så
her var det ingen tid å miste.
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Thor Dahls linjeskip Thorstream var av de andre norske skip i St John, New Brunswick.
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Tirsdag 29. januar, etter vel 14 døgn i
havn, forhalte vi til lasteplass for korn,
og begynte nok innlasting umiddelbart
etter at rommene var godkjent, vil jeg tro.
Torsdag den 31. i femtida om morgenen
avgikk vi Saint John, bestemt for Lobito i
Angola. Angola var vel portugisisk koloni
frem til 1975, beliggende på vestkysten av
Afrika, noe syd for ekvator. Det gikk altså
mot ei ny kryssing av Atlanteren, med
planlagt bunkring i St. Vincent på Kapp
Verde-øyene. Fremfor alt bar det nå mot
varmere farvann igjen, etter nærmere tre
uker med ganske vinterlige forhold. Etter
tre-fire dager i sjøen, ble været ganske
fint, og dette varte ved på reisa sydover.
I løpet av disse dagene hadde vi bl.a.
filmkveld, og det ble holdt medlemsmøte
for medlemmene av Sjømannsforbundet,
En del overtidsarbeid med vedlikehold
ble det også.
Lørdag 9. februar i åttetida om morgenen,
etter ni døgns seilas, gikk vi til ankers på
reden ved St. Vincent, og en bunkrings
lekter fra BP kom langs sida. Vi fikk post
ombord, og noen handelsfolk kom også
om bord, sikkert i håp om åfå seige noen
varer. Det ble omsatt noen souvenirer,
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Foto via Dag Bakka jr

jeg også lå i Lobito under vårt opphold.
Dagene gikk vekselvis med mye jobbing
om bord, og turer i land. Jeg husker ikke
så mye av utelivet vi var med på i Lobito,
men tror egentlig at mulighetene for det
var begrensa den gang.

I

Tilbake til Europa
og femte verdensdel

,

Bunkring i St Vincent på Kapp Verde-øyene på vei til Angola.
Foto: Per Strande

bl.a. minnes jeg noen slike laga av bein
og skjell, og jeg har fremdeles et par av
dem i behold hjemme.
Kapp Verde-øyene, som består av 10
større og fem mindre øyer, tilhørte vel
Portugal til i 1975, da øygruppa fikk
uavhengighet.
Etter seks timer på reden, fortsatte vi reisa
sydover mot Lobito. Vi hadde fine, solfylte
dager, og passerte ekvator onsdag den 13.
Søndag 17. februar ved middagstid, etter
knapt åtte døgns seilas fra St. Vincent,
og temmelig nøyaktig 17 døgn fra Saint
John, og stadig i strålende fint vær, var
vi fremme i Lobito, og gikk til ankers på
reden i påvente av kaiplass.
Her skulle det vise seg å bli rikelig
med ventetid. Vi fikk imidlertid taxibåt til
disposisjon til oppsatte tider, og allerede
første kvelden, tok en del av besetninga en
tur i land. Det ble etter hvert flere turer
i land, og den påfølgende søndag, havna
en del av oss midt opp i karnevalsfeiring,
med et yrende folkeliv og opptog i gatene.
Og fint vær med steikende sol var det
heile tida.
Av mine notater, inkludert overtidsboka,
ser det ut for at vi, etter seks døgn på
reden, har gått til kai, for så, etter et par
dager ved kai, igjen har gått til ankers
på reden. Dette har jeg ikke noen klar
erindring om, annet enn at vi lå minst et
par uker til ankers under dette oppholdet.
Denne tida, med pent vær fra ankomst
til avgang, ble nytta til mye vedlikeholds
arbeid, også for en god del på overtid, og
jeg meiner å huske at vi malte ned så godt
som heile båten utvendig.
Det ser ut for at vi igjen gikk til lossekai
torsdag 7. mars, og ble liggende der til

søndag den 17., altså i ti døgn. Jeg minnes
at lossinga også i denne afrikanske havna
foregikk på «gamlemåten», i likhet med i
Tunisia, og ved at kornet ble måka opp i
losseseil med pøser, og med et stort antall
sjauere i rommene.
Også i Lobito møtte vi på et par andre
norske skip. «Høegh Augvald» (12600
t.dw./1958) til H.M. Wrangell i Hauge
sund, i mange år på charter i Leif Høeghs
Vest-Afrikalinje, var ett av disse. Den
hadde jeg tidligere vært på besøk om bord
i under et havneopphold i Apapa i Nigeria
noen år tidligere, da jeg seilte med «Høegh
Aurore» (7105 tdw./1959). Jeg minnes hyg
gelige turer til sjømannsklubben i Apapa,
hvor firfislene krøp under taket, og viftene
roterte bedagelig i varmen, sammen med
bl.a. en matros fra min hjemby, som
da seilte med «Høegh Augvald». En av
Sigurd Herlofsons bulkbåter, muligens
«Bulk Pioneer» (17875 t.dw./1967), minnes

Søndag 17. mars i nitida om morgenen, på
datoen en måned etter ankomst reden, var
vi klar for avgang fra Lobito. Jeg er ikke
sikker, men meiner vi gikk i ballast, og
det ble jobba med oppskværing, spyling
m.m., heile dagen.
Vi var nå bestemt for Nord-Spania,
ei reise på nærmere 14 døgn, og flere av
besetninga, også jeg, hadde planlagt av
mønstring og hjemreise til Norge derfrå.
Turen nordover gikk unna i stort sett
pent vær, og fredag 22. mars passerte vi
igjen ekvator.
Jeg har ei erindring om, at det under
en maskinstopp en kveld utenfor Afrika
kysten, ble fiska noen velvoksne haier.
Jeg ser dem enda for meg hengende på
dekk, til de, sikkert nok, ble dumpa, da
reisa fortsatte.
Ellers har jeg på denne reisa notert at
vi hadde 18 timer maskinstopp. Jeg er
usikker på om det i dette tilfellet var ett
enkelt stopp på 18 timer, men tror helst
at det må ha vært det. Dagene gikk som
vanlig, både i arbeidstida og på fritida.
Vi hadde et nytt møte for medlemmene i
Sjømannsforbundet en kveld, og en lørdag
ble det kjørt noen instruksjonsfilmer i
offisersmessa.
Lørdag den 30. passerte vi Kapp Finis
terre, og søndag den 31., etter 14 døgn
fra Lobito, var vi innom Bilbao, hvor vi

Fra havnen i Lobito, Høegh Augvald til venstre og baugen av BuU
Pioneer, nreb Aregrace tor anker i de, fjerne.

lå i havn fra ca. kl. 9 til 15.1 ettertid kan
jeg ikke minnes hva vi utretta i Bilbao.
Vi fortsatte imidlertid i fire timer videre
til Santander, hvor vi ankom i 19-tida.
Dermed var reisa med «Aragrace» for
noen av oss, over. Det ble tatt en liten tur
i land om kvelden.

Avmønstring Og hjemreise
Neste dag, mandag 1. april 1974 var siste
dag om bord. Jeg husker ikke i dag hvor
mange av besetninga som mønstra av
denne dagen, men har notert at etter
overnatting på hotell «Rex», starta jeg på
reisa hjemover. Det gikk nå mot ferie, og
vår og sommer i Norge, etter 14 måneder
på farta siden siste utreise hjemmefra. Og
enda en minnerik epoke av tida til sjøs
var gjennomført.

Etterord
Det ble åtte måneder og ei uke om bord
i «Aragrace» for meg, med 14 dager på
verksted i Antwerpen til å begynne med.
Vi gikk ut fra europeisk havn, Antwerpen, 9. august 1973, og var tilbake i europeisk havn, Bilbao, 31. mars 1974. Dette er
til sammen 236 dager. Med litt fleksibilitet
for ankomst- og avgangsdagene, og for
passeringene av Panama-kanalen, kan vi
si at vi hadde 147 døgn i fart, og 89 døgn
i havn/til ankers. I løpet av denne tida,

syv måneder og 22 dager, gjorde vi tre
turer til Amerika, og to turer til Afrika.
Videre gjorde vi en tur til Asia og en tur
til Australia/Oseania.
Vi kryssa Atlanteren fire ganger, og
Stillehavet to ganger.
Vi passerte Panama-kanalen to ganger.
Vi kryssa ekvator fire ganger; to ganger
i Atlanteren, og to ganger i Stillehavet.
Hvis en tar for seg perioden fra avgang
Antwerpen 9. august 1973 til ankomst
Townsville 8. desember, altså tre måneder
og 30 dager, hadde vi anløp av alle de
fem verdensdelene, endog av Amerika to
ganger, i løpet av denne korte perioden.
Hvis en tar for seg perioden fra avgang
Kaohsiung, Taiwan, 28. november 1973,
til ankomst Bilbao 31. mars 1974, altså fire
måneder og tre dager, hadde vi minst ett
anløp av hver av de fem verdensdelene i
løpet av denne perioden.
Jeg tror ikke det er så mange norske
skip som har gjennomført noe tilsvarende
på så kort tid.
Været bør også kommenteres for denne
perioden.
I følge mine svært enkle værnotater,
har jeg kun notert seks dager med det
en kan kalle dårlig vær. Fire av disse
dagene hadde vi i Mourilyan Harbour i
Australia, da det, slik jeg husker det, både
blåste og regna godt. Ellers er det snakk

om en enkelt dag i Atlanteren, og en dag
i Stillehavet med dårlig vær.
Et tilsvarende antall dager, altså ca.
seks, med noe nært opp til dårlig vær, er
også notert. Disse hadde vi spesielt på
første turen over Stillehavet,
Ellers er det notert 177 dager med pent
eller stort sett pent vær.
Dermed må en vel absolutt kunne kalle
«Aragrace» en «godværsbåt» for disse ca.
åtte månedene.
Når det gjelder lønnsbetingelsene for en
matros på den tida, var månedshyra til
å begynne med kr. 2.424,-. Den økte til
kr. 2.700,- fra november i -73. Overtids
betalinga på hverdager var til å begynne
med kr. 16,15, og fra november av kr. 18,-,
det dobbelte for overtid på helgedagen
Ellers kan en nok dra mange sammenligninger, eller finne forskjeller på
sjømannslivet på denne tida, i forhold til
hvordan det er i dag. Jeg tror at vi som
fikk være med på denne epoken av norsk
skipsfart, og da kanskje heilt tilbake til
årene etter siste verdenskrig, vil være
glade for åha opplevd det meste av hva
dette innebar på godt og vondt. Jeg tror
at de fleste vil meine at miljøet i hovedsak
var svært godt, og at opplevelsene var, og
minnene er, rike.
Så får hver og en ha meininger om
utviklinga en har sett innenfor denne
næringa i ettertid.
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Aragrace igjen, ved levering i november 1970.
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Om damperen HEMNÆS (1897)
og andre fartøy på fjorden i de dage
Av Bjørn Tandberg
I tiårene, før og etter 1900, trafikkerte en liten flåte små dampere og, etter hvert også noen motorbåter, områdene rundt
dagens Hemnesberget. Veiforbindelsen mellom bygdene i distriktet var den gang dårlig, eller ofte ikke eksisterende.
Denne transporten sjøveis var derfor en absolutt nødvendighet. Veistrekningen Hemnes -Korgen hadde for eksempel
en byggetid på hele tretti år. Grunnet flere ras og synkninger ble arbeidene der først avsluttet frem til Korgen ferjested
i 1910. Båtene fraktet last og passasjerer på Rana, inn Sørfjorden og Finneidfjorden. Det berettes også om enkelte lengre
turer langs kysten. Slepeoppdrag var også en viktig inntektskilde.
Med bopel på Hemnesberget eide skipper Theodor Graaen tidlig på 1900-tallet
to påfølgende passasjerbåter, begge
med navnet Fram. Dessuten fantes også
damperen Sandvigen registrert der med
passasjersertifikat. Etter hvert kom petroleumsmotorer i bruk til og flere motorbåter konkurrerte nå om oppdragene. En av
disse tidlige motorbåter var Elsfjord, 40
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Noen av de tidlige båter
i lokal fart
På Røssåga og nærliggende fjorder, mellom
Hemnes og Korgen, seilte den navngjetne
Johan Christian Marstrand Johansen
(1826-1917) allerede fra 1871 sin damper
Korgen - den første av flere. På folkemunne
ble disse, i alle år benevnt Johan-Krestiandampen, eller Korg-dampen. En annen, ofte
omtalt fjorddampere er Sælhornet. Denne

gikk fra ca. 1890 i rute mellom Hemnes
og Korgen. En av hennes tidlige førere var
en Sven Hogensen - på folkemunne kalt
«Komag Sven» - dette grunnet sitt spesielle
fottøy. Det fortelles at i maskinrommet
var den gang en Anton Øverleir sjef. I
mars måned 1903 ble Sælhornet solgt og
overlevert til interesser i Kristiansand S
for den nette sum av 3.500 kroner. Hennes
fører var da Nils Johan Iversen Mastermo,
født Bardal 1876.

En av de små dampere som rundt forrige århundre
skifte trafikkerte fjordene rundt Hemnesberget var
Sandvigen, bygd 1885 av jern i Laksevåg for eiere
PBergen. I 1891 solgt til eiere i Nordland. I 1903
averteres det ved to tilfeller for skipet. Første gang
28. mai:

fot lang og bygd 1906 av Julius Axelsen,

Hemnesberget for et nyetablert aksjeselskap i Drevvatne med Peder Andreas
Drewatne som disponent. Utstyrt med
en «Alpha» oljemotor på 8 hestekrefter
hadde denne båten sitteplass for 40-50
personer under dekk.
Endelig nevnes motorbåten Rana, bygd
i Prestenget ved Hemnes i 1912 for kystskipper, senere blikkenslager Ole Karlsen
(1877-1962). Til fremdrift hadde Rana en
petroleumsmotor på 8 bremsehestekrefter
(bhk). Gjennom Nordlands Avis markeds
førte eieren sine tjenester på følgende
måte: «Motorbåten Rana bortleies til
slæping og ekspresture. Ole Karlsen.»

ggepv/- -

Pinsetur til Mo. Hvis godt Vejr Iste Pinsedag vil Dampsk.
Sandvigen afgaa herfrå om Morgenen kl 7 til Guldsmed
viken og Mo med Retur om Eftermiddagen. Biletpris Tur
og Retur 1 Krone. Hemnes 23-5-1903.

Senere, 23. juni finner vi denne annonsen:
Dampskibet Sandvigen afgaar Markedstur fra Hemnes
berget Søndag 5te Juli Kl. 10 Form. Anløpende Bardal,
Strand, Levang, Fagervik til Bjørn.

Senere solgt til Tromsø hvor dette bildet er tatt.
Foto fra egen samling, ukjent opphav
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Motorbåt Rana, bygd 1912 i Prestenget
ved Hemnesberget for kystskipper, senere
blikkenslager Ole Karlsen (1877-1962).
Til sinfremdrift hadde denne båten en
petroleumsmotor på 8 bremsehestekrefter.
Illustrasjon fra Terje Roghell

1906: DB Korgen beslaglegges
At Johan Christian (heretter benevnt JC)
tok med passasjerer på sine turer til og
fra Hemnes, kom myndighetene for øre.
Man stilte spørsmål om hvorvidt denne
dampbåten var slikt utstyrt at den opp
fylte lovens krav for passasjerførende
skip. Besiktigelse ble foretatt og Skips
kontrollen påpekte flere mangler som
måtte utbedres før eieren kunne få utstedt
nødvendig passasjersertifikat. Disse kra
vene ga JC en god dag i og fortsatte sin
seilas med passasjerer mellom Korgen
og Hemnes. Han hevdet at dampbåten
var anskaffet til privat bruk, og om noen
spurte om å følge ned på eget ansvar, så
kunne han ikke godt nekte dem det. JC
mente videre at slikt passasjersertifikat
ikke var nødvendig for å ha naboer og
venner med om bord.
Myndighetene aksepterte ikke denne
förklaringen og ila ham en mulkt som han
nektet å vedta. I 1906 ble derfor damp
båten Korgen stoppet på Hemnesberget
og beslaglagt av lensmann Gustav Pleym.
Dette etter ordre fra fogd Ole N. Ulshagen
i Nordre Helgeland Fogderi, som frem til
1910 hadde sitt sete på Mo. Båten ble nå
satt på land og maskineri med kjele tatt ut.
JC anla straks sak mot lensmannen. Han
hevdet at beslaget var ulovlig og at båten
ble uforsvarlig behandlet, samt at han
hadde tapt inntekter i den tid båten ble
gjort ubrukbar. Året etter beslaget, i 1907
finner vi annonse i «Ranens Tidende» med
følgende tekst: Baad til salgs. Bekvem til
ekspedisjonsbaad, garnert, laster 80 scekke
mel; i nogenlunde stille veir kan lastes 100
scekke. Baaden er særdeles letvindt efter
størrelsen. Sælges ved J. C. M. Johansen,
Korgen. Dette var trolig skroget til hans
damper nummer 2, hvis videre skjebne
er ukjent.
Denne saken dro i langdrag. Det fortel-
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les om JC at han var litt av en selvstudert
jurist. God støtte hadde han nok i sin
brorsønn, Jacob Andreas Rivertz, som
den gang var kjent advokat i Kristiania.
Det var således ikke helt enkelt å få noe
på ham. Først på høstparten i 1911, etter
om lag fem års stridigheter, fait dommen
i den såkalte underrett. God støtte til
tross og iherdig bruk av rettsapparatet,
den gode Johan Christian tapte saken.
Lensmann Pleym ble frifunnet på alle
punkter og ble i tillegg tilkjent 80 kroner
i saksomkostninger.

Lensmann Gustav Pleym
(1862-1942)
Mangeårig lensmann i Hemnes, Gustav
Pleym ble født i Rødøy den 7. desember
1862. Hans yrkesvalg ble tidlig bestemt,
later det til. Etter å ha gjennomgått
Tromsø Latinskole, fikk han i 1881 nemlig
stilling som kontorist hos sorenskriver
Alme Saura i Nordre Helgeland på Nesna.
Et par år senere tiltrådte unge Gustav
tjenesten som betjent hos sin far, Gustav
Julius Pleym (1818-1905) på Hemnes. I
1890 pensjonerte gamle lensmann Pleym
seg og ble da etterfulgt av sønnen Gustav,
den gang rundt tjueåtte år gammel. Denne
stillingen innehadde han deretter i hele
førtito år.
Ved siden av sin stilling som lensmann
hadde Gustav Pleym en rekke betrodde
verv. Det foretelles at han over en periode
på hele tretti år var forliksdommere.
Under perioden 1898 til 1916 var han
konstituert poståpner på Hemnesberget.
Pleym tok som den første initiativ til at
Hemnes Elektricitetsverk ble anlagt ved
Bjerkaelva og fra 1914 kunne levere strøm
til distriktets borgere og den industri som
allerede var der og den som senere kom.

Dampbåt kontraheres
i Bergen
Flere år før dette, mot slutten av 1890-åre
ne ønsker lensmann Gustav Pleym og
andre hemnesværinger å involvere seg
aktivt i dampskipsfarten i sitt nærom
råde. Et mindre, nybygget fartøy med
bra passasjerbekvemmeligheter og noe
lastekapasitet var hva man ville satse
på. Oppdraget ble gitt til to tidligere
skipsmaskinister, Frantz Mjellem og Ole
Karlsen som i 1894 hadde overtatt kon
kursboet Møhlenpris Mekaniske Verksted
og Patentslipper. Fra 1891 hadde de to
driftige maskinister drevet reparasjons
verksted ved Bradbenken i Bergen, men
nå skulle det altså satses på nybygg ved

Møhlenpris. Dette oppdraget var verftets
nybygg nummer 9 etter oppstart.
Denne velrenommerte bedrift, ver
denskjent under navnet Mjellem & Karl
sen Verft AS, skulle etter 111 år få en heller
trist slutt. Det vakte stor oppsikt da denne
hjørnesteinsbedriften i Bergen, juni
2002 ble oppkjøpt av spekulantene Carl
Fredrik Seim (29) og Tor Arne Uppstrøm,
sistnevnte kunsthandler, hesteeier og
forretningsmann. Få uker senere, etter
urettmessig å ha tatt ut 17 millioner
kroner av firmaets midler, begjærte de
to verftet konkurs. Dette resulterte i at
mer enn 300 ansatte mistet sitt levebrød,
nær sagt over natta. Seim og Utstrøm ble
senere tiltalt for bedrageri og underslag.
Førstnevnte ble i Gulating lagmannsrett
dømt til fire års fengsel og frådømt ret
ten til å drive næringsvirksomhet i 10
år. Seims anke til Høyesterett førte ikke
frem og dommen ble rettskraftig i januar
2010. Medtiltalte, Uppstrøm rømte landet
og gikk i dekning i London hvorfra han
trenerte saken helt til september måned
2010. Han valgte da å vente hjem for å
avslutte saken i norsk rett.
Sluttstrek i denne omfattende sak ble
satt den 3. november 2010. Da frifant nem
lig Bergen Tingsrett Tor Arne Uppstrøm
for alle anklager om grovt økonomisk
utroskap. Denne kjennelsen forbauset
nok mange av dem som i årevis hadde
fulgt saken, spesielt tidligere verftsan
satte i Bergen.

August 1897 - dampbåten
Hemnces ankommer
Den 14. august 1897 kunne hemnes
væringene lese følgende nyhet i sin lokale
Nordlands Avis-artikkelen er her gjengitt
i en noe modernisert språkform:
Den nye dampbåt «Hemnæs» ankom hertil natt
til søndag. Den har lenge vært ventet med lengsel
både av rederiet og av de mange, som har ønsket
å leie den for kortere eller lengre turer. Søndag
ettermiddag gikk den sin første tur etter frem
komsten innover til Valla med rederne og en del

Disponerende reder
for DS Hemnæs var
lensmann Gustav
Pleym (1862-1942).
Illustrasjon fra «Det var
en gang - glimt fra gamle
Hemnes»

(.1 i

Tegningfra Møhlenpris Mekaniske Værksted (senere Mjellem & Karlsen) av deres nybygg nummer 9. Dette var dampbåten Hemnæs, levert
høsten 1897 til lensmann Gustav Pleym m.fl. på Hemnesberget i Hemnes kommune.
Kopi av originaltegning, via daværende Mjellem & Karlsens arkiv i Bergen

innbudte om bord, og alle fikk det beste inntrykk

Verksted, som har all ære av sitt arbeid, og føres

dekk finnes en romslig salong med lang

av fartøyets utmerkete egenskaper iet hvert
henseende. Båten er 55 fot lang og 12 Vi fot bred.
Maskinen, som etter kyndige utsagn er usedvanlig solid og av en særdeles heldig konstruksjon,
er på 68 indikerte hestekrefter. Farten er nå 8Vi
v
mil i vakten, men vil naturligvis, når maskinen
.
...
..... f.... .
„
har vært i bruk en tid, bh atskillig øket. Gangen
.
+
..
. . ...
var usedvanlig stø og rolig. Man merket ikke
den minste rystelse. Dampbåten har kostet ca.
18 000 kroner. Den er bygget av Møhlenpris mek.

av hr. Ole Arntsen som også er en avrederne. Vi
ønsker det vakre lille fartøy alt hell på sin ferd,
og håper at rederne må få gode renter av sine
utlagte penger.

bord Og sitteplasser for de medreisende.
Dette var polstrete sofaer langs begge
skipssider i den tids smak - antagelig
trukket med rød silkevelur. En rund,
- 4.-1
kullfyrt kamin til oppvarming er ogsa
i
, ,
•
der nede hos passasjerene. I dåtidens
skip benytter man ofte edle, blankpolerte
r
r
r
tresortes i innredning til passasjerer og
offiserer. Mye blankpusset messing var

r-i
, .
. . ,
.
Studerer man skipets originale planteg°
n
nmger, mottatt fra Miellem & Karlsens
b
’
arkiv 1 Ber§en ' finner man en smakfull
°g praktisk innredning. Helt akter, under
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den gang drev sitt rederi og bergnings
selskap med flere små dampere. Etter
overtagelse lot Fladmark nyanskaffelsen
en tid fortsette seilasen under sitt gamle
navn, nemlig Hemnæs av Bodø.
Ikke lenge etter dette, nemlig den 4.
januar 1902 rammet ulykken den gode
Hemnæs. Hun havarerte da og sank nær
Florø. Det fortelles at fartøyet etter heving
ble tatt sørover til Bergen. Der ble hun ved
sitt fødested, Mjellem & Karlsen ombygd
til bergningsdamper. Under denne pro
sessen ble skroget forlenget med 7,8 fot,
hennes nye mål ble etter dette 60,3 x 12,0
fot. Samtidig installerte man en helt ny
dampmaskin, laget av samme verksted.
Denne var langt kraftigere enn forgjen
geren, nemlig 16 nominelle hestekrefter,
eller 71 indikerte hestekrefter.
Etter fullført ombygging lot rederiet
Fladmark fartøyet omdøpe til Basken,
registrert i Ålesund. Etter dette sleping og
forskjellige bergningsoppdrag for sin nye
eier. Om lag halvannet år etter denne opp
gradering inntraff en katastrofal hendelse
i hjembyen - nemlig den store bybrannen.
Brannen med stor B, slik omtales den
faktisk i Ålesunds historie, startet 23.
januar 1904 og la det meste i aske. Det
fortelles om 10 000 hjemløse ålesundere
etter denne katastrofen. Lille Basken med
kaptein Kristian B. Kringstad og hans
mannskap på to, gjorde her en formidabel
innsats ved å tømme havnen for de mange
oppankrete seilskuter. Verdier for 600 000
kroner ble brakt til havs og i sikkerhet,
fortelles det.
Høsten 1914 møtte Basken sin skjebne.
Under en reise fra Bergen til Ålesund
kolliderte hun med bergensdamperen
Hindsten og sank nær Stavnes i Askvoll.
Alle reddet, men skipet lot seg ikke berge.

Kaptein Ole Arntsen (1870-1934), fører og medeier
i dampbåten HEMNÆS fra 1897 og til ca. 1900.
Deretter mange år som styrmann, los fører i Det
Helgelandske Dampskihsselskab, Sandnessjøen.
Foto fra HDS ved Inge Bildøy

\

der også i rekkverk, beslag og oljelamper,
m.m. Helt forut fantes bysse med sitteplass til folkene. Aktenfor denne ruff med
fire køyer - antagelig i høvlet gran og malt
med brun eller grønn oljemaling. Derfrå
leider opp til dekk gjennom kappe.

Om den gode Ole fortelles at han i
sine yngre dager drev handelsforretning
på Hemnesberget, men det lot til at sjø
mannsyrket tiltrakk ham sterkt. Antagelig
var han også en av hovedaksjonærene i
DS Hemnæs' eierselskap, AS Dampbaaden
Hemnæs. I de dager var det helt vanlig at
norske skipsførere måtte investere en ikke

Skipsfører Ole Arntsen

ubetydelig kapital i sin egen arbeidsplass
for å komme i betraktning når ledig stil
ling skulle besettes. Faglig dyktighet og
kompetanse var ofte ikke tilstrekkelig
ballast for den som skulle få skip å føre.

Den omtalte skipsfører var den gang
tjuesju år gammel og hans fulle navn var
ikke mindre enn Ole Christian Tønder
Arntsen. Senere i livet, som kaptein i
Helgelandske Dampskibsselskap (HDS),
Sandnessjøen endret han skrivemåten
på sitt etternavn til Arntzen. Han kom
til verden på gården Mellingsjorden i
Korgen den 1. mars 1870. Noen gang før
1882 flyttet moren, enkefru Olava Gurine
Arntsen til Hemnes med sine tre barn,
hvorav sønnen Ole var den yngste.

Solgt til Ålesund 1901 / 1902
Etter om lag fem års seilas i nærområdet
på Helgeland besluttet eierne å seige
damperen. Denne transaksjonen fant
antagelig sted ved årsskiftet 1901-1902.
Muligens hadde den økonomiske inntjening ikke svart til forventingene. Ny eier
fantes i Ålesund hvor en Ludvig Fladmark
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JCs dampbåt nummer 3,
HEMNÆS anno 1908
Om denne båten står følgende å lese i
«Ranens Tidende» den 12. august 1908:
Ny dampbaat. Johan Chr. Johansen, Korgen, eier
og fører av den i sin tid velkjendte, nu hedengagne
dambaat Korgen, reiste igaar med 1-ruten til
Trondhjem med sin nye dampbaat for at faa indsat
kjedel m.m. i den.

'• ’ 'jjp •
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Februar 1915; i venstre billedkant sees styre
hus og skorstein til bergningsdamper Basken
(ex Hemnæs) som her assister ved heving av
sunket fiskedamper Aspø på Florø havn.

.
•

Foto: «Vestnorsk kystkultur - øysamfunnet Batalden»

Den rutebåten som avisen henviser til
må ha vært DS Sverre Sigurdssøn av
Trondhjem. En samtidig avisannonse
forteller nemlig at denne 1-rute-båten
anløp Hemnes den 8. august 1908. Den
var da i sørgående rute til Hamburg med
anløp av mellomsteder. Etter dåtidens
forhold var Sverre Sigurdssøn med sine
911 bruttoregistertonn for en stor båt å
regne. JCs nye båt ble nok fraktet sørover
som dekkslast.
Hvilket verksted i Stiftstaden som fikk
dette installasjonsoppdraget er ikke kjent.
Ei heller hvordan JC tok seg nordover til
Rana med «ny-dampen». Kanskje valgte
han å sende den som dekkslast med ett
av ruteskipene, eller fyrte han opp under
kjelen og dampet nordover til hjemlige
trakter?
For første gang finner artikkelforfat
teren nå en av JCs båter, altså nevnte Hem
nces innført i register for små motor- og
dampbåter med passasjersertifikat. Det
later til at JC på sine gamle dager endelig
hadde innsett alvoret i myndighetenes
strenge krav til passasjerenes sikkerhet.
I registeret av 1912 står følgende å lese
om Hemnces; dampbåt bygd på Hemnæs
av tre i 1908 for J. C. M. Johansen. Videre
opplyses at båtens lenge er 37,8 fot og er
utstyrt med dampmaskin, effekt 3 nomi
nelle hestekrefter. Tonnasje: 4,9 brutto
registertonn 71,83 netto registertonn.
Endelig at eieren har passasjersertifikat,
utstedt 29. mai 1912. Disse informasjoner
gjentaes neste år, men da er passasjerser
tifikatet fornyet den 30. mai 1913.
Som et lite tankekors, hvorfor valgte
JC å registrere sin nye båt som Hemnæs?
Alle hans tidligere båter hadde jo i mer
enn tretti år vært patriotisk oppkalt etter
heimbygda Korgen. Var dette et lite pek til
lensmannen i Hemnes, Gustav Pleym etter
sertifikatstriden og beslaget i 1906? 11897
hadde nemlig Pleym med flere fått levert
forannevnte Hemnæs fra Møhlenpris
mek. Verksted i Bergen. Lensmannens
flotte ståldamper på 52,5 fot ble muligens
oppfattet som en irriterende konkurrent i
JCs tradisjonelle interesseområde. I januar
1902 ble Pleyms båt solgt til Ålesund og
kom etter hvert til å hete Basken. Navnet
Hemnæs ble således ledig til fri bruk.

Om JCs dampbåt nr. 4,
ca. 1917
Om denne farkosten hviler et skjær av
mystikk og artikkelforfatteren har bare
funnet den omtalt en eneste gang. Dette
meget kortfattet Av Jac Dahlberg i hans
artikkel Den gang «dampen» gikk til Kor-

Dampbåten HEMNÆS (JTDQ)
Bygd 1897 av stål ved Møhlenpris Mekaniske Værksted og Patentslipper, Bergen.
Nybygg nummer 9 fra dette verftet, senere kjent som Mjellem & Karlsen Verft AS.
Klasset og isforsterket i henhold til Det norske Veritas regler.
Dimensjoner som ny: 52,5 x 12,2 x 6,3 fot.
Tonnasje som ny: 25 bruttoregistertonn (brt) / 9 nettoregistertonn (nrt).
2-sylindret dampmaskin, effekt 11 nominelle hestekrefter (NHK), tilsvarende 68 indikerte
hestekrefter (IHK).
En kullfyrt dampkjele med godkjent trykk 130 PSI (= pund per kvadrattomme), også denne
fabrikkert av Møhlenpris Mekaniske Værksted i Bergen.
08/1897:

Gustav Pleym m. fl., Hemnæs. Registrert i Bodø som dampbåten HEMNÆS.

00/1898:

Nytt eierselskap, AS Dampbaaden Hemnæs (Gustav Pleym), Hemnæs / Bodø.

12/1901:

eller muligens,

01/1902:

overtatt av Ludvig Fladmark, Aalesund.
Havarerte ved Florø den 4. januar 1902.

05/1902:

Ombygget til bergningsdamper ved Mjellem & Karlsen mek. Værksted i Bergen.
Skroget forlenget 7,8 fot, nye mål: 60,3 x 12,
Ny dampmaskin fra Mjellem & Karlsen installert, effekt: 16 NHK/ 71 IHK.
Etter denne ombygging registrert i Ålesund som BASKEN.

09/1914:

Kolliderte ved Stavenes den 14. september 1914 med DB HINDSTEN av Bergen.
BASKEN, på reise fra Bergen til Ålesund sank raskt. Alle reddet.

gen, publisert i Nordlands Avis, september
1952. Dahlberg skriver der at JC mot slutten av sitt liv, hadde en båt nummer fire
ferdigbygd og med dampmaskin installert.
JC døde i Korgen den 5. juni 1917 og ingen arvtagere til hans dampbåtrederi er
funnet omtalt noen steder. Tross iherdig
søken er det aldri funnet bilder av noen
av hans båter. Ei heller finnes bilder hvor

eller Korgen (29 km), kan dampskipsskyss
arrangeres. Slik transport forhåndsbestil
les gjennom Saras Nielsens Hotell på
Hemnes og båtene omtales som Korgen og
Sælhornet. Turer ide nærliggende fjorder
med naturskjønne omgivelser anbefales
også i denne artige boken på vel 550 sider,

Johan Christian Marstrand Johansen med
sikkerhet kan gjenkjennes.
JCs datter, Ellen Tomine ble i februar
1901 gift med kjøpmann Sissener Mikael
Sørensen. I 1922 flyttet paret sin virkr .r „
,*i r t
i
.
somhet fra Korgen til Hemnesberget.
TT , n
,
Under firmanavnet Ellen T. Marstrander
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, , ,
Leif B. Lillegaard: «De hundre år - Helgeland
_ ,,, °
,n _ ,
.z.r„
Trafikkselskap AS», Sandnessjøen 1967.
Torbjørn Ramseng; <<Det mr £n gmg _ ghmt fm
gamle Hemnes>>/ Hemnesberget 1987.
Terje Roghell; «Folk og slekt på Hemnesberget»,
Korgen 2008.
Bjørn Tandberg; manuskript til «Årbok for
Helgeland»: «Om tidlige dampbåter på

Fotografisk Atelier ble hun kjent som en
dyktig fotograf. Enkelte ganger brukte
hun signaturen Ellen Marstrander, E.
M.S., eller E. Sissener. Det kan synes
merkelig at man ikke kjenner til bilder
av hennes far, kanskje led den gode J C
av såkah fotoskrekk?

Røssåga og nærliggende fiorder, spesielt om
pioneren Johan Christian Marstrand Johansen
(1826-1917)».

Reisetips, anno 1903
,
0 ,
, .
, .
r
At smadampskipene var kiente utentor
r
r
'
sitt nærområde, viser det faktum at man
allerede i 1903 finner dem omtalt av doktor
Yngvar Nielsen i tiende utgave av hans
«Reisehaandbok over Norge». Blant annet
forteller doktor Nielsen om reisemåten

Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen
Trond Strømgren: «Vestnorsk kystkultur .
„
„ ..
, .
øysamfunnet Batalden - Forlis og utvandring
_BM 2>>i Batalden 2008
Frithjof Sælen: «Verkstedet ved Damsgårdssundet, 1891-1991», Bergen 1991.
Mjellem & Karlsen Vert AS (Arkivet), Bergen
«Nordlands Avis», Hemnesberget

nordover fra Mosjøen til Rana. Kommet frem til fjorden ved Elsfjordstrand

«Ranens Tidende», Hemnesberget
Statsarkivet i Trondheim, Trondheim

og vil videre derfrå til Hemnes (14 km),

http://no.wikipedia.org/
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Et klenodium fra krigen
Stuert Harald Bertram Eckholdt, som
ble gravlagt i Drammen 17 januar 1963,
etterlot seg et malt teppe på oljelerret,
malt under krigen om bord i et av skipene
han seilte på.
Hans nevø Ole Chr Eckholdt fikk
overlevert dette klenodium kort før han
døde, men Ole fikk ikke som ung mann
spurt etter historien bak det. Ved hjelp
av Riksarkivet har han fått opplysninger
om onkelens fartstid under krigen. Han
mønstret av ms Taiwan 12. oktober 1940,
stod deretter om bord i ds Gol av Bergen
og Grana av Kragerø, men uten tidsangi
velse. Hans siste skip under Nortraship
perioden var ds Ørnefjell fra oktober til
desember 1945.
Teppet renset og avfotografert av
fotograf Sjur Fedje.
Kan dette være noe for Stiftelsen Hest
manden, spør Ole Chr Eckholdt.
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Stavenes som bilferge
Jan Frithjof Johansen, Fredrikstad, har sendt et bilde fra en barndommens biltur som
meren 1949/50 med Stavenes, trolig mellom Gudvangen og Lærdal. Stavenes var bygd
i 1904 på Bergens Mek Verksted for selskapet som senere fikk navnet Fylkesbaatane i
Sogn og Fjordane. Båten var, som vi ser, provisorisk arrangert for tverrskips innkjøring.
PerAlsaker, som ex vår ekspert på Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane,forteller at Stavenes
ble rigget om for bilføring i Indre Sogn allerede i 1934. Etter krigen kom den i mange år til
å gå i lokalruter i Indre Sogn, mellom Flåm, Høyanger og Årdalstangen. Etter fotografiet
å dømme tok den fortsatt biler, trolig inntil levering av storfergen Gudvangen i 1954.

Ny bok om sjøfolk
- har du noe å bidra med?
I 2006 ga forfatteren Lasse Trædal ut boka «Sjøfolk
-til havs og i havn» på Aschehoug forlag. Boka fikk
svært god omtale, og ble en salgssuksess. Nå har
forfatterne planer om å skrive ei ny bok om samme
temaet. Hovedvekten skal ligge på førstereisgutters

SfPiSlf

møte med USA, men alle gode og spennende historier er av interesse. Forfat
teren ønsker derfor å komme i kontakt med avmønstra sjøfolk som har lyst
til å bidra med historier til denne nye boka.
Er du en av dem, ta gjerne direkte kontakt med forfatteren:
Tlf.: 37 16 76 00/975 19 492, e-post: ltraedal@online.no,
eller send vanlig brev til Lasse Trædal, 4915 Vestre Sandøya.
På forfatterens hjemmeside, lasse-t.no, finner du omtale av de bøkene
han har skrevet så langt.
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Kan det være Bjørnen ?
Dette bildet ble publisert i Länspumpen
for mange år siden og viser et norsk
dampskip ved levering fra et verksted i
Göteborg. Det må ganske åpenbart være
av tidlig årgang, anslagsvis 1860/70-tallet,
lang og smal på rundt 80-90 fot.
På denne tiden var både Motala Lindholmen og Alex Keiller i virksomhet, men
tar vi bort de større skip levert til bl.a.
Arendals Dampskibsselskab og andre som
kom til Norge via svenske eiere, blir vi

s*'

• -»$$

stående med et fåtall mulige kandidater.
Jegblir stående med to: Bjørnen fra Keiller
i 1866 til Bergen og Sandefjord i 1876 fra
Eriksberg til Sandefjord. Begge var på 80
fot, men Bjørnen var vesentlig smalere.
Jeg legger ved et bilde av Bjørnen fra
maleri; det synes å være mange likhetstrekk med vårt ukjente skip. Har noen av
leserne noen oppfatning av dette?
Bjørnen ble levert i august 1866 til DS
Bjørnens IS, Os i Hordaland, for lokalrutefart, men solgt til M Thams i Meldal ved
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Trondheim i 1876 og eksisterte så sent
som i 1947.
Dag Bakka jr

Hvem kjenner til disse flytende anleggs
maskinene som Statens Havnevesen og
enkelte entreprenører hadde?
Her ligger en Høyer-Ellefsen-maskin
i Vesterelva mellom Gressvik og Glombo
med slepebåt Per langs siden. Problemet
er at disse fartøyene stort sett var både
uklassifisert og uregistrert og derfor
vanskelig å finne ut av. Men kanskje noen
har oversikten? Bildet kommer fra Jan
Frithjof Johansen i Fredrikstad.
SKIPET NR. 4 - 2012
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1
De store skipsverftene vi hadde i
byene en gang i tiden, fra Fredrikstad Mek i sør til Trondhjems mek
Verksted i nord, var store og fullt
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oppgåver på 1950-tallet med klargjering
av skip ved Bergens Mek Verksteder.
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Nye medlemmer 21.09.2012 -15.11.2012.
3104 S
3105 B
3106 B
3107
3108 LM
3109 B
3110 B
UK 3111

Karl Sjøen
Øyvind Særsten
Stian Jensen

3112 LM
3113 B

Jan M. Waarøe
Hans A. Thorkelsen

4270
5411
5089
8407
4550
5223
5302

Strandavegen 75
Hamnegata 22 A
Kr. Jansonsvei 76
Strand

Inge H. Holte
Kjell A. Bjørnhaug
Paal H. Engen
Helge Martinsen
Steinar Johannessen

Haugbakken 13
Elvenesvegen 11 A
Langafjellet 25
11, Albany Road
St. Leonards on Sea

ÄKREHAMN
STORD
BERGEN
SORTLAND
FARSUND
NESTTUN
STRUSSHAMN

TN38 OLP HASTINGS U.K.
4550 FARSUND
5450 SUNDE 1 SUNNHORDLAND

Skipperveien 14
Sundsvegen 142

Dødsfall:
523 NV
1912 B
335
2858 0
2187
1760 B

Per J. Austnes
Harald A. Karlsen
Bjørn G. Lange
Werner Opsahl
Per Ivar Ugland
Roald Viken

6290
5039
9511
1536
4790
5353

HARAMSØY
BERGEN
ALTA
MOSS
LILLESAND
STRAUME

Henry Svendsen
Kjell Mikkelhaug

4610 KRISTIANSAND
7153 GARTEN

Utmeldingen
2901
2937

Adresse-endringer:
754 S
2160 NM
1510 S
1675 H
2166 NM
1950 B
2798
2617 H
712 B
2511 H
2370 LM
2250 B
3098 B
829 S
924 H

Magne Andersen
Jan 0. Bjerkestrand
Kjell Fjermestad
Jostein Fjæreide
Willy S. Hansen
Stig A. Heggheim
Kjell H. Høyem
Ola Johannesen
Jarle Landro
Jan E. Larsen
Arnfinn M. Nilsen
Torbjørn Oksnes
Bernt R. Petersen
Kåre Skjæveland
Reidar Østenstad

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

NSS

Puntesundveien 22

4077 HUNDVÅG

Ukjent adresse
Nikkelveien 18 H0503 Tre Taarn

4313 SANDNES

Ukjent adresse
Ukjent adresse
Ukjent adresse
Ole Aasveds vei 8

7048 TRONDHEIM

Ukjent adresse
Vavegen 25 Landro
Ukjent adresse
Skougaards gate 7
Eidsbøen

4550 FARSUND
5392 STOREBØ

Ukjent adresse
Ukjent adresse
Slåttåveien 4

4252 AVALDSNES

5363 ÅGOTNES

(e-mail: leif@nordeide.net)

Fotosamling

Fototilbud nr 4.201 2 - svart/hvitt fra C G Nyströms samling. Standardformat er 13 x 1 1 cm med hvit kant.
Prisene er:

Format

Pris medlem

Pris ikke-medlem

11 x 13 cm

NOK 10

NOK 15

11 x 16 cm

NOK 13

NOK 18

13 x 1 8 cm

NOK 15

NOK 20

Anco Swan

1949

Gerland

1959

Prosper

1939

Tindefjell

1953

Belevelyn

1948

Flavstraum

1944

Rondane

1942

Tournai

1948

Belfri

1943

Havtjeld

1962

Skagen

1958

Tungsha

1952

Castleville

1945

Kongsfjord

1960

Skiensfjord

1958

Vera

1955

Drammensfjorc

1955

Kvernaas

1948

Skogaas

1961

Vigrafjord

1963

Foldenfjord

1953

Lloyd Copenhague

1972

Tamesis

1950

Frierfjord

1944

Lyngenfjord

1948

Tanafjord

1956

Gasbras Norte

1944

Matang

1959

Tiber

1954

Bestilling sendes til:

Ter e Nilsen, Sverdrups gate 33, leil B201,4007 STAVANGER. E-post: tnil4@broodpark. no
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Torghatten Nord er iferd med & overta sinefire nye gassferger til Vestfiord-sambandetfra Remontowa i Polen. Her kommer den andre, «Værøy»,
til Trondheim 22. oktober.
Foto: Dagfinn Sørensen

Tlilum

Finnmark Fylkeskommune har lyst ut
anbud på følgende ferjeruter for perioden
01.01.2016 til 31.12.2025:
• Øksfjord-Hasvik
• Øksfjord-Tverrfjord
• Øksfjord-Bergsfjord-Sør-Tverrfjord
Anbudet legger i prinsippet opp til at
fergekapasiteten i dag legges til grunn.
På ruta til Bergsfjord ser en for seg ny
ferje mens Hasvik-ferja kan fortsette
eller nybygg.
Nordland Fylkeskommune har lyst
anbud på sambandet Fiskebøl-Melbu for
perioden 01.01.2015 - 31.12.2022.
Her er lagt opp til enten LNG-drift eller
vanlig diesel-drift. Krav til kapasitet er
90 pbe, 370 pass.
Møre og Romsdal Fylkeskomune har
lyst ut anbud slik:
Volda - Folkestad 01.01.13 - 31.12.18,
ferje med kapasitet, minimum 70 pbe (i
dag 90pbe).
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Volda-Lauvstad 01.01.14-31.12.18,
ferje med kapasitet, minimum 50 be
som i dag.
Hordaland Fylkeskommune har til
delt 10 års kontrakt for hurtigbåtruter i
Sunnhordland og Austevoll til Norled AS.
Samtidig er Norled tildelt 5 års kontrakt for en ny rute mellom Knarvik
i Lindås og Bergen Sentrum. Denne
konsesjonen var tidligere tildelt BNR
som gjorde forsøk på rute i vår, men
uten å få til lønnsom drift. Nå, derimot,
skal ruten samordnes med det øvrige
transporttilbud.
Sogn og Fjordane

se under Norled

Nordland fylkeskommune har 13.
november avlyst konkurransen for NEXruter og lokale båtruter rundt Bodø.

:

” ||j L-l^JuT.
«Nordstjernen» har fungert som hotellskip for leiearbeidere på Ågotnes i pe
rioden 3. september-9. november 2012
i forbindelse med rigg-vedlikehold på
CCB/Ågotnes.
Skipet ble solgt i månedsskiftet oktober/november til Indre Nordhordland
Dampskipsselskap ved Jarle Rasmussen,
som driver rederi og management fra
Gdynia og Karmøy.
At skipet er underlagt vernestatus vil
trolig forhindre drastiske inngrep.

WMlf!

Nordland Fylkeskommune har avlyst
anbudet for bilførende hurtigbåt i Hadselfjordbassenget ved Stokmarknes,
Nytt anbud vil bli lyst ut senere.

I perioden 31. oktober-8. november utførte «Kong Harald» rutinemessig verk
sted ved Myklebust Verft i Gursken. Dette
er vel første gang eit Kleven-verft har
utført vedlikehold på hurtigruta.

RØKESALONGEN
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Hurtigbåter i opplag for salg:
«Fjordkongen» og «Fjorddronningen»
ligger fremdeles i opplag i Eidskjosen
ved Tromsø.
«Namdalingen» ligger i Rørvik.
«Fjordtroll» ligger i Florvåg, Askøy
ved Bergen.
Rødne-Oslofjorden
Noah AS i Holmestrand har kjøpt gamle
«Tysnes» fra Norled og gitt henne navnet
«Kalkøy». Ferja skal overta avfallstran
sporten Holmestrand-Langøya fra 1.
januar 2013. Rødne skal stå for drift av
ferja samt en hurtigbåt på samme strek
ket. Fartøyene skal frakte last og arbeidere
til/fra Langøya.
Bastø-Fosen
«Stavanger» avsluttet Moss-Horten 4.
oktober og var tilbake i Stavanger dagen
derpå. Inntil «Bastø V» er på plass går det
kun 4 ferjer Moss-Horten.
Bastø-Fosen har kjøpt inn ferga «Tranøy»
ex. «Rennesøy» hos Torghatten Nord.
Ferga som får navnet «Bastø V» er planlagt
satt i rute på Moss-Horten mot slutten
av november. Den er bygget 1990 på
Trønderverftet som «Nordkapphorn» og
har plass til 155 pbe.
Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
I skrivende stund ligger «Sundferja» fort
satt ved kai hos Skjøndals i Bergen og
«Fjordbas» seiler avløsning. Den har ligget
på verkstedet siden 8. oktober.

V
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Søstrene «Bergensfjord» og «Fanafjord» i E39-sambandet Halhjem - Sandvikvåg passerer
hverandre underveis 30. oktober.
Foto: Ole Jakob Dingen

«Fjordprins» blir helgeavløysar på
Nordfjord søndag 16.30 frå Bergen med
retur måndag 11.40 til Bergen fom. 11.
november og frametter så lenge «Frøya»
er på Oma.

lossing og ladning avbatteriene. Dette skal
være verdens første batteridrevne ferge
og representerer betydelig innovasjon på
flere områder. Fergen skal være klar til
levering i oktober 2014.

Norled AS - Fergerute
Sogn og Fjordane
Norled har vunnet anbud for E39sambandet Lavik-Oppedal fra 1. januar
2015. Kontrakten for 10 år spesifiserer tre
ferger på 120 pbe, hvorav en skal tilfredsstille strenge krav til energi og miljøeffektivitet. Norled har derfor samarbeidet
med Fjellstrand AS om utviklingen av en
katamaran i aluminium med elektrisk
fremdrift og batteriladning. Det er nå
bestilt en ferge av typen ZeroCat 120 med
plass til 120 pbe og 360 passasjeren Marsjfart vil være 11-13 knop, noe som gir 20
minutters overfart og 10 min til lossing/

Fjordl
Hurtigbåten «Sognekongen» er solgt til
Mutawa Marine Works LLC i Abu Dhabi.
Ho har nyleg skifta navn til «Mutawa
203» og seiler på lokalt flagg. (Emiratene)
«Rygercruise» er leigd inn i Kystveg
ekspressen Florø-Måløy i perioden 17.
september 2012 - 30. april 2013 samt ti av
gangar lokalt kvar veke i Flora-bassenget.
Ho erstattar «Dagning».
Planen er at «Sylvarnes» skal overta
Kystvegekspressen fra 1. mai 2013 i det
«Tansøy» blir overført til Sognefjorden,
Nordeide-Ortnevik-Strendene-Vik.

Fosen Namsos Sjø (Hordaland)
Mandag 6. august fikk «Trondheim»
tekniske problemer ved innseilingen til
Krokeide og det ble foretatt en kontrol
lert grunnstøting bortom kaien. Ferja ble
skadet og tatt ut av rute. Seint på kvelden
ble ferja slept til Rubbestadneset for
utbedring. Ferja var først tilbake i rute
onsdag 7. november.
«Herlaug» fortsetter om lag 2 uker til i
Austevoll pga. verksted for noen av øvrige
FNS-ferjer i Hordaland.
NORLED E

Norled AS - Hurtigbåt Sogn og
Fjordane
Mandag 5. november avslutta hurtigbåten
«Frøya» ruta si frå Sogn 11.40 i Bergen.
Kort tid etter gikk turen sørover til Oma
for skifting av vannjettar m.m. Ein ventar
at dette vil ta nokre månader og utføre.

BATTEWFERJA

Fjellstrands nye elektriske 120-bilersferge «ZeroCat 120» som bygges for Norled.
SKIPET NR. 4 - 2012
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Boreals ferge «Haarek» (1974) i ferjeleiet i Stoksund, fotografert av Stein A Roald i august.

Norled (Møre)
Søndag 4. november var «Vøringen» på
plass i Ålesund etter endt sommerfart i
Hardanger. Norled vil bruke henne som
avløser på rutene på Møre framover
vinteren.
Torghatten Nord - Romsdal
«Kvaløy» har vært ute av rute siden 25.
oktober og lagt på verksted hos Aas Verft
på Vestnes.
Etter en uke uten ferje tok «Vengsøy»
over 2. november som avløser. I perioden
fram til avløserferje var på plass gikk det
kun passasjerbåt i utasundsruta.
I skrivende stund ligger «Kvaløy» fortsatt på verksted. I Troms går «Karlsøy»
avløser for «Vengsøy».
Boreal Transport Nord,
Helgelandske
Fredag 26. oktober ble «Møysalen» ram
met av motorstans på formiddagen og
måtte slepes på verksted i Sandnessjøen
av 2 taubåter. Etter utbedring var ferja
tilbake 6. november. Ferja «Vefsna» ble
benyttet som avløser.
Torghatten Nord AS
Nybyggene «Landegode» og «Værøy» ble
døpt fredag 26. oktober ved terminalkaien
i Bodø kl. 14.00.

Den gamle fergen «Kveøy» (1982) er nå i
bruk som arbeidsfartøy «Optiship Worker
Lady», her fotografert i Rosendal 23. mars
av Harald Sætre.
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«Landegode» ankom Bodø 14. oktober
og «Værøy» ankom Bodø 23. oktober på
sin ferd fra byggeverftet i Gdansk. På
sin ferd nordover besøkte fergene noen
havner på kysten på veg nord.
De to siste «Barøy» og «Lødingen» som
skal seile Bognes-Lødingen forventes
nordover i løpet av hhv. november og
desember.
Med disse på plass har Remontowa i
Gdansk,Polen bygd hele 8 nye ferjer for
Torghatten Nord.
Planen er at de 4 store skal ha oppstart
innen 1. januar 2013.
Fredag 19. oktober fikk ferja «Reinøy»
motorstans ved anløp av Storstein og
kapteinen foretok en kontrollert grunnstøting på siden av ferjeleiet. «Reinøy»

fikk mindre skade og «Karlsøy» var vikar
i hennes fråvær,
Etter at kaien i Seglvik ble ødelagt av
brann har det i hele 2012 vært bygget
ny kai og alternativ båt. Nå i starten av
november er ny kai klar og hurtigbåten
«Kvænangen» kan anløpestedet igjen fra
5. november.
Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for verdifulle bidrag
til denne utgaven av Røkesalongen.
Vi oppfordrer flere til å sende oss hilder
av rutegående skip, hurtighåter og ferjer,
npe som eldre.
Redaksjonen avsluttet 11.11.2012
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Hele Tideflåten har nå skiftet ham; her er
Høgsfjord (1992) på vei fra Skjersholmane
til Ranavik 5. oktober, fotografert av Ole
Jakob Dingen.
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Hurtigbåtene Fjordkongen og Fjorddronningen i opplag ved Eide Verft.
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Foto.- Vegar Andre Hansen

Historiske Piirpt

Geir Svendsen, Digermulen,
fortsetter å scanne gamle bilder
og deler noen perler med oss.

Raftsund må være dampskipet kjøpt av
C.

Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes,

'4

fra Sverige i 1945. Den var bygget i 1899 på
Nylands Verksted for svensk regning som Irene.
Etter kjøpet ble skipet påkostet som godsruteskip
og endte med to reiser med trelast fra Namsos til
Manchester høsten 1951. Til opphugging i Belgia
vinteren 1952.

T Helgelandskes Ranen i leia for full fart, slik
den fremstod etter modernisering i 1949. Skipet
var bygget i 1917 på J Storviks Mek Verksted i
Kristiansund for Det Helgelandske Dampskibs
selskab i Sandnessjøen. Det kom på 1920-tallet
inn i ekspressrute Trondheim-Harstad. Ranen kom
seg over til Storbritannia under krigen, men vendte
tilbake i 1945. Solgt til Hellas i 1958 som Panagis
Venetsanos og forliste i 1965.
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-å et virkelig klenodium: D/S Grøtø fra 1873,

bygget på Trondhjems Mek Verksted for Arent
Schønings Sønner, Grøtavær ved Bodø. Skipet fikk
et langt liv i fiske og frakting og som rutedamper.
Bildene er trolig tatt like etter krigen, og viser dette
lite kjente skip i siste fase. Det ble solgt fra væreier
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Leif Johansen, Stamsund, til Vesteraalske i 1948
for rutefart. Solgt til Måløy i desember 1952, trolig
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Vesteraalskes lokalbåt Risøsund ved kai. Båten er bygget i 1904 på

L, 4»

Christianssands Mek Verksted og målte 216 brt og ca 115 fots lengde.
På et av bildene ligger den med flagget på halv stang. Risøsund
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tjente sitt lange for VDS inntil den høsten 1955 ble solgt til Høvding
Skipsopphugging og hugget i Sandnessjøen. Men hvor er det den ligger
på bildet?
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Fra Harald Lorentzen, Nesoddtangen, kommer bilder fra Møre og
Romsdal. Her er lokalruteskipet Nordalsfjord, trolig tatt i forbindelse
med et sangersfevne en gang i mellomkrigstiden. Skipet var av de senere
klassiske ruteskip, bygd 1914 på Mjellem & Karlsen for Søndmøre
Dampskibsseiskab, senere MRF. Gikk til opphugging i 1956.
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Gamle nordmenn i Leixoes
Vi har funnet frem flere bilder fra SwissShips/FotoMar Collection, stilt til rådighet av Markus Berger.

Dampskipet Raila (3130 tdw) stevner inn
til Leixoes 19. februar 1957. Det var da

Raila

hjemmehørende hos OY Railashipping Ltd i
Pernu i Finland. Skipet var bygget på Trond
hjems Mek Verksted i 1917 som Røisheim
for Erling Lund i Oslo, men kom snart til å
seile som Løvaas av Arendal inntil det ble
solgt til Finland i 1947. Til andre finske eiere
i 1959 som Houtskär og solgt til opphugging
i Finland høsten 1963.
Greske Solidarity (3210 tdw) ved kai i Leixoes
10. februar 1968. Skipet var da nylig overtatt

i

fra Fred Olsen & Co, som hadde drevet det
siden 1937 da det ble levert fra Akers Mek.
Verksted som Baalbek. Den var den tredje av
fire søstre og den eneste som overlevde krigen.
Dette vakre skipet fortsatte til mai 1972 da
det ble solgt til opphugging på Gadani Beach
i Pakistan.
Solidarity
Panama-registrerte ds San Pedro (4200 tdw)
er fotografert i 1963/64, eiet av portugisiske
redere. Den har norsk opphav som Svolder,
bygget i 1941 på Nylands Verksted i Oslo for
E. B. Aabys Rederi AS.
Det kom helskinnet gjennom krigen, seilte
mye i amerikansk fart fremover til 1955, da
det ble solgt til Tyskland som Henry Böge,
senere Christina Bischoff. I 1963 kom den
til Fradar Cia de Naviera, Lisboa, som San
Pedro. Den endte sine dager i Tampa i 1970,
og sank i oktober samme år under slep til La
Spezia for opphugging.

San Pedro
'r
*
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Dampskipet Carl Levers (2410 tdw) av

Verksted i 1936 for Olsen & Ugelstad, Oslo

senere til å samseile med Olsen & Ugelstad på

Hamburg, fortsatt med Fjell Oranje Lines på

i

som Harpefjelt. Den hørte til de første spesial-

lakene, nettopp som Fjell-Oranje Line.

skroget og med Anthony Veder & Co’s merke

i

bygde skip for fart på de store nord-amerikan-

i skorsteinen, løper inn til Leixoes en gang i

;

ske sjøene, the Great Lakes. Imidlertid ble det

1957/58. Mange vil kjenne igjen skipet som et

i

solgt etter et år til Anthony Veder &Co i Rot-

Fredrikstad-bygg, bygget på Fredriksstad Mek

i terdam og omdøpt Prins Mauritz. Veder kom

Veder solgte skipet i 1956 til Ernst A
;

Levers, Hamburg, som Carl Levers. Han lot
det gå videre til India i 1959, fortsatt under

:

samme navn. Opphugget 1964 i India.

FISKEBÅTAR
I SANDØY MERKEDISTRIKT
1920-2012
Boka inneheld historikken til omkring 450 fiskebåtar
over 25 fot som har høyrt til i Sandøy merkedistrikt
i Møre og Romsdal frå 1920 og fram til i dag.

224 A4 sider fargetrykk, rikt illustrert med
omkring 500 bilete av båtar og mannskap.

Boka er for sal frå mange bokhandlarar
i Møre og Romsdal, men kan og bestlllast frå:
•• »••
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Bjørn Owe Hjelle
Skjongneset 11, 6050 Valderøya
Tel.: 970 66 877
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bohjelle@mimer.no

SKIPET NR. 4 - 2012

59

Nye glimt fra kysten
1 anløper
Gamle SC
Baltic (3994
tdw)
somtil her
Breiviken
i Bergen
hører
den

i

eldre generasjon sideportskip, bygget 11975

k

J_.fP

på Sterkoder Mek Verksyted som Trans Baltic
for Seatrans. Den går fortsatt for Sea-Cargo,
men eies i Danmark og drives av Nørresundby
Shipping AS i Ålborg. Fotografert 24. septem
ber av Rolf Clausen

2 Troms
Castor (4900
hører
til den
nye generasjon
store tdw)
PSVer
(platform
supply vessel), levert i 2009 fra Hellesøy
Verft til selskapet Clean Design Castor AS ved
Troms Offshore i Tromsø. Den hører til typen
VS485, tegnet av Vik & Sandvik, nå Wårtsilå
Ship Design i Fitjar. Her er den fotografert ved
Strandkaien i Stavanger 9. oktober av Bjørn
Hansen.

3 (3017
Nykommer
kystfarten, Egil
Kristian
tdw) i tilhørende
UlvanWith
Rederi

m

AS, Trondheim. Båten er bygget i 2007 i
Komarno som Atima Scan og innkjøpt i fjor
og bygget om med sideport og diverse utstyr.
Den går nå i kontraktsfart langs kysten under
'

NOR-flagg. Fotografert 4. november av Rolf
Clausen.
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4 Cargo
Kontraster:
Den(5000
nye LNG-drevne
Sea
Express
tdw) levert tidligere

*

BØ

i årfra Bharati Shipyards i India, møter gamle
Vestfrakt, en av de siste tradisjonelle lokale
fraktebåter. Den er bygget hos Bentsen &
Sønner i Ny Hellesund i 1966 som Rano,
senere bygget om til brønn båt Brudanes,
Martin Junior, Seløyværing og Sea Star,
før den i 2006 ble ført tilbake til lastebåt
Vestfrakt. Den går i fast godsrute mellom
Bergen Og Solund.
Foto: Rolf Clausen

SRingnotbåten
(1102
bt) ved kai
på Karmsund Havdrøn
Fiskerihavn
13. november,
fotografert av Alf J Kristiansen. Den er bygget
i 1997 på Eidsvik Skipsbyggeri som Ligrunn,
senere Liafjell. Kjøpt i 2004 av Nils O Sand
torv, Hjellestad i Bergen, og gitt tradisjonsrikt
navn Havdrøn.

6 (4900
Bjørn Hansen
sikretved
StrilFinnsnes,
Polar
tdw) 6. har
oktober
enda en moderne PSV, dennegang av STX’
$

design PSVO9L CD (Clean Design). Den ble
levert i februar i år fra STX Søviknes til Simon

9

Møkster Shipping AS, Stavanger. En kraftig og
i

anvendelig arbeidsplattform ...
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Utgiver: Båt og Bilde
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Kan kjøpes fra forlaget på tel 70 18 21 55,
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Blant Sandøy-fartøyene var hvalbåten «Ingeborg l»fra 1911 som fanget fra Steinshamn.

bohjelle@mimer. no

Foto via Svein Sæbjørnsen

Sandøy kommune ligger ytterst på kysten av Romsdal, øyene Fjørtoft, Harøy,
Sandøy og Ona og 868 andre holmer og
skjær. Det bor rundt 1300 personer ikornmunene. Til tross for moderat folketall
har tatt 20 sider å omtale alle større fiskefartøy som har hjemme her siden 1920.
Sandøy merker seg også ut med hvalstasjonen i Steinshamn (boken omfatter
også hvalbåtene), et aktiv småhvalfangermiljø og noe kombinert fiske/fraktefart.
I dag hører et av landets største brønnbåtrederier hjemme her, AS Rostein (men
faller utenfor boken).

:
Boken er den fjerde i serien fra Bjørn
: Owe Hjelle og følger det samme opplegg
med relativt korte og konsise omtaler av
: fartøyer over 25 fot i alfabetisk orden. Det
: er et rikt fotegrafisk materiale på rundt
450 bilder, det aller meste av fartøyene,
• men også en del fra livet om bord.
:
På grunnlag merkeprotokollene er
: det lagt et betydelig arbeid i å finne ut
: enkelthetene om de mange fartøyene og
• å skaffe informasjonen Vi ser at flere av
: våre medlemmer har vært konsultert på
: begge områder. Dette har nok også gagnet
: resultatet.

:
I sum er dette en sterk dokumentasjon
: av fiskerimiljøet i Sandøy gjennom en
: omskiftende tid. Boken kan anbefales
: for alle med interesse for kyst- og fiskeri
: miljøer, og den fanger dessuten opp en
: sektor av treskipsbyggingen som ellers
: er vanskelig å utrede. Dessuten gir den
;et sterkt inntrykk av et kystsamfunn som
: har klart seg fast ytterst på kysten og levd
; av havet gjennom alle år.
:
:
Dag Bakka jr
:

Fototilbud #18
Jeg er nå kommet frem til Rogaland, og det er så omfattende at jeg er nødt til å dele det opp i to tilbud, i tillegg til at Knutsen OAS er
nødt til å komme som eget tilbud ved en senere anledning.
Som vanlig er her 30 fotos i s/hv, 10x15 cm, og prisen er kr 10,- pr. stk. inkl. porto.
Betaling v/bestilling til bankkonto nr: 9775 09 28467
Jeg kan også sende lister over mine negativer på mail til de som er interessert, mailadressen min er: arsognne@online.no
Ved bestilling fra listene er prisen kr 8,- pr. stk. ved bestilling av minimum 30 fotos.
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BARFONN - Bergesen/1956

LINDF1AUG - Lindø/1920

CONCORDIA AMETA - Amundsen/55

NORTH ISLE - Haaland/1964

GULLTOPP- Håland jr/1968

CONCORDIA STAR - Haaland/1955

POLARLAND -Amlie/1966

JOHN K. KYVIK- Kyvik/1945

DALFONN - Bergesen/1951

STAVFOSS - Mel i ng/1958

KREYVANG - Krey/1959

FLOWER BOY - Kyvik/1969

VESTFONN - Bergesen/1958

LINDBORG - Lindø/1929

GRANEGA - Grundstad/1953

BARFONN - Bergesen/1969

MARDINA REEFER - Haavik/1953

GULLSTRYK - Håland jr/1973

CONCORDIA FJORD - Haaland/1952

OBORG - Koch/1944

HESTIA - Myhre/1956

CONCORDIA TALEB - Haaland/1960

SOLHAVN - Amundsen/1918

KING FROST - Fellesfrost/1956

FAGERTIND - lnnvær/1965

STAV VIKING - Meling/1967

LANGFONN - Bergesen/1949

FRIBORG-Skeie/1957

VARANES- Lothe d.y./ 1955

SKIPET NR. 4 - 2012

GULETTE - Ellingsen/1953
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I løpet av september-oktober ble tre nye
ringnotsnurpere/trålere observert her i
distriktet.
20. sepember ble Havsnurp (LCOE/1401
brt./2012/fiskerinr. M-195-MD) sett på
vei nordover Karmsundet på vei hjem
til Midsund i Romsdal. Båten ble døpt
og levert fra Karstensens Skibsværft i
Skagen som har stått for utrustningen 12.
september. Skrog og overbygg er bygget
ved Western Baltija
Shipyard i Klaipeda. Eiernes forrige
Havsnurp fra 1999 som i juli ble omdøpt
til Havsnurp I ble i brgynnelsen av novem
ber solgt til Danmark og har fått navnet
Brestur med fiskerinr HG 63.
Leinebjørn (LCOJ/1828 brt. 2012/
fiskerinr. M-6-HØ) sett ved N.P. Karmøy
on
. m thor nor
j Hon
j i nccot. m a t1/rol,,I
Kli conlo
30. september der den losset makrell.
Leinebjørn ble levert fra Karstensens
Skibsværft A/S i Skagen 12. juni til Leinebjørn A/S i Fosnavåg. Skroget er bygget
ved Crist SA., Gdynia. Rederiets forrige
Leinebjørn fra 2001 ble i mars solgt til
Inger Hildur A/S i Elnesvågen og reg. i
Molde med navnet Inger Hildur.
Liafjord (LCOV/1825 brt./2012/ fiskerinr. H-3-F) sett under lossing av makrell
ved N.R Karmøy 21. oktober og dette var
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Kjøleskipet «Fenja» er etter opplag i Kopervik nå solgt til Eciador og fått navnet«Galpaface
I», Jfotografert
u j av Alfj jJ Kristiansen 6. oktober.
båtens tredje last med makrell etter at
Liafjord ble døpt hjemme på Liaskjæret
i Fjell 30. september. Båten er utrustet
ved Eidsvik Skipsbyggeri i Uskedalen og
skrog og overbygg kommer fra samme
verft som har bygget Havsnurp.
Den tidligere reketråleren Elvira III
fra Kopervik (LK3553/50 brt./ b.1988/
2005/2010/,ex. Havstegg- 09, Mijana-05,

Fjellvang-91) sett ved Austevoll Notverk
sted på Salthella i Austevoll 14. oktober
2012. Båten ble solgt fra Karmøy til Auste
voll i sommer. Fiskeutstyret var fjernet og
båten brukes nå i oppdretts-næringen.
Den tidligere fiske-fraktefartøyet
Alnes (LHWC/46 brt./b. 1931/1964/ex.
Eidesnes-74 , Vindences-57, / siste fiske
rinr. H-129-AV) sett sunket i Sagvåg på
Stord 6.mai med bare masten og noe
av styrehuset over vann. Ved en ny tur
til Sagvåg 14. oktober var fartøyet som
vel burde fått en bedre skjebne kommet
til veis ende. Det ble fortalt at båten var
heist på land noen dager tidligere av en
mobilkran. Skroget var knust og lå i tre
containere klar til å kjøres på fyllingen.
Motoren, en 4 syl. Callesen på 180 hk.
fra 1966, lukekarmen, kappen og andre
deler av stål og metall lå i en haug, trolig
klar til å kjøres til Scandinavia Metall
på Eldøyane.
Den tidligere bil og passasjerfergen
Tysnes (LMHD/534 brt./1970/1996) sett
ved Skude Verft i Skudeneshavn flere

Slepebåten «Rygene II», bygget 1955 på
Høivolds Mek Verksted, sett på Rabben i
Austevoll 14. oktober av Alf} Kristiansen.
SKIPET NR. 4 - 2012
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Morten Einar- 06, ostanger-04, Jon Si
gurdsson-03, Kings Cross-96, Torbas-87/
siste fiskerinr. R-86-K) ble tidligere i høst
solgt til Marokko.
Vikingbank (båten skal ikke skifte
navn) gikk fra Karmsund Fiskerihavn
med kurs for Agadir 2.november. Be
setningen på turen var 5 svensker og 1
marokkaner. 28. oktober kom lastebåten
Svealand nordfra med 2 kokere fra en
nedlagt sildoljefabrikk. Disse ble lästet
over på Vikingbank og skal brukes på en
sildoljefabrikk i Marokko.

Träleren «Vikingbank» fra 1987 er nå solgt til Marokko og er her fotografert på vei ut Karm
Foto: Alf J Kristiansen
sundet med kurs for Agadir.

gånger i løpet av oktober. Før den kom
til Skudeneshavn var baug og aktervisir
demontert ved GMC Maritime i Stavanger. Under oppholdet i Skudeneshavn ble
fergen dokksatt og fikk utført div. vedlikeholdsarbeid. Fergen ble i september
solgt til Noah AS i Holmestrand og har
fått navn Kalkøy. Den skal fra 1. januar
2013 settes i fart mellom Holmestrand og
avfallsdeponiet på Langøya utenfor byen
der Kalkøy skal erstatte Drøbaksund 111
som siden 2000 har gått i denne farten.
Kalkøy skal drives og bemannes av
L. Rødne og Sønner, Sjernarøy i Ryfylke.

Bil- og passasjerfergen Finnøy (LJTI/
1935 brt. /1999) sett ved Weston Karmsund, Kolstøneset, der fergen frkk nye
hovedmotorer.
Fryseskipet Galapaface I (HC5353/2232
brt./b. 1979/ ex. Fenja-12, Viking Frio-10,
Green Frio-07, Norcan-93) avgikk Kopervik
24. oktober med kurs for Skagen. Skipet
hadde da ligget i opplag i Stangelandsvågen i Kopervik siden begynnelsen av
mai. Tidligere i høst ble skipet solgt til
Ecuador og fikk da sitt nåværende navn.
Tråleren Vikingbank (LMDF/972
brt./1978/1982/1987/ ex. Quo Vadis-11,

Optiship Worker Lady ex, TFDS 'Kveøy
sett I Rosendal I mars 2012.
Skroget av tidligere Hausferja sett i
Stavanger i august 2012.
Arbeidsfartøyet Basen sett på Rubbestadneset august 2012.
Kutteren Hausten sett i Son.
Gamle Hardangerfjord b. 1953 sett i
Dimmelsvik 15. sept. 2012
MS Elektron II sett ved kai i Bjørkheim
i Samnanger der den losset og lästet tungt
utstyr til kraftverket i Samnanger.
Kranfartøyet Uglen sett ved Børneset
kai i Uskedalen 20. oktober 2012.

Bunkersbåten «Bjørn» fra 1866 og Tysnes fra 1930 sett i Dåfjorden 30. oktober av Ole Jakob Dingen. Bjørn er et mulig verneprosjekt og viser seg
å ha langt mer av sin opprinnelige struktur enn antatt. Tysnes er under utholdende restaurering tilbake til oppinnelig stand som HSDs rutebåt.
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Veteranbåtane Stavenes og Granvin
sett i Dåfjorden 7, november 2012. Stave
nes har vore på slippen og skifte ein del
hudplater,spant og springarar i område
rundt maskinrommet. I tillegg er det satt
opp skott i akterkant av maskinrommet
og i akterkant av keisinga på hoveddekk.
Videre er ein i gong med å setja opp igjen
kolbaksane til erstatning for dei som vart
fjerna i 1954 i 1954. Det vidare arbeidet på
Stavenes utover vinteren er avhengig av
tilgongen på økonomiske midlar.
Granvin er inne på vintervedlikehald. I
tillegg vert det planlagt arbeid på midtski
pet. Dette er arbeid som må planleggjas og
gjerast i samarbeid med Riksantikvaren
etter at båten fekk fredningsstatus.

’ '-1.

åaJS

statnetts tungtransporter «Elektron II» ved kai i Bjørkheim i Samnanger i Hordaland med tungt
utstyr til kraftverket.
Foto: Harald Sætre

Flere lesere har påpekt at fartøyet avbildet
på side 601 nr 3.12 liggende I Fredrikstad
med merke N-26-ME er Aamnes fra 1882,
kondemnert 12000. Den var opprinnelig
jakt Urda, bygget i Kvinnherad, som altså
har fått et langt liv.
•fe-

.' i

ta

Veteranbåtene «Stavenes» og «Eidfjord» i
Dåfjorden 7. november. Stavenes fra 1904
er kommet langt i restaureringen, men
mangler fortsatt maskin og kjele.
Foto: Harald Sætre
SKIPET NR. 4 - 2012
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Bunkersbåten Rask (LLCW) , svenskbygd i
1896, har siden 1985 hørt til i Brandasund,
men ble i fjor kjøpt til Karmøy. Her ses den
under slippsetting på Mannes, hvor linjene
tydelig avslører det svenske opphav.
Foto; Alf J Kristiansen 29. oktober.
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Baltic Betina (3235 tdw) ekspederer i
Lyngdal havn en våt sommerdag, fotografert
av Magnus Bruntveit. Den tilhører Nygård
Shipping AS i Sirevåg ved Egersund og seiler
under Malta-flagg i Baltic Line mellom Norge
og Finland/Baltikum. Opprinnelig bygget som
container-feeder, men bygget om med sideport
i 2005.
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Ringnotbåten Liafjord (1825 bt) ble levert
fra Eidsvik Skipsbyggeri i Kvinnherad 29.
september til Libas AS, Fjell ved Bergen.
Vidunderet på 54 meter har en byggepris på
185 mill kroner.
Foto; Alf J Kristiansen 21. oktober
i Karmsund Fiskerihavn
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For 10. gang er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre
ute med sitt temahefte.

Denne gangen settes Hurtigruten i fokus.
15 flotte bilder - alle tatt på havna i Kristiansund - presenteres. Her får du med deg alle skipene som har seilt i selskapet de siste årene.
Sammen med presentasjonen av hvert enkelt skip med historikk og tekniske opplysninger får du også historien om
passasjerfarten på Nord-Norge, helt fra Statens dampskip startet dampskipsfart mellom Trondheim og Tromsø i 1838.
Du får kunnskap om bakgrunnen for etableringen i 1893 og om utvikling av rutetilbudet. Her er stoff om dampskipene som gikk før
2. verdenskrig og om investeringer i ny tonnasje gjennom nybyggene fra Italia og Ålborg i Danmark. Her er også spennende lesning om
krigsforlis og om "Erstatningsraten". Cruisebegrepet og Hurtigruten i dag er også viet god omtale.
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(o)runbox.no

DAG BAKKAJR
LIVSLINJE
OG EVENTYRREISE

Praktbok fra Dag Bakka jr
og Bodoni Forlag

LIVSLINJE OG EVENTYRREISE
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Her er historien om Hurtigruten - 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

Bulkskip fra 60-tallet
Bulkskipet var et produkt av omlegging i
skipninger til bulk og større kvanta som
slo gjennom rundt 1960. Norske rederier
tokk fra begynnelsen en stor andel av
verdens bulkflåte, men andelen dabbet
av fra siste del av 60-tallet. Likevel var
bulktransport en vesentlig del av norsk
skipsfart i mange år.
Her skal vi se på tre karakteristiske
typer av bulkskip, samtlige fra ukjente
fotografer, men i redaktørens samling:
Sa//# Stove (15667 tdw) hører på mange
måter til den første gruppe bulkskip som
kom i fart rundt 1960. Den var bygget i
1961 på Chantiers des Chantiers Renius
Loire-Normandie i Nantes for Lorentzens
Rederi Co, Oslo, som en av fire søstre for
norsk regning. Sally Stove ble solgt til
Skjelbreds Rederi i Kristiansand i 1970
som Nortrans Gloria og gikk videre til
grekere i 1973. Opphugget etter havari
i 1979. Bildet er tatt 29. september 1961,
kort etter at skipet kom i fart.

•

Belmar (18 541 tdw) ble levert fra Akers
Mek Verksted i 1965 (skrog fra Tangen
Verft i Kragerø) til Georg Vefling, Tøns
berg. Den var utrustet som bil/bulk-skip
med heisbare bildekk og seilte sine første
5 år for Volkswagen. Ble gresk Glyfada
Mimi i 1978 og opphugget i China i 1984.
Bildet er tatt i august 1969 og viser tydelig
dekkspontongene som ligger stuet ved
siden av lukene.
Norbrott (36 300 tdw) var av de store
bulkskip ved midten av 60-tallet, i en
serie av 13 søstre til norske rederier fra
Götaverken i Göteborg. Den seilte for
Sigurd B Sverdrup i Oslo, men var regis
trert i Tromsø, med medeiere der. Ble
gresk Glyfada Faith i 1979 og opphugget
i India seks år senere.
Også Norbrott ble utstyrt for bilfarten,
noe som vises på bildet fra juli 1972, hvor
er på T/C til Wallenius og med tomme
stativ for bildekk på dekket.
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Skipsmatrikkelen

(LeifK. Nordeide)

Norsk Ordinært Register
2012
M/SOV UTVÆR
06.07.
M/SKINDOFMAGIC
20.07.
M/SSKAARUNGEN JUNIOR
24.07.
M/S VIKING FIGHTER
25.07.
M/S CAPE FORTUNE
03.08.
M/S RS151 SJØMANN
06.08.
M/S RS152 BERGESEN D.Y.
06.08.
Husbåt LILLE EMBLA
14.08.
M/S DIAMANTEN
14.08.
M/SLADYBEGOOD
15.08.
M/S SOLØY I
15.08.
M/SMAUDESTYII
17.08.
M/SBRAVEHEART
17.08.
M/SALFLINDEMANN
21.08.
M/S DR SKOGSHOLM
22.08.
M/S RS 148 MJØSVEKTEREN
28.08.
M/S SINDRE LEIF
05.09.
M/SOLYMPICOCTOPUS
05.09.
M/SBLUEPROSPER
06.09.
M/S VIKING PRINCESS
13.09.
M/SDØNNLAND
14.09.
M/SHAVSNURP
14.09.

LCQW
907 brt.
LDEJ
brt.
LDKB
brt.
LDGT
3580 brt.
LDKH
757 brt.
LF5270
brt.
LF5297
brt.
LNAJ
166 brt.
FNIS
17 brt.
LDID
brt.
LCTK
28 brt.
3YNZ
brt.
LDES
brt.
LDIS
brt.
LNWD
32 brt.
LF5287
brt.
LDKJ
292 brt.
LDPR
3102 brt.
3YXJ
3644 brt.
LDDE
5381 brt.
LCUL
1536 brt.
LCOE
1401 brt.
LDKP

M/SGECO
160 brt.

26.09.
M/SLIAFJORD
26.09.

1825 brt.

M/S ISLAND CONTENDER
27.09.

4676 brt.

M/S ISLAND INNOVATØR
28.09.

29351 brt.

LCOV

LCMJ

LCDQ

- Kystverket (Kystverket Rederi), Ålesund
- Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (33)
Riga Ship Yard, Riga (33) (skrog)
- John-Ove Steinar Scheie, Hagavik/Bergen
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. S.n. (B.2001)
- Nortrade AS, Florø
- Spbi SA., Dompierre Sur Yon (59)
- Viking Fighter AS (Eidesvig AS, Bømlo), Tananger/Stavanger
- ex NIS reg. VIKING FIGHTER (B.2012)
- Nergård Havfiske AS, Harstad
- ex Canada reg. CAPE FORTUNE (B.1975)
- Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- Swede Ship Marine AB, Fagerfjäll (N471)
- Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- Swede Ship Marine AB, Fagerfjäll (N472)
- Espen Wigdahl Kaspersen, Vannareid/Tromsø
- ex NOR reg. KVATRO (B.1961)
- Stein Surlien, Asker/Oslo
-ex norsk reg. HELMAX(B.2004)
- Geir Henning Wintervoll, Finnsnes og Vibeke Wintervoll, Trondheim/Tromsø
- Baltic Yachts Oy AB Ltd., Bosund
- Stiftelsen La Skøyta Leve, Sarpsborg
-ex Island reg. SIGURVIN (B.1969)
- Italmarin AS, Drammen
- Azimut-Benatti SpA., Torrino (B.2010)
- Normar Yachts AS, Son/Hvitsten
- Spbi SA., Dompierre Sur Yon
- Arne Erik Mathiassen, Sola/Flekkefjord
- Spbi SA., Dompierre Sur Yon
- Harald Petter Rasmussen, Gjøvik/Tønsberg
- ex NOR reg. ØRNØY (B.1949)
- Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- Marine Alutec Oy AB., Teijo (439)
- Vestfisk AS, Stadlandet/Måløy (SF-20-S)
- ex Færøyane reg. OKNIN (B.1964)
- Olympic Octopus KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- ex NIS reg. OLYMPIC OCTOPUS (B.2006)
- Blue Ship Invest AS (Reinøy Shipping AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/Ålesund
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (294)
JSC Shipyard Zaliv, Crimea (skrog)
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- ex NIS reg. VIKING PRINCESS (B.2012)
- Norsk Fisketransport AS (DBS Consultancy AS, Ottersøy), Kolvereid/Sandnessjøen
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (189)
Riga Ship Yard, Riga (skrog)
- Havsnurp AS, Midsund/Molde (M-195-MD)
- Karstensens Skibsværft A/S, Skagen (419)
Baltijos Shipyard, Lithuania (skrog)
- Co.Rim.A-Compania Rimorchiatori Ancona-S.P.A.(Stadt Sjøtransport), Ravenna/Florø
- ex Italia reg. GECO (B.1984)
- Libas AS, Straume/Bergen (H-3-F)
- Eidsvik Skipsbyggeri AS, Uskedalen (76)
Western Baltija Shipbuilding, Kleipeda (51) (skrog)
- Island Offshore LNG KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
-STX OSV AS, Brevik (766)
STX OSV Braila SA., Braila (1766) (skrog)
- MARACC-Marine Accurate Well ASA (Odfjell Drilling AS, Sandsli), Stavanger/Ålesund
- COSCO (Nantong) Shipyard Co. Ltd., Zhoushan (ZS07007)
COSCO (Zhoushan) Shipyard Co. Ltd., Zhoushan (skrog)

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2012
LAOE3

M/SFARSCOTSMAN
02.07.

3527 brt.

M/SEVITA
03.07.

4258 brt.

LAOR7

LAPL7

M/S BISON
06.07.
M/SSTARATHENA
10.07.
M/S SKANDI AUKRA
11.07.

300 brt.
LAOZ7
32839 brt.
LAOP7
3966 brt.
LAOI7

M/SC-VIKING
12.07.
M/SNORMANDDRAUPNE
13.07.
M/S VIKING FIGHTER
25.07.
M/TCRUDE PASSION
01.08.
M/TVADERO HALLARNA
10.08.
M/S VERITAS VIKING
20.08.
M/T BOW GALLANT
31.08.
M/S VIKING PRINCESS
13.09.
M/S FAR SKIMMER
17.09.
M/S STAR LIMA
21.09.
M/S STAR NORITA
21.09.
M/T BOW GUARDIAN
26.09.
M/S STAR ERACLE
27.09.
M/S STAR LAGUNA
27.09.

2214 brt.
LNZJ3
3385 brt.
LANQ7
3580 brt.
LAPT7
5045 brt.
LAOY7
1207 brt.
LMIB3
7886 brt.
LAPV7
9126 brt.
LANF7
5381 brt.
LANX7
3527 brt.
LAPE7
37190 brt.
LAPJ7
32371 brt.
LAPU7
9126 brt.
LAPA7
32839 brt.
LAPD7
37190 brt.

- Farstad Shipping Limited (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- STX OSV AS Langstein, Tomrefjord (749)
STX Ro Offshore Tulcea S.A., Tulcea (749) (skrog)
- Ugland Supplier AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
- Myklebust Veft AS, Gursken (353)
Crist Spolka Z.o.o., Gdynia (skrog)
- Sinbad Marine Services Ltd. (repr.: Tor Øystein Enge, Paradis, drift: Havskyss AS, Florø)
Co.Donegal/Florø
- ex irsk reg. BISON ex NOR-reg. POLAR BISON (B.1981)
- Grieg Star Bulk AS (Grieg Shipping AS), Bergen
- Yangzhou Dayang Shipb. Co. Ltd., Yangzhou (DY 145)
- PSV Invest II AS c/o Pareto Investorservice AS (DOF Management AS, Storebø), Oslo/Bergen
-STX OSV AS, Aukra (775)
STX OSV Tulcea S.A., Tulcea (skrog)
- Duh Boats 2 Partnership C.V Gare of 4K+3GP (repr.: Henning Sundet, Ålesund,
drift: Island Offshore Management AS, Ulsteinvik), George Town/Ålesund
-SIMEK AS, Flekkefjord (126)
- Solstad Rederi AS(Solstad Shipping AS),Skudeneshavn
- ex NOR reg. NORMAND DRAUPNER (B.1985)
- Viking Fighter AS (Eidesvik AS, Bømlo), Tanager/Stavanger
-STX OSV AS, Brattvåg (783)
STX OSV Braila SA., Braila (1783) (skrog)
- Tankers AS, Bergen
-ex Malta reg. RUBINO (B.1992)
- Rederi AB Väderö Tank (repr.: Tore Kandahl, Nesøya,
drift: Linnea Shipping AS c/o AHL Shipping AS, Lysaker), Grebbestad/Oslo
- ex Gibraltar reg. VEDREY HALLARNA (B.2005)
- Eidesvik Shipping AS (CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg), Bømlo/Haugesund
- ex NOR reg. VERITAS VIKING (B.1998)
- Odfjell Gas AS (Odfjell Management AS), Bergen
- ex Singapore reg. GAS SUMBAWA (B.2008)
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (347)
- Farstad Shipping Pte.Ltd.(Farstad Shipping ASA), Singapore/Ålesund
- STX OSV Vung Tau Ltd., Vung Tau (750)
- Grieg Shipping II AS (Grieg Shipping AS), Bergen
- Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8076)
- Ugland Shipping AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
- ex Panama reg. STAR NORITA (B.2012)
- Odfjell Gas AS (Odfjell Management AS), Bergen
- ex Singapore reg. GAS LOMBOK (B.2008)
- Grieg Star Bulk AS (Grieg Shipping AS), Bergen
- Yangzhou Dayang Shipbuilding Co. Ltd., Yangzhou (DY 146)
- Grieg Shipping II AS (Grieg Shipping AS), Bergen
- Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8075)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2012:
M/S ALLEGRO II (LJLK) (34/71998) ex TOVE ELISABETH VI - 08 ex SHANGRI
LA -06 ex SALACIA -06 ex MOAIII -02 - fra Kjell Magne Stølan, Drammen
til Svein Åge Fredriksen, Drammen, omdøpt til DREAM ON II.
M/S ANDANTE (LCRN) (21/72011) - fra Heitman Marin AS, Drøbak til Hans Jul
Martinsen, Oslo/Drøbak.
M/S ANTARTIC NAVIGATÖR (LAXU) (6.809/4.065/1996/07) ex ATLANTIC NA
VIGATÖR - 08 ex AMERICAN MONARCH - 02 - Navigatør Marine AS, Oslo/
Svolvær, ommålt til 8.913 brt.
Lekter B.S. 276 (LM4647) (150/71966) ex T.P.147 - 87 - fra Greenland Group ASA,
Langesund til Agility Group AS, Sandeljord/Langesund.
Lekter B.S. 277 (LM4649) (150/71966) ex T.P.149 - 87 - samme som B.S. 276.
Lekter B.S. 278 (LM4650) (150/71966) ex T.P.150 - 87 - samme som B.S. 276.
Lekter B.S. 279 (LM4652) (150/71966) ex T.P.152 - 87 - fra Grenland Industri AS,
Langesund til Agility Operations AS, Stavanger/Langesund.
Lekter B.S. 280 (LM4653) (150/71966) ex T.P.153 - 87 - samme som B.S. 276.
M/F BERGENSFJORD LNZZ) (4.325/72006) - Fjordl AS (endret IMS-ansv.: fra
Fjordl MRF AS, Molde til Fjordl AS, Florø), Florø.
M/S BRATTSUND (JXXC) (46/-/1988) ex TORRISLAKS - 07 - Fra Nova Sea AS,
Lovund til Guttelvik Næringspark AS (Arne Magnar Guttelvik), Stokkøy, og
hjemsted endret fra Bodø til Trondheim, I september til SG Finans AS (NRS
Finnmark AS, Alta), Lysaker og endret hjemsted fra Trondheim til Oslo.
M/S BØRINGEN (LIVS) (24/71930/52) - fra Kristelige Menighet Oslo og Folio,
Oslo/Stokmarknes til Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Folio, Oslo/
Stokmarknes.
M/S DANTIC (LCMZ) (1.139/1.113/1981) ex IRMGARD - 07 - Stong Invest AS
(endret ISM-ansv.: fra Sveholmen Shipping AS til Mostraum Management
AS, Hjelmås), Sævelandsvik/Kopervik
M/S DREAM ON (LAKE) (49/72007) ex NO NAME - 08 ex OCEAN QUEEN - 07) fra Saxi Lift Norge AS, Drammen til Kjell Magne Stølan, Drammen, omdøpt
til ALLEGRO III og hjemsted endret fra Stavanger til Drammen.
M/S GAMLE BARDEN (LM4227) (20/71925) ex BARDEN - 00 - fra Rederiet Barden
AS, Mandal til Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland, omdøpt til BARDEN og
hjemsted endret fra Mandal til Arendal.
M/F JACOBINE (LHJT) (93/70/1966) ex HVALERFERGENIV ex FJELLVÆRØY fra Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS, Drøbak til Jacobine Charter
AS, Drøbak.
Lekter KRONBORG (LM4780) (371/71935) - fra Grenland Industri AS, Langesund/
Porsgrunn til Agility Operations AS, Stavanger/Porsgrunn.
M/S LADY CHRISTINA (LJCF) (47/-/1980) ex BÆRØYSKYSS -10 ex FØYTUR -02
ex GAPØY - 98 - fra Askvoll og Gulen Skyssbåtar AS, Eivindvik/Sandnessjøen
til Nils Agasøster Båtservice c/o Nils Roald Agasøster, Foldrøyhamn/ Sandnes
sjøen, omdøpt til SEA EXPRESS.
M/S LECCA LECCA (LDSI) (7-1998) - fra Hauk Motors AS, Skien/Larvik til Agnethe
Christin Låmfjell Archer og Tore Jørgen Halvorsen Archer, Ås og hjemsted
endret fra Larvik til Fredrikstad.
M/S LILLE PETTER=N (LNZO) (29/71967) ex FARRISIII -10 ex KRAAGA -00
ex FRAMDUR - 95 - fra Sundallinjen AS, Larvik til Tokedølen AS c/o Jens
Erik Rudlang, Drangedal, omdøpt til TOKEDØLEN II og hjmested endret
fra Larvik til Kragerø.
M/S LUKKSUND EXPRESSEN (LDJI) (32/71990/01) ex ASKVOLL - 07 - H.Hoel
Sjøtransport AS, Hansnes/Tromsø, omdøpt til ØYSKYSS 2.
M/S LYNGØY (3YDQ) (24/71957) - fra Ole Martin Bøe, Dalsøyra/Florø til Rita
Bøe Tyborgnes og Geir Tyborgnes, Lindås/Florø og slettet i merkeregisteret.
I september ble hjemsted endret fra Florø til Bergen.
Lekter MACBARGE (LG3717) (2.198/1969) ex CARRIER 5 - 09 - fra MacGregor
Hydramarine AS, Kristiansand til Cargotec Norway As, Kristiansand.
M/F MASTRAFJORD (FIAT) (6.994/1.025/2007) - Fjordl AS (endret ISM-ansv.: fra
Fjordl MRF AS, Molde til Fjordl AS, Florø), Florø.
M/S POLAR SLEP (3YCF) (36/71982) ex SKANSUND -10 - Polar Slep AS, Tromsø,
ommålt til 33 brt.
M/S PRINCESS WHITE LADY (LMGO) (26/72003) - fra Kenneth Egeland, Stavan
ger til Jørn Larsen, Drammen og hjemsted endret fra Bergen til Drammen.
M/F RAUNEFJORD (LNWU) (6.904/1.025/2007) - Fjordl AS (endret ISM-ansv.
fra Fjordl MRF AS, Molde til Fjordl AS, Florø), Florø.

M/S RISØY (LEOV) (207/71954/09) ex SIDDIS GIRE - 93 ex SIRAFJORD - 89 ex
VEGTIND - 86 - Fugro Rue AS, Haugesund, ommålt til 261 brt.
M/S ROGALAND (LESB) (850/508/1929) 3x GAMLE ROGALAND - 02 ex STAUPER
- 90 ex TUNGENES - 65 ex ROGALAND - 64 - fra Veteranskibet Rogaland,
Stavanger til Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger.
M/S ROSLAGEN (LFFB) (408/708/1956/11) ex MEILANDSVÆRING - 02 ex NICO
- 98 ex IMPERATOR - 96 ex TORKEL - 67 ex IMPERATOR - 66 - Roslagen AS,
Hjelmås/ Bergen, ommålt til 415 brt.
M/F RØSUND (LEIH) (1.010/71977/88) ex TAU - 82 - Torghatten Nord AS, Tromsø/
Narvik (Endret ISM-ansv.: fra Torghatten Nord AS, Tromsø til Boreal Trans
port Nord AS, Hammerfest).
M/S SAMBA (LMAN) (285/71967/91/06) ex SAMBAND - 98 - Samba AS, Lepsøy/
Bergen, ommålt til 180 brt.
M/S SIRA (LDRP) (20/-/1940) ex SMØRSTAKK - 07 - fra Losskøyta Utsira DA c/o
Torbjørn Rasmussen, Utsira til Ludvig Fagerheim c/o Ludvig Bjørn Fagerheim,
Gravdal og hjemsted endret fra Kopervik til Svolvær.
M/S SIRIUS (LCUQ) (165/71989) ex PRIITTA -11)- Matre Shipping Reidar Matre
(Reidar Matre), Ølensvåg/Haugesund, ommålt til 155 brt.
M/S SOGNEKONGEN (LCTF) (487/35/2010) - Fjordl Fylkesbaatane AS, Florø (ny
ISM-ansv.: Norled AS, Stavanger).
Lekter SÆL (FLOM) (495/71946) ex OPO - 63 ex HAUGLAND - 54 ex BURØY - 52
levert som SAUDA - fra Greenland Industri AS, Langesund/Brevik til Agility
Operations AS, Stavanger/Brevik.
M/F TIDEFJELL (LEKN) (2.879/72010) - Fjordl AS, Florø, omdøpt til NORANGSFJORD.
M/S TJØTTAGUTT (LAYA) (29/71989) - fra Ambulansebåtdrift AS, Tjøtta til
Haugaland Skyssbåt AS, Tysværvåg og hjemsted endret fra Sandnessjøen
til Haugesund.
M/S TROGANGEN (ELOF) (49/-/1955/82) ex A.HERMOD - 81 - fra Ringbas AS c/o
Maritim Næringspark, Raudeberg/Stokmarknes til Repparfjord Turforening,
Tolvsrød/Stokmarknes og slettet i merkeregisteret.
M/F TYSNES (LMHD) (534/-/1970/96) - Norled AS, Stavanger/Bergen, omdøpt
til KALKØY. I september til Noah AS (ISM-ansv.: L. Rødne & Sønner AS,
Sjernarøy), Holmestrand og hjemsted endret fra Bergen til Holmestrand.
Lekter U.CO.2 (LM4702) (112/71930) fra Greenland Group ASA, Langesund/ Skien
til Agility Group AS, Sandefjord/Skien.
Lekter U.CO.3 (LM4703) (112/71930) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.4 (LM4704) (112/71929) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.12 (LM4712) (123/71932) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.15 (LM4715) (123/71932) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.19 (LM4718) (124/71933) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.20 (LM4719) (109/71932) - samme som U.CO.2.
Lekter U.C0.25 (LM4722) (232/71959) - samme som U.CO.2.
Lekter U.C0.27 (LM4724) (232/71959) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.90 (LM4725) (46/71938) - samme som U.CO.2.
M/S VARUNA (LLKJ) (27/72000) - fra Bjarne Østensen, Avaldsnes til Ivar Taranger
og Alfred Økland, Torangsvåg, omdøpt til SKARTEN og hjemsted endret fra
Kopervik til Bergen.
M/S VICTORIA G (LCCX) (420/71966/74) ex KATHRIN G -11 ex ADENIA -08 ex
STELLA AF FOTÖ - 06 ex ADENIA - 02 ex BRØDRENE NILSEN - 88 ex SKARODD - 83 ex ARTUS - 72 - fra Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg til
Inka AS, Lepsøy, omdøpt til RINGASKJÆR, hjemsted endret fra Kristiansund
til Bergen og slettet i merkeregisteret,
M/S ÅRSUNDFJORD (LJCE) (30/71941) - fra Bjørn Ottar Åsmul, Sandstad/ Kris
tiansund til Raymond Elvemo Åsmul, Kristiansund.
August 2012:
M/S BRAGE DRAMMEN (LNAC) (49/-/1948) ex ASTRA - 99 ex SPLEIS - 65 - fra
Jan Vidar Martinsen, Drammen til Lars Ole Kihle Norheim, Drammen,
M/S DANTIC (LCMZ) (1.139/1.113/1981) ex IRMGARD - 07 - fra Stong Invest AS
(Sveholmen Shipping AS), Sævelandsvik/Kopervik til Dantic AS (Mostraum
Management AS), Hjelmås/Åkrehamn.
M/S ELVIRA 111 (LK3553) (50/71988/05) ex HAVSTEGG - 09 ex M1LJANA - 05 ex
FJELLVANG - 91 - fra Elvira AS, Kopervik til HN-Marine AS v/Øyvind Hal
stensen, Vestre Vinnesvåg/Kopervik og slettet i merkeregisteret.

M/S GAMLE STOKSUNDFERJA (LHOF) (57/-/1963) - fra Kaplak AS, Trondheim
til Stoksundferja AS, Trondheim.
Mud.app. GODHAVN (LM9197) (115/-/1972) - fra Secora Maskin AS, Svolvær til
Alf Brekken og Sønner AS, Stamsund/Svolvær.
M/S HAVTRANS (LJMX) (498/-/1998/08) - Havtrans AS, Herøy/Sandnessjøen,
slettet ISM-ansv.; DBS Consultancy AS, Ottersøy.
M/S HEGE-SNARØYA (LATD) (24/-/2002) - Ivar Erik Tollefsen, Snarøya/Oslo,
omdøpt til TURIYA E VARDHAN.
M/S HERSLEB (LIBU) (49/-/1954/92) - fra Skärholmen AS, Straumsjøen/ Kristi
ansund til Kopepodattdykk c/o Håvard Aakerøy, Trondheim/Kristiansund
og slettet i merkeregisteret.
M/S HITTERØY (LDUT) (-/-/1954) ex FIA -10 - fra Magne Storesund, Torvastad/
Kopervik til M. Storesund Rederi AS, Torvastad/Kopervik.
M/S MAJALA JUNIOR (LAKF) (854/-/1998) ex INGRID MAJALA -12 ex GANTHI
- 06 - fra Silfaks Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest til Harmoni AS
c/o Økonor Tromsø, Tromsø/Hammerfest.
M/S MARINA SØR (3YSN) (24/-/1960) ex MARINA - 77 - fra Leon Borgvald
Lambrechts, Jørpeland/Egersund til Lars Ur, Jørpeland/Egersund og slettet
i merkeregisteret.
M/S MIKALWITH (LLSK) (1,657/1.389/2002/09) - EgilUlvan Rederi AS, Trondheim
(ny ISM-ansv: Ulvan Persoanl AS, Trondheim).
M/S NORDLAND (3YQD) (97/-/1960) ex S. ODIN -10 ex SHV ODIN -99 ex ONA
- 85 - fraMorten Larsos, Bodø til Heidi Grønning og Morten Grønning, Hund
våg, omdøpt til CHEYENNE og hjemsted endret fra Svolvær til Stavanger.
M/S SAMHOLD (LEAS) (22/-/1939) - fra Per-Erling Olufsen, Mo i Rana/Bodø til
Rolf Terje Ulfsnes og Torbjørn Ulfsnes, Aure/Bodø.
M/S SEILSJØ SENIOR (JXHY) (116/71986/96/02) ex SVEBAS -10 - fra Ringbas AS,
Raudeberg/Florø til Kwai Dykk & Båt, Narvik/Florø, omdøpt til GØYNA og
clpj-tpi- i rnPTKPrPCTl^tPTPt
M/S SJØKRAFT (JWTP) (133/-/1958) ex SEUT - 09 ex KATLAND - 94 ex FRU OL
SEN - 89 ex MICHAEL I - 85 ex SPIEKEROOG - 74 - fra Voima AS, Halden/
Fredrikstad til Fram Tugs AS, Enebakk/Fredrikstad.
M/S SJØSPRØYTE 1 (LDIT) (31/-/1944) - fra Frode Rosenberg, Eidsvoll/Oslo til
Martin Kamperhaug, Grålum/Oslo.
Rig SONGA DELTA (LFFM) (23.535/-/1981) ex DEEPSEA DELTA - 09 ex WEST
DELTA - 01 ex DYVI DELTA - 88 - Songa Delta Limited (repr.: Songa Rig AS,
Oslo) (endret ISM-ansv: fra Odfjell Drilling AS, Sandsli til Songa Management
Limited, Limassol), Limassol/Oslo
Rig SONGA TRYM (LFEX) (12.143/-/1976) ex DEEPSEA TRYM - 09 ex LA MU
RALLA - 95 ex DAYSLAND ONE - 88 ex NORTRYM - 87 - Songa Offshore SE
(Songa Rig AS, Bergen, endret ISM-ansv.:fra Odfjell Drilling AS, Bergen til
Songa Management Limited, Limassol), Limassol/Oslo.
Lekter TRIPPEN (LFAO) (83/-/1954) - fra Nordfjord Dykkerservice AS, Måløy/
Stavanger til Alf Magne Skarsvåg, Dyrvik/Stavanger.
M/S WANNY WOLSTAD (JXRO) (26/-/1987) ex EIVINDVIK - 05 ex CELINE - 99
- fra Serepta AS, Tromsø til Tromsø kommune Brann og Redning, Tromsø
September 2012:
M/S ARMATURA BOREALIS (LCSL) (-/-/1995) ex IOLI -11 - fra Magnus Egidius
Antonsen og Martin Sættenes, Oslo til Mathias Augustin Schnabel Seim,
Bergen/Oslo.
M/S BJØRNVÅG (LFHA) (64/-/1954) - fra Huldra Holding AS, Oslo/Kristiansund
til Nord-Norsk Bevertning AS, Trondheim/Kristiansund.
M/S BOURBON CLEAR (LCTZ) (3.955/4,400/2012 - Bourbon Offshore IV KS
(Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg, ommålt til 4.058 brt.
M/S BÆRØYCRUISE (LAUD) (50/-/1989) ex MANGELA - 03 ex HENNØY - 02 ex
SEA PRINCESS - 93 - fra Bærøyfart AS, Sandnessjøen til Opplev Frøya AS
c/o Hotell Frøya, Sistranda, omdøpt til FRØYCRUISE og hjemsted endret fra
Sandnessjøen til Trondheim.
M/S LEGA NORD (LDNE) (640/480/1976) - fra Saint-Gobain Byggevarer AS, Oslo/
Kristiansund (ISM-ansv: Marcussen-Fjeld & Co ANS, Asker) til Safe Harbour
Navigation Ltd. (repr.: Steinar Lundeby, Ski, drift: Lundeby Consult, Ski),
Marsa/Kristiansund
M/S LEIRFJORD (LEYI) (49/-/1966) - fra Stava Sjø AS, Auklandshamn/Narvik til
Brage Finans AS (drift: AD Offshore AS, Haugesund), Bergen/Narvik.

M/S LENVIK (LJNK) (83/-/1980) - fra Byggraester Erling Johnsen & Sønn AS,
Tomasjord/Tromsø til BME Johnsen AS, Tomasjord/Tromsø.
M/S LEVANG (LHZQ) (29/-/1949) - fra Nansy Almilla Långholmen, Brattholmen/
Bergen til Långholmen transport AS, Brattholmen/Bergen.
M/S MOIVIK (LEBY) (28/-/1946/51/72/86) ex DYRNES - 57 ex INGER - 51 - fra
Senja Båt- og Sjøsportsforening, Husøy i Senja til Bergsvågen Driftsforening,
Harstad, omdøpt til MAGNE og hjemsted endret fra Svolvær til Harstad.
M/S NORDKORAL II (LMCN) (180/254/1958/96) ex NORDKORAL - 08 ex TIKA
- 97 ex FJELL TRANSPORT - 84 ex OK - 81 ex DRÅGEN - 77 ex GEILA - 74
ex GERT HANSEN - 67 - fra Grov Brønnbåtrederi AS, Grovfjord/Harstad til
Roger Eivind Løkke, Drag/Harstad.
M/S OMVEGTRE (JWQF) (126/-/1957) ex KVERNSUND - 00 ex HARØYFJORD - 81
ex FURNES - 76 ex MORSUND - 72 ex RELIN - 66 - fra Gunnar Forus, Stavanger/ Haugesund til Svein Tore Wikene og Frode Hovda, Stavanger/Haugesund.
M/S POLARGIRL (LNVY) (340/-/1962/98) ex TRAINEE - 00 ex POLARGIRL - 98
ex TANAHORN - 83 - AS Slepebåtene, Tromsø, endret hjemsted fra Oslo til
Tromsø
M/S REGAL (LK3347) (23/-/1988) ex TOM CATO - 99 - fra Svenn Idar Beckstrøm,
Tysse/Bergen til Vidar Ove Rosenvinge, Frekhaug/Bergen.
M/S SKJÅNES GUTT (LG6340) (36/-/2011) - Sparebanken Finans Nord-Norge AS
(endret drift fra Villa Arctic AS, Molde til Salmar Finnmark AS, Stonglands
eidet), Tromsø/Kirkenes
M/S SKARBERG (LNGJ) (81/-/1984/91) ex HELLODDEN - 07 - fra Seira AS, Båts
fjord til Nysol AS, Gravdal, omdøpt til NYSOL, hjemsted endret fra Vardø til
Svolvær og slettet i merkeregisteret.
M/S SKUDENES (LLUH) (16/-/1900) - fra Stiftelsen Losbåt 21 Skudenes, Skudeneshavn til Stiftelsen Karmsund Abr-Senter, Avaldsnes/Skudeneshavn.
M/S SUNDBUEN JUNIOR (LM9534) (24/-/1983) ex HELGE HAMNES - 86 - Stein
sund Dykkerforening, Hardbakke, omdøpt til SULEJENTA og hjemsted
endret fra Svolvær til Bergen.
Lekter TRANSPORT 041 (LM8143) (62/-/1960) - fra Secora Maskin AS, Svolvær
til Brevik Shipping AS, Stathelle/Svolvær.
M/S VARTUN (LHRF) (77/-/1930) ex T.J.OSNES - 71 ex TYSNES - 63 - Geir Røssland,
Fana, omdøpt til TYSNES og hjemsted endret fra Haugesund til Bergen, o
M/S VESTVÆR (LFIT) (45/-/1965) - fra Frank Brandsdal, Sagvåg/Svolvær til Ås
mund Risnes, Vinje/Svolvær.
M/S VOLSTAD PRINCESS (LADV) (4.277/5.000/2008) - fra Volstad Supply III KS
(Gulf Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund til Volstad Supply III AS (Gulf
Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund.
M/S VOLSTAD SUPPLIER (LNZN) (4.201/5.150/2007) - fra Volstad Supply II KS
(Gulf Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund til Volstad Supply II AS (Gulf
Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund.
M/S VOLSTAD VIKING (LNXU) (4.183/5.150/2007) - fra Volstad Supply I KS (Gulf
Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund til Volstad Supply I AS (Gulf Offshore
Norge AS, Sandnes), Ålesund.
M/S ÆSKULAP (JXNU) (46/-/1987) - fra Lurøy kommune v/ordføreren, Lurøy/
Sandnessjøen til Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem/Sandnessjøen og omdøt
til KLIPPERFJORD.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2012:
M/T CLIPPER HARALD (LALM5) (10.692/13.779/1999) - fra Partrederiet Clipper
Viking DA (Solvang ASA), Stavanger til Harholmen Shipping Ltd. (repr.: Sole
Shipping AS, Lillesand, drift: Solvang ASA, Stavanger), Limassol/Stavanger.
August 2012:
M/T BW SUEZ BOSTON (LAVI5) (93.844/77.410/2003) ex BERGE BOSTON - 07
- Partrederiet BW Gas Fluxys DA (bestred.: BW Gas AS, Oslo, derift endret
fra BW Fleet Management AS, Lysaker til Bergesen Norway AS, Lysaker,
ISM-ansv.: BW Fleet Management AS, Lysaker), Lysaker/Stavanger, omdøpt
til BWGDF SUEZ BOSTON.

NOR - Slettet (utgått av registeret)

NIS - Slettet (utgått av registeret)

Juli 2012:
M/S ARCTIC SECTOR (LFZJ) (37/-/1914) ex SIMRAD SONAR - 96 ex SIMRAD - 91
ex FLORØY - 67 - Per Andreas Ringberg og Irma Helene Ringberg, Stathelle/
Horten - slettet 09.07.2012 - solgt til Finland
M/S EDDAFJORD (LALY) (5.886/6.600/2002) - West Supply VIKS (Johannes Østen
sjø, ISM-ansv.: Østensjø Rederi AS), Haugesund - slettet 23.07.2012 - overført
til West Supply VI KS (Østensjø Rederi AS), Majuro, Marshalløyane, samme
navn med signal V7ZA8.
M/F FJORDGAR (LLZX) (123/-/1967) ex TORULF - 90 - Havskyss AS, Florø/Bergen
- slettet 23.07.2012 - solgt til Finland, samme navn med signal OJPV
M/S FÆRØY (LJPL) (499/-/1998/00) ex ROY KRISTIAN - 06 - Færøy AS (DBS
Consultancy AS, Ottersøy), Herøy/Sandnessjøen - slettet 09.07.2012 - solgt til
Chile, omdøpt til FAEROY med signal CA4049.
M/S HÅBUEN (3YDB) (23/-/1957) ex STORHAUG - 74 - Gunnar Fagermø, Kleppe/
Egersund (R-64-HA) - slettet 04.07.2012 - som forlist (Forlist i 1995, vedtak
18.12.1995).
M/S KANSTADFJORD (LIYY) (1.428/-/1995) ex SOLVÅR VIKING - 06 ex LANGVA
- 04 ex GUNNAR LANGVA - 03 ex SERENE - 97 - Kanstadfjord AS, Lødingen/
Harsted (N-189-LN) - slettet 04.07.2012 - solgt til P/F Naeraberg, Færøyane,
omdøpt til SLATTABERG med signal OW2333.
M/S MEFJORDBAS (LAYV) (270/-/1957) ex GRØTNES - 91 ex GRIMSBÅEN - 64 ex
LIATRÅL - 63 - Mefjordbas AS, Senjahopen/Tromsø - slettet 04.07.2012 - som
opphugget (Ble opphugget ved Skipsopphugging Nor AS i 1997, vedtak om
sletting 22.06.2007).
M/S NORMAND DRAUPNE (LNXJ) (3.385/2.500/1985) - Solstad Rederi AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn - slettet 13.07,2012 - overført til NIS, samme
navn med signal LNZJ3.
M/S RYGERAA (JXOP) (29/-/1987/07) - Rødne Ambulanse AS, Sjernarøy/Stavanger
- slettet 13.07.2012 - solgt til Chile
M/S RYGERSPEED (LMVS) (37/-/1983/01) ex SATURN SPEED - 98 - Rødne Trafikk
AS, Sjernarøy/Stavanger - slettet 13.07.2012 - solgt til Chile
M/S SØRFJORDTRÅL (LDBM) (207/-/1962) ex KALIMA P -12 ex LENE WESTH 91 ex SIGFUS BERGMANN - 83 - Pelagic AS, Bekkjarvik/Haugesund (R-87-K)
- slettet 13.07.2012 - som opphugget.

Juli 2012:
M/S C-VIKING (LAOI7) (2.214/3.250/2012) - Duh Boats 2 Partnership CV. Care of
4K+3GP (repr.: Henning Sundet, Ålesund, drift: Island Offshore Management
AS, Ulsteinvik), George Town/Alesund - slettet 16.07.2012 - overført til Duh
Boats 2 Partnership CV. (Edison Chouest Offshore Ltd.), Port Vila, Vanuatu,
samme navn med signal YJSA7).
M/S EVITA (LAOR7) (4.257/4.500/2012) - Ugland Supplier AS (Ugland Marine
Services AS), Grimstad - slettet 07.07.2012 - overført til NOR, samme navn
med signal LDDQ.
M/S FAR SCOTSMAN (LAOE7) (3.527/4.000/2012) - Farstad Shipping Limited
(Farstad Shipping ASA), Aberdeen/Ålesund - slettet 02.07.2012 - overført til
Farstad Shipping Ltd., Douglas, Isle of Man, samme navn med signal 2FHU5.
M/T KIRSTEN (LAPM5) (44,322/83.660/1988) ex TORM KIRSTEN - oo ex TEMPERA - 94 ex GEORGIA - 90 - LR Shipping Three.ONE Ltd. (repr.: Vika Shipping
AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik), Majuro/Bergen
- slettet 05.07.2012 - solgt til AR Shipping (HK) Ltd. (Atlas Ship Management
Est.), Zanzibar, Tanzania, omdøpt til SILVA med signal 5IM609.
M/S NORTHERN REEFER (LAGT5) (4.193/4.597/1973) ex STUDLAFOSS - 98 ex
HOFSJØKULL - 97 ex MACO VIKING - 77 ex SATSU MARU NO. 58 - 77 Northern Reefer AS, Bodø - slettet 30.07.2012 - (ble overført i 2002 (konkurs)
til Northern Reefer AS (Kristen O. Johnsens Rederi AS), Apapa/Lagos, Nigeria,
omdøpt SAINT ANTHONY, beg.opph. 26.06.2005 i India).
M/S ORCA CHONO (LLWE3) (499/700/2003) ex ØYFJORD -12 - Aas mek. Verksted
AS, Vestnes/Haugesund - slettet 12.07.2012 - solgt til Naviera Orca Chile SA.,
Valparaiso, Chile, samme navn med signal CBOC.
M/S SIEM SWORDFISH (LAKN3) (5.372/4.386/1007) - Siem Offshore Rederi AS
(Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund - slettet 31.07.2012 - solgt til Veolia
Es Speciel Services Inc., Port Vila, Vanuatu, omdøpt til SWORDFISH med
signal YJSX3.
M/S SEVEN SISTERS (LCAQ3) (5.275/4.665/2008) - Siem Offshore Rederi AS
(Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund - slettet 27.07.2012 - overført til
Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Nassau, Bahamas, samme navn
med signal C6AA4.
M/T STOC PERSIA (LAKT5) (12.962/19.990/1984) ex TARNFJORD - 06 - Lanautique
Shipping Co. Ltd. Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Limassol/Oslo
- slettet 23.07.2012 - overført til Lanautique Shipping Co. Ltd. (Stoc Tankers
AB), Lome, Togo, omdøpt til PERSIA med signal 5VBN9.
M/S VIKING FIGHTER (LANQ7) (3.580/4.000/2012) - Viking Fighter AS (Eidesvik
AS, Bømlo), Tananger/Stavanger - slettet 25.07.2012 - overført til NOR, samme
navn med signal LDGT.

August 2012:
M/S BONDEN II (JWQC) (70/-/1974) ex LOFOTFJORD II - 92 - Dulf Sign AS,
Steinkjær - slettet 08.08.2012 - opphugget i september 2010.
M/S KJELL (LDXY) (21/-/1891) ex RUGGEN II - 87 ex KJELL - 47 ex FÆRGEBAAT
3 - 41 - Thor Arne Uteng Nilsen, Fredrikstad - slettet 10.08.2012.
M/S KOMMANDØREN (LCIC) (478/50/1990) - Fjordl Fylkesbaatane AS (Fjordl
AS), Florø - slettet 27.08.2012 - solgt til Canal & Bay Tours S.A., Panama,
omdøpt til KOMMANDØREN med signal
Flytedokk MYKLEBOST DOKK (10516) (-/-1942) - Myklebust Verft AS, Gursken/
Ålesund - slettet 06.08.2012 - solgt til Nederland
M/S STRØMMEN (LDHN) (-/-/1935) - Kristian Viktor Nilsen, Nervei/Hammerfest
(F-218-G) - slettet 29.08.2012 som forlist.
M/S VERITAS VIKING (LMIB) (7.886/5.200/1998) - Eidesvik Shipping AS (CCGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg), Bømlo/Haugesund - slettet
20.08.2012 - overført til NIS, samme navn med signal LMIB3.
September 2012:
M/S BLACK MARLIN (LHAA) (36/-/1983) ex PAMELA - 04 - Kjell Gustav Jensen
(repr.: Odd Harald Rosenlind, Jessheim), Aurigeno/Oslo - slettet 19.09.2012
- solgt til USA.
M/S GÅSVÆRFJORD (LEZV) (211/71956/74/77)=) ex ÅSVÆRFJORD - 01 ex GRIPFISK - 97 ex RAYTON - 87 ex VARHAUG - 83 ex BJØRNSUND - 68 - Skårvik
AS, Fosnavåg - slettet 17.09.2012 som opphugget.
M/S HEKKTIND (LAVJ) (1.136/626/1993) sjøsatt som FORTUNA POLAR - Nordland
Havfiske AS, Stamsund/Melbu - slettet 07.09.2012 - solgt til JSC «Murman»,
Murmansk, Russland, omdøpt til KAPITAN VARGANOV med signal.
M/S SOGNEKONGEN (LCTF) (487/35/2010) - Fjordl Fylkesbaatane AS (Norled AS,
Stavanger), Florø - slettet 25.09.2012 - solgt til Mutawa Marine Works LLC,
Abu Dhabi, De Forente Arabiske Emiratene.

August 2012:
M/S FLYING VIKING (LANA7) (3.536/996/1987) ex SEABED SUPPORTER -12
ex ISLAND SEAWÄY -11 - Fjellstrand AS (Seabed Shipping AS, Øvre Ervik),
Omastrand/Bergen - slettet 06.08.2012 - solgt til opphugging.
M/S FOB LADY (LADD7) (52/-/1986) ex PEGASUS - 06 - Offshore Windservice
ApS c/o A/S Hvide Sande Skibs- &. Baadebyggeri (FOB Shipping AS, Bergen),
Hvide Sande/Bergen - slettet 20.08.2012 - overført til Offshore Windservice
ApS, Hvide Sande, Danmark, samme navn med signal OYJN2 (DIS).
M/S INGEBORG PILOT (LACA5) (1.196/1.053/1981) ex TORA - 96 - Flekkefjord
Shipping AS, Flekkefjord - slettet 13.08.2012 - solgt til Chile, omdøpt til CA
LETA ANGELMO med signal CA4083.
M/T NORBJØRN 2 (LAKM4) (1.924/1.264/1973/82) ex NORBJØRN -12 ex BREMER
HANDEL - 95 ex BIRTE RITSCHER - 82 ex BELL VOYAGER - 79 ex BIRTE
RITSCHER - 77 - Norbjørn AS (Marine supply AS), Tromsø/Longyearbyen slettet 09.08.2012 - solgt til opphugging i Danmark.
M/T VADERO LINNEA (LAGT7) (7.421/12.325/1989) ex HUMMEL - 08 - Linnea
Shipping AS c/o AHL Shipping AS, Lysaker/Oslo - slettet 30.08.2012 - solgt
til Benami International Corp. (Proteas Marine JLT), Panama, omdøpt til
NAVARINO med signal 3ETW5.

September 2012:
M/T JO ASK (LAFI6) (12.273/19.087/1997) - Zippora Pte. Ltd. (Jo Tankers AS, Kok
stad), Singapore/Bergen - slettet 28.09.2012 - solgt til Ankara Marine Services
Ltd. (Elegant Ship Management & ConsultancY Services Pvt. Ltd.), Panama,
omdøpt til CASPIA med signal 3FQM6.
M/T JO EIK (LAFK6) (12.249/19,062/1998) - Zippora Re. Ltd. (Jo Tankers AS, Kok
stad), Singapore/Bergen - slettet 19.09.2012 - solgt til Delice Marine Services
Ltd. (Elegant Ship Management & ConsultancY Services Pvt. Ltd.), Panama,
omdøpt til DELICE med signal 3FYA6.
M/S OLYMPIC OCTOPUS (LNSV3) (3.102/2.600/2006) - Olympic Octopus KS
(Olympic Shipping AS), Fosnavåg - slettet 05.09.2012 - overført til NOR,
samme navn med signal LDPR.
M/S VIKING PRINCESS (LANF7) (5.381/4.800/2012) - Eidesvik Shipping AS (Ei
desvik AS), Bømlo/Haugesund - slettet 13.09.2012 - overført til NOR, samme
navn med signal LDDE.

Fiskebåter, kjøp & salg
Juli 2012:
M/S ALF EINAR (3YCK) (14/-/1947) - fra Partrederi Blikø Alf og Einar ANS (Alf
Blikø), Kolvereid til Rune Morten Bakke, Rørvik og hjemsted endret fra
Namsos til Rørvik (NT-169-V). I august til Remi Hatland, Rørvik, omdøpt til
LAUVØYVÅG (NT-169-V).
M/S BERNT OSKAR (3YCU) (490/-/2010)- fra Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær til
Knut Olav AS, Sørvågen/Svolvær (N-20-MS).
M/S BOVIKFISK (LNUD) (98/-/1985/87/90/95) ex BJØRN-HARRY - 09 ex REDFISH
- 90 ex MEHAMNFISK - 87 - fra Bovikfisk AS, Senjahopen/Vardø til Mikal
Solhaug, Båtsljord/Vardø, omdøpt til KARMA (F-36-BD).
M/S BRANDSHOLMBØEN I (LIUZ) (78/-/1979/98) ex BRANDSHOLMBOEN -12
- fra Brandsholmbøen AS, Leknes/Svolvær til Roholmen AS, Ballstad/Svolvær
og omdøpt til ROHOLMEN (N-105-W).
M/S BRATTSKJÆR (LLLP) (320/-/2001/05/07) - fra Brattskjær AS, Rørvik til
Storegg AS, Ellingsøy, omdøpt til STOREGG og hjemsted endret fra Namsos
til Ålesund (M-345-A).
M/S BREIVANG (LJQU) (-/-/1951) - fra Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn til
Holsnøy Kystlag, Rossland, omdøpt til LENDA oig hjemsted endret fra
Kredrikstad til Bergen. (R-225-K).
M/S FLANDER SR. (3YYV) (24/-/1962) ex BREIVIK -11 - fra Havsund AS, Hidrasund/Kristiansand til Jan Kjell Jakobsen, Flekkerøy/Kristiansand (VA-10-K).
M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Bømmelfisk AS, Vedavågen/Florø
til Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg/Florø (M-133-H).
M/S GANGSTAD (LLAQ) (75/-/1999) ex HAVBORG; 06 ex GISKE - 05 ex
J.M.GISKE - 04 ex LAPO - 01 - fra Gangstadfisk AS, Ålesund (c/o T. Gangstad
AS, Midsund)/Molde til Espen Nilsen AS, Dyrvik/Molde, omdøpt til EDNA
SYNNØVE (ST-212-F).
M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/-/1957) ex GERHART JAKOBSEN - 06 - fra Tollevik
AS, Haugesund/Sortland til Onsøyværing AS, Engelsviken/Sortland (0-21-F).
M/S HAVRAND (LLWF) (177/-/2002/03) ex FUGLOYFJORD -12 ex HENNINGSVÆR - 05 - fra Havrand AS, Bremanger/Tromsø til Frøybas AS, Kalvåg/
Tromsø (SF-40-B).
M/S HAVSNURP (LLBM) (742/71999/02) - Havsnurp AS, Midsund/Molde, omdøpt
til HAVSNURPI (M-95-MD).
M/S KJØLVA (LM6836) (24/-/1979) ex NY-MÅTIND -10 - fra Senjen Sjø AS, Husøy
i Senja/Svolvær til Kjølva AS, Fjordgard/Svolvær (T-119-LK).
M/S KYSTFISK (LMOV) (259/-/2004/07) - Kystfisk AS, Måløy, ommålt til 274 brt.
(SF-3-V).
M/S LIGRUNN (LAGT) (1.150/1.280/1979/97) ex GEYSIR - 06 - fra Libas AS,
Straume/Bergen til Ligrunn AS, Straume/Bergen (H-l-F).
M/S LOMEN (LDFJ) (21/-/1948) - fra Partrederiet Adolfsen ANS (Ole Petter Adolfsen), Værøy/Svolvær til Rollon I AS, Bodø/Svolvær (N-89-B).
M/S LUNDBERG (JWTR) (49/71974/83) - fra Lundberg AS, Tromsdalen/Tromsø til
Sara Karin AS, Nord-Lenangen/Tromsø, omdøpt til LYNGSTUVA (T-242-L).
M/S NORDNES (LNCR) (240/71977/92) ex GUNNARSON - 97 ex BRØDRENE
HUSEVÅG ;89 ex GULLAKS -87 ex GREEN FIELD -84 - fra Torg Invest AS,
Valderøya/ Ålesund til Eidesvåg AS, Bømlo/Ålesund (H-56-B).

M/S OLGRUNN (LM6795) (23/71979) - fra Knut Olav AS, Sørvågen/Svolvær til
Lo-Fo Fisk AS, Sørvågen/Svolvær (N-116-MS).
M/S ORKAN (LLXC) (37/71967/92/95/96) - fra Trænabanken AS, Træna/ Sandnessjøen til Lurøyveiding AS, Lurøy/Sandnessjøen (N-47-L).
M/S PAUL SENIOR (LLVA) (250/71982/92/03/10) - Brødr. Aandahl AS, Averøy/
Kristiansund, ommålt til 320 brt. (M-174-AV).
M/S ROLLON (LIXE) (186/71980/01) ex KVALØYVÆR - 01 ex NOTBAS - 95 ex
SIVERT SENIOR - 92 ex HANNE BIRGITHE - 86 - fra Rollon I AS, Bodø/Vardø
til Brødrene Bakken AS c/o Meløy Økonomisenter AS, Ørnes/Vardø (N-3-B).
M/S SANDFLU (LM3475) (24/71965/93) - fra Jørn-Åge Solhaug, Fredvang/ Svolvær
til Sørvågen Fisk AS, Sørvågen/Svolvær (N-55-MS).
M/S STOREGG (LEIA) (149/71991) ex MEILANDSTIND - 01 ex SIG WILLY II 97 - fra Storegg AS, Ellingsøy til Partrederiet Remi Jr. DA (Odd Emil Sjo),
Halsnøy Kloster, omdøpt til INGVÄRDSON og hjemsted endret fra Ålesund
til Bergen (H-95-K).
M/S STRØMØYGUTT (LM9153) (24/-/1982) ex SJØBLOMEN - 04 ex STANGNESVÆRING - 86 ex GAMVIKVÆRING - 85 - fra Strømøygutt AS, Ballstad/
Hammerfest til Torleif Skotheimsvik AS, Neverdal/Hammerfest (N-87-ME).
M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/71978/92) - fra Sørvågen Fisk AS, Sørvågen/
Bodø til Utflesa Kystfiske AS, Leines/Bodø (N-65-SG). I september til Lo-Fo
Fisk AS, Sørvågen/Bodø (N-29-MS).
M/S SVEBAS (LJTV) (259/-/2000/07) ex VESTØY -10 ex BIRGERSON -06 - fra
Ospa Rederi KS, Hersvikbygda/Florø til Ospa Rederi AS, Hersvikbygda/
Florø (SF-8-SU).
M/S SVEBAEN (LIVC) (70/71997) ex SOLOY-JUNIOR - 08 ex TOYA JR, - 02 - Sara
Karin AS, Nord-Lenangen/Haugesund, ommålt til 84 brt. (T-81-L).
M/S VESTBAS (LJBC) (467/71997/99/09) - fra Vestbas 1 AS c/o Tor Frantzen, Fos
navåg/Ålesund til Vestbas AS, Fosnavåg/Ålesund (M-66-H0)
M/S ØSTANGER (3YDD) (2.061/2.581/1979/91/10) ex HABERG -10 ex HØGABERG - 09 ex STOREKNUT - 03 ex ELDJARN - 93 ex M.YTTERSTAD - 93 ex
GULLFINNUR - 90 ex SILLJO - 81 - fra Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen
til Østanger AS, Torangsvåg/Bergen (H-148-AV).
August 2012:
M/S B.M.DRIVENES (LM7682) (24/71981) ex SKODVIN SENIOR - 07 - fra Partre
deriet Oma ANS (Anfinn Lars Sekkingstad), Bekkjarvik/Bergen til Tor Heine
Drivenes, Bekkjarvik/Bergen (H-223-AV).
M/S EGIL JUNIOR (LJIJ) (147/71998) ex HANSSON -10 ex SULAVÅG -10 ex STIG
HARRY - 07 Egil Jr. AS, Mausund/Trondheim, ommålt til 170 brt. (ST-200-F).
M/S GAMBLER (LELC) (1.298/71963/75/88) ex TORBAS -10 ex LEIKVIN -10 ex
SJØBRIS 2 - 07 ex SJØBRIS - 06 ex GULLFINNUR - 77 - Torbas AS c/o Maritim
Næringspark, Raudeberg/Måløy, ommålt til 1.309 brt. (SF-46-V).
M/S GIMSØYTRÅL (LMFG) (140/71983/92) ex KNAUSEN - 99 ex SULEJENTA - 92
- Mafjord Kystfiske AS, Alta/Svolvær, nytt fiskerimerke (F-43-A). I september
til Edvardsens Fiskebåt AS, Andenes/Svolvær, omdøpt til SOLVÆRGUTT
(N-65-A). Deretter til Solværgutt AS, Andenes/Svolvær (N-65-A).
M/S HALTENTRÅL (LDAR) (528/71998) ex RUSSIA TAIGN -12 -KS Solskjær AS,
Brattvåg/Ålesund, ommålt til 567 brt. (M-206-H).
M/S HANNA W (LCHT) (49/-/1952) ex RUTLEDAL -10 ex LOFOTVÆRING -10 fra Arne Helge Kristoffersen, Ramberg/Myre til Mirsel AS, Sørvågen/Myre,
omdøpt til STORHOLM (N-42-MS).
M/S HERØY (LIQW) (1.914/1.800/1997) exZETA -10 - fra Herøybas DA (Per
Magne Eggesbø, Ålesund), Fosnavåg/Ålesund til Herøybas AS, Fosnavåg/
Ålesund (M-620-HØ).
M/S ISFJORD (LNWH) (81/122/1985) ex T. HANSEN - 09 ex KIIL SENIOR - 03 ex
JAMO JUNIOR - 98 - fra Mehamn Kystfiske AS, Myre/Hammerfest til Havstein
AS, Myre/Hammerfest (N-106-0).
M/S JOHAN SENIOR (JXHL) (59/71968) ex M.TORE - 95 ex BLEIKSVÆRING - 91
ex SKOROY - 87 ex GJESVÆRING - 81 ex STOKKOY - 74 - fra Høvdingen AS,
Skrova/ Sortland til Tafo Eiendom AS, Skrova/Sortland (N-55-V).
M/S K.M.OSTERVOLD (LCHL) (1.240/71979) ex HAVBAS -12 ex FAGERVOLL
-12 ex ANDERS -08 ex HABERG -08 ex ANDERS -07 ex HABERG -06 ex
ANTARCTIC - 04 ex ELDJARN - 91 - H. Østervold AS, Torangsvåg/Bergen,
omdøpt til VIKAR 2 (H-80-AV).
M/S MALENA (LK2276) (34/71986/98) - fra Gustav Reinhartsen, Flekkerøy/ Kris
tiansand til Aamodt Fiskeri AS, Søgne/Kristiansand (VA-26-S).

M/S SKARSJØ (LLKK) (210/-/1982/02) ex MYREBUEN - 08 ex SENJAVÆRING - 02
ex MORTEN LARSEN - 01 ex SENJAFJORD - 88 - Skarsjø AS, Nord-Lenangen/
Myre, nytt fiskerimerke (T-161-L).
M/S SKUDE (LEDH) (291/71976/88) ex BERLEVÅGFISKII -03 ex POLARHAV -98
ex VALANES - 97 ex STORSKJÆR - 91 ex KIBERGVÆRINGEN - 86 ex ME
HAMNFJORD - 85 ex FURNES - 80 - fra Partrederiet Najaden ANS (Jostein
Knutsvik), Skudeneshavn til Morilder AS, Skudeneshavn (R-127-K).
M/S STATTHAV (LIRC) (383/-/1979/87) ex STATTHAV JUNIOR - 00 ex FRØYANES
JUNIOR - 97 ex VÅGSTEIN - 92 - fra Bjørnhaug AS, Vatne/Måløy til Britt
Janne AS, Hetlevik/Måløy (H-15-A). Deretter til Proa Fiskeriselskap AS,
Hetlevik/Måløy (H-15-A).
M/S STÅLHOLM (LAHQ) (339/330/1978/86/93/10) ex SILDEY - 06 ex SILDØY - 01
ex BØMMELFISK - 96 - fra Husøy Fiskeriselskap AS, Husøy i Senja/Tromsø
til Stålholm AS, Husøy i Senja/Tromsø (T-2-LK).
M/S VOLDNES (LKUB) (498/-/2011) - fra Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøy
sund/Hammerfest til Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest
(F-80-MS).
M/S ØKSNESVÆRING (LION) (184/-/1966/92/99/02) ex SKOGSØY -10 ex ME
HAMNFJORD - 05 ex NOTBAS - 05 ex MOAN SENIOR - 02 ex JANNE KRISTIN
- 96 ex LARS-ANGEL - 84 ex ARNØYTIND - 80 ex NOREGG - 77 - fra Havstein
AS, Myre/Trondheim til Øksnes Kystfiske AS, Myre/Trondheim (N-125-0).
September 2012:
M/S DAG VIGGO (LM4697) (39/-/1973/98) - fra Dag Viggo AS, Reine/Svolvær til
Nysol AS, Gravdal/Svolvær (N-33-W).
M/S FLAKSTADTIND (LDFC) (24/-/1950/98) - fra Forrøy AS, Bleik/Svolvær til
Mirsel AS, Sørvågen/Svolvær (N-148-MS).
M/S HAAKON-JR (LEVD) (257/-/1983) ex TRÆNABANKENII -08 ex TRÆNA
BANKEN - 08 ex ISQUEEN - 91 - (fusjon) Moskenes Torsk AS, Sørvågen/
Sandnessjøen (N-94-MS).
M/S HAVSTEIN (JWRL) (69/-/1985) ex SMÅVIK - 03 - Havstein AS, Myre/ Ham
merfest, fått nytt merkenr. (N-244-0).
M/S HERØYVÆING (LJRY) (405/-/1989/93/99) ex FRØYBAS - 09 ex FANGST - 08
ex KVALSVIK - 05 ex BRISTOL -99 - Brattholm Invest AS, Fosnavåg, ommålt
til 443 brt. (M-47-HØ).
M/S JARSTEIN (3YZD) (-/-1960) - fra Børge Refsnes, Husbysjøen/Skudeneshavn
til Trønderhav AS, Husbysjøen/Skudeneshavn (ST-16-RS).

M/S MONICA SENIOR (LAYX) (48/-/1956/87) ex MONICA - 02 - fra Partrederiet
Najaden ANS (Jostein Knutsvik), Skudneshavn/Egersund til Najaden Fiskeri
AS, Skudeneshavn/Egersund (R-188-K).
M/S OMSUND (LKTM) (229/-/1982/96) ex SKULBAREN - 07 - fra Omsund AS,
Frei/ Kristiansund til Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund/Kristiansund,
omdøpt til GANGSTAD (M-9-MD).
M/S RANTON (LNTL) (89/-/1965/84/96/99) ex FREDRIK ARNTZEN - 90 ex BJØRN
ROALD - 73 - fra Dag Ivar Knutsen AS, Myre til Bertinussen AS, Myre (N-40-0).
M/S RINGBAS (LHRX) (499/-/2010) - fra Ringbas AS c/o Maritim Næringspark,
Raudeberg/Måløy til Vestbas AS, Fosnavåg/Måløy (M-116-HØ).
M/S RØDHOLMEN (LCMN) (1.874/-/1995/11) ex STROMBOLI -11 ex TORBAS -10
ex CHRIS ANDRA - 04 - fra Rødholmen AS, Lødingen/Harstad til Kanstadfjord
AS, Lødingen/Harstad (N-118-LN).
M/S SANDER ANDRE (LGIF) (202/75/1993/02) ex BALLSTADØY -10 ex H.
KLAUSSEN - 05 - fra Mirsel AS, Sørvågen/Svolvær til Willassen Senior AS,
Digermulen/Svolvær, omdøpt til HANNA W (N-120-V).
M/S SENJASUND (LNQI) (58/-/1967) - fra Log Roy, Åna-Sira/Tromsø til Najaden
Fiskeri AS, Skudeneshavn/Tromsø (R-74-K).
M/S SILVER BAY (LIHW) (126/-/1968/01) ex STATTVÆRING - 00 ex TANJA III - 96
ex FLID - 86 - fra Eivind Waage, Foldrøyhamn/Måløy til Eivind Waage AS,
Foldrøyhamn/Måløy (H-95-B).
M/S SKUDE SENIOR (LCGU) (405/-/1968/08) ex PERNILLE FROM - 08 - STROMBOLI II - 05 ex STROMBOLI - 04 ex BENTHE LOTH - 79 ex STROMBOLI - 75
ex FANO - 72 - fra Partrederiet Najaden ANS (Jostein Knutsvik), Skudeneshavn
til Bømlotrål AS, Bømlo/Skudeneshavn (H-96-B).
M/S SPRATTUS (LDFW) (49/-/1952) - fra Rune Waage, Rubbestadneset/Bergen til
Nyvåg AS, Rubbestadneset/Bergen (H-18-B).
M/S TORMO (LM3995) (24/-/1963) - fra Sørøyfisk AS, Ellingsøy/Fredrikstad til
Storegg AS, Ellingsøy/Fredrikstad (M-8-A).
M/S TRÆNABANKEN (LIZV) (399/-/1987/97) ex MEILANDSTIND - 08 ex MAG
NARSON JR. - 08 ex MAGNARSON - 07 ex KARU - 07 ex INGUNN - 03 ex
SANTOS - 01 - fra Trænabanken AS, Træna til Heggøy Fisk AS v/ Jan Arve
Heggøy, Holmedal, omdøpt til HEGGØY JUNIOR og hjemsted endret fra
Sandnessjøen til Florø (SF-19-A).
M/S ØSTERBRIS (LJME) (1.772/850/1999) - fra Østerbris AS, Torangsvåg/Bergen
til Østerfjord AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV).

SVERRE MO

NORSKE
MARINEFARTØY
Samtlige norske marinefartøy 1814-2008
og Marinens Flygevåpen 1912-1944
Boken gir en kortfattet og översiktlig fremstilling av
samtlige Marinens fartøy og fly fra 1814 og frem til dags
dato. For alle hovedfartøy er de mest relevante skipsdata
presentert sammen med en kortfattet historikk. Mindre
fartøy er gitt en mer forenklet opplistning.

Boken omhandler 819 marinefartøy, hvorav 226 er avbildet
og 313 fly, av disse er 48 avbildet.
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DAG BAKKA JR.
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LIVSLINJE I STAMPESJØ
Fraktefartøyenes Rederiforening 75 år

Ubåtvåpenet 1909-2009
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Anbefales
på det varmeste!

Jon Michelet

ramsa^t roman ra sjømanns^vet
Boka (359 sider) er skrevet av tidligere sjømann Tor Sæther,
også kjent under pseudonymet Alexander Brenning.

Tilbakemelding på boken fra tidligere sjømann
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Norsk skipskalender 2013
12 flotte bilder av gamle handelsskip.
Kalenderen måler 32x40 cm.
Du kan bla i kalenderen ved å gå inn
på forlagets hjemmeside
www.vormedalforlag.no
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