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Bergens egen Statsraad Lehmkuhl
fotografert av kaptein Gunnar Utbult fra en Odfjell

kjemikalietanker i Nord-Atlanteren i november,
under Statsraadens hjemreise fra Norfolk, Virginia,

som kadettskip for Sjøkrigsskolen.
Og dette skipet fyller 100 år i januar 2014!



Narvik i januar 2013.

I Norge er vi så heldige å leve med en sterk maritim næring og en blom
strende maritim kultur. Vi har både skipsverft, rederier og en maritim
industri med det meste fra støttefunksjoner til leverandører; og med

norske sjøfolk og ungdom som velger maritim utdanning. Og vi har en rik
flora av kystlag, veteranbåter og foreninger av alle avskygninger.

Vi i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har vår egen lille nisje, som foku
serer på fartøyene, menneskene, miljøene og foretakene rundt dem. Målet
er å avspeile noe av denne bredden i hvert eneste nummer av «Skipet».

At skip er spennende objekter slår iblant gjennom i folks bevissthet. Som
det på omslagsbildet, Statsraad Lehmkuhl, som til neste år vil få markert
sin 100-årsdag. Og det er en fantastisk historie, om et skip bygget i 1914 for
utdanning av tyske sjøfolk, som via britisk krigsbytte kom til Norge i 1921 og
gjennom et vekslende liv har blitt et eventyr - tilbakelegger 25 000 sjømil i
året (hvor den tradisjonelt gjorde 6-8000), seiler Nord-Atlanteren hver høst,
har i år vunnet Tall Ships Race i sin klasse og for femte gang på seks år ligger
an til å vinne the Boston Teaport Trophy, utmerkelsen til seilskipet som har
seilt lengst distanse over 124 timer; i år med en gjennomsnittsfart på gode
11,7 knop over fem døgn! Og selvsagt er det menneskene rundt som gjør
det mulig, mannskap og organisasjon som er motivert for å drive nettopp
et skoleskip for ungdom, kadetter og medseilere. Vi gratulerer Statsraad
Lehmkuhl og alt hun står for.

Med ønsker om God Jul og en Godt Nytt År til hver enkelt.

Dag Bakka jr

Opplegget for vårt felles årsmøtearrangement

med Klubb Maritim i Göteborg er nå klart.

Detaljer og informasjon om påmelding mv

kommer i neste nummer, men hovedpunktene

blir som så:

Fredag 23 mai: På kvelden samling i Kajutan

med foredrag om skipsverftene i Göteborg

Lørdag 24. mai: Samling på Klippans ång

båtsbrygga, tur med dampskipet Bohuslän,

ettermiddagen til disposisjon eller faglig

samling, middag på hotellet

Søndag 25. mai: Separate årsmøter for

Klubb Maritim og NSS.

Innkvartering på hotell Novotel ved Klippan,

like ved Älvsborgsbroen. Frisene er definitivt

moderate for norske lommebøker.

Sett av disse dagene nå!
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HORISONT

I oktober/november gjennomfører Hurtigruten et ekstra liggedøgn i Bergen i en ellers hektisk drift. Her møtes søstrene Nordnorge og Nordkapp ved

Bontelabo 5. november, påpasselig fotografert av Rolf Clausen.

2 SKIPET NR. 4 - 2013

Fra Azorene kommer bildet av hurtigbåten

Espresso de Triangulo som går i rute mellom

Horta og Velas. Navnet finnes ikke i Equasis,

men IMO-nummeret forteller at dette er

opprinnelig Helgeland til Helgeland Trafikk

selskap AS, levert fra Fjellstrand Aluminium

Yachts i 1983 av type 31-5M. Den ble solgt

til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane i 1998

som Fjordtroll og gikk derfrå til Portugal i juli

2001. Foto via Harald Lorentzen

Skoleskipet Gann er jo det tidligere hurtigrute

skipet Narvik fra 1982. Den holdes høyt i

hevd av Skoleskipet Gann som tar mål av seg

til å være den fremste faglige utdanningen

nasjonalt for unge som velger en framtid innen

maritim virksomhet. Om sommeren seiler den

fremdeles sine Gann-turer rundt om i Nord-

Europa. Foto: Rolf Clausen 25. juni
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Polarskipet Polarstar fra 1948, som nær

mere omtalt i forrige nummer, ble i begyn

nelsen av desember ført fra Hjørungavåg til

Szczecin for en omfattende oppgradering.

Willy Nesset i Polarstar Drift forteller at båten

ble malt opp og utrustet til Skipskontrollens

krav. Nå skal den gjennom samme slags kur

som Nordstjernen, i nært samarbeid med

Riksantikvaren.

Fotografert i Kopervik 5. desember av Alf Johan Kristiansen

Utrolig nok er Jahre Lines gamle Prinsesse Ragnhild

(7715 brt) fra 1966 fortsatt i virksomhet, nå som

casinoskip Ji Mei på dagsturer ut fra Hong Kong.

Den ble jo levert fra Kleier Howaldtswerke i juni

1966 til Jahre Line for linjen Oslo-Kiel (som under

släktingen av Kosmos ble overført til B Skaugen

Shipping og ble etter hvert til Color Line). Den gikk

ut av linjen i 1980 og ble kortvarig omdøpt Janina

før salg til Liberia i 1981. I 1983 kom den til China

og fikk raskt navnet Ji Mei. Siden 2000 er den eiet

av rederiet med det optimistiske navn Sky-High

Fortune Maritime Inc, Hong Kong. Bildene er tatt i

Hong Kong av Geir Michaelsen fra Wilh Wilhelmsen

og er mottatt via Harald Lorentzen.

Cruiseskipet Orient Queen, fotografert av Kjell

Birger Sønstabø på Symi i september i fjor, er

åpenbart en av Klosters «White ships of the

Caribbean»; i dette tilfellet Starward (13108

brt) levert i 1968 fra AG Weser Werk Seebeck

i Bremerhaven. Den ble soigt av Kloster Cruise

i 1995 til gresk rederi som Bolero, og gikk

i 2004 til Louis Cruise Lines, Kypros, som

Orient Queen. Den ble soigt videre i sommer

til Core Marine Ltd og omdøpt Louis Aura-,

samme rederi eier også Rio ex Southward fra

1971.

SKIPET NR. 4 - 2013
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HORISONT

Når vi først er på Randsfjorden, så drev

den opplagte fergen Randsfjord på land i

Røykenvik i romjulen 2011. Denne er faktisk

opprinnelig den første Mjøsfærgen fra 1923,

bygd på Sarpsborg Mek. Verksted og satt

sammen i Minnesund. Den var på 58 fot og

37 brt og ble satt i rute Gjøvik-Mengshol og

Gjøvik-Smedstuen. I 1968 ble den solgt til

Gran Kommune og flyttet til Randsfjorden

som Randsfjordferja i rute Horn-Bjoneroa.

Her ble den byttet ut etter bare fire år og lå

deretter i reserve. I 1991 gikk den til private

som har harr problemer med å finne rimelig

anvendelse.

I år kom Mjøssamlingene på banen, med

hjelp av Riksantikvaren, og overtok fergen

slik den lå. I november ble Randsfjord fraktet

landeveien tilbake til Mjøsa hvor den er satt

på land i Minnesund.

Samtidig er også det i forrige nummer

omtalte klenodium Brandbu fra 1907 flyttet

midlertidig til Minnesund.

SKIPET NR. 4 - 20134
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Etter flere års opplag på Karljohansvern ble KNM Horten omsider slettet 27. september som solgt til Storbritannia. Kjøper er CAS Global i Weston-on-

Thames, et firma som har spesialisert seg på sikringsoppdrag. Skipet ligger fortsatt i Horten under sitt gamle navn, her fotografert av Frode Adolfsen

i mai før eierskiftet.

fra Daewoo til 1,3 milliarder kroner.

Fraktebåten Marmorholm (220 tdw), bygget

1967 av Bentsen & Sønner, Ny-Hellesund, ble

i oktober solgt til nederlandske kjøpere. Båten

tilhører den lange serien av paragrafskip på

99 brt og gode 200 tdw som ble bygget fra

slutten av 50-tallet. I dette tilfellet ble båten

gjort om til tankskip for svovelsyre i 1957

og kom på 80-tallet senere til Elnesvågen

for skipning av slurry, elet av Omya Hustad

marmor AS. Den har de siste årene ligget i

opplag, før den gikk til Nederland for egen

maskin.

KNM Horten (2823 brt) ble bygget i 1978 på Ulstein Verft som depotskip og var i tjeneste frem til 2008. FLO Sjø bestilte i juni et nytt logistikkskip

Foto ved ankomst Delfzijl 2. november av Frits Olinga
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av Harald Lorentzen

Ublidt møte med Krøklegrunnen
utenfor Nesoddlandet

Kanonbåten Sleipner (1877) i sin opprinnelige form.

Det er en vakker og varm julidag kommanderende V. A. Geelmuyden samt
i 1899, marinens store kanonbåt viseadmiral von Krogh, samt 7 andre av
«Sleipner» er på vei fra marine- de høyeste offiserene ombord,

basen i Horten og inn til Oslo med kom- Hovmester johansen (som egentlig var
manderende Admiral, viceadmiral George murer av yrke) hadde servert en storslått
Frederik von Krogh (1843-1901). Von middag med drikkevarer til. Her var øl,
Krogh hadde inspisert «Sleipner» etter at rødvin, sherry og campagne, samt likør
den var kommet til Horten 15. juli etter til kaffen.
endt sommereskadretokt med kanon- Det var en god stemning på marinens
båtdivisjonen. Det ble deretter bestemt stolthet «Sleipner». Så hadde skipsjef
at «Sleipner» skulle bringe Von Krogh Sparre og admiralen trukket seg tilbake
tilbake til hovedstaden. til skipssjefens salong hvor de kunne i

De dampet av gårde denne tirsdag fred og ro fortsette med sine militære
18. juli 1899. «Sleipner» hadde med seg synspunkter.
en egen los og kjentmann på turen, og Kanonbåten «Sleipner» var nå blitt 21
etter at han hadde loset krigsskipet trykt år gammelt, bygget på Carlohansværn
gjennom Drøbaksundet i den trange leia Verft i 1878 som marinens første moderne
og passert Spro lykt, gikk han ned for åfå havgående krigsskip. Den var utstyrt med
seg noe å spise. Før han gikk ned hadde 1 stk. 26 cm bakladekanon (som veide
han satt kursen for ågå innenfor Steilene. 22 tonn) og plassert forut på «Sleipner»,

I skipets salong er det denne dagen dessuten 1 stk. undervanns baugrør for
dekket til 10 personer, med «Sleipner»s utskyting av Whitehead torpedoen Som
skipssjef Christian H. Sparre hans nest- mange skip var på denne tiden, utstyrt med

SKIPET NR. 4 - 20136

Foto: Marinemuseet

dampmaskin og seilrigg. Da kunne marine
fartøyet fosse fram med 13,4 knops fart.

Oppe på kommandobroen var det nå
den 24 år gamle premierløytnant Per I.
Horn som førte «Sleipner». Han hadde
vært nede å fått en matbit før han skulle
opp og overta vakten og hadde fått litt
leskende til sin middag. Ett til to glass
rødvin, ett glass campagne og litt likør
til kaffen, for han skulle jo opp på vakt.

De hadde passert Svestad da Horn fikk
se det hvite flytende sjømerket med en
kost på toppen som sto et stykke utenfor
(nåværende Dalbo). Dette sjømerket for
talte ham at grunnen var nord og øst for
sjømerket, men ifølge Horns forklaring
kom det brått på ham. Han bestemte seg,
av en eller annen grunn for å gå langs
land og på innsiden av Krøklegrunnen
som det heter her. Skipssjefen Sparre
hadde sagt til sitt mannskap at de kun
skulle følge hovedleia innover når losen
ikke var tilstede, men her kom de til et
punkt der Horn måtte velge løp og han

Christian Sparre var skipssjef på Sleipner i
1899, ble året etter utnevnt til viseadmiral.

s !



mente at dette var hans beslutning. Han
ville spare tid og gå langs land oppover
til byen.

Klokken 20.54 tørnet den svære marine
båten «Sleipner» på Krøklegunnen med
full fart. De sto bom fast 33 meter rett øst
for det hvite sjømerket. (I dag er dette sjø
merket en grønn flytende stake forankret
i bunnen mens det der «Sleipner» gikk på
står en jernstake i bunnen.)

Støtet var så sterkt, forteller Aften
posten, at vannet flommet inn og slukket
begge dampkjelene, og mannskapet fikk
hurtig lukket alle lukene i de vanntette
skottene. Mannskapet fikk nå en hard
tørn med å lense hele natten for å holde
skipet flytende slik at det ikke sank. En
av flere små dampskip kom til unnsetning
og fikk brakt kommanderende admiral
inn til byen.

På morgenen kom det dykkerbåter fra
Moss og flere marinebåter fra Horten.

Det var langt fra det første skipet
som gikk på Krøklegrunnen, folk på
Nordstrand på Nesodden kunne fortelle
Aftenpostens journalist at det var nær
mest hvert annet år at et skip støtte på
der ute.

Forsvarsminister Holst og viceadmiral
Von Krogh var ute å inspiserte arbeidet,
men det tok flere dager å tette «Sleipner»
før det 21. juli kom flott fra grunnen og
kunne slepes inn til dokken på Akers
mek Verksted.

Ved Høiesterett,s dom av 12. januar
1900 ble skipssjefen frifunnet mens
premierløitnant Horn ble dømt til 100
dagers festningsarrest. I 1901 var han
atter i tjeneste om bord i «Sleipner» hvor
han i 1908 ble nestkomanderende med
kaptein som tittel.

Etter dette ublide møte med Nesodden

ble det bevilget 80.000 kroner til ombyg
ging av «Sleipner».

Skipet ble nå omgjort til kadettfartøy
og fra 1915 til losjiskip. «Sleipner»s propell
ble fjernet og etter dette kom aldri skipet
i fart noe mer. Fra 1921 til 1932 var den
depotskip for Marinens Flyvevesen og
Flyveskole på Karljohansværn før den
ble hugget opp i 1935.

Kilder:
«Edrulighetsforholdene i marinen»

- Sven Aarrestad 1903.

«Wikipedia - Torpedobåten Sleipner»
«Aftenposten» 19.7.1899/ 20.7.1899/ 22.7.1899/

25.7.1899/ 20.10.1899.

«Kgl Norske Marines Fartøyer - Hefte 24 -
Kanonbåt 1. kl. Sleipner av Stein Moen.

Det var her ved den sorte jernsøyle at «Sleipner» grunnstøtte. Som bildet viser er det her
kun 1,5 meter vann. Hadde «Sleipner» gått 10 meter østenfor hadde den gått klar grunnen.

Modell av kanonbåt « Sleipner» på Marinemuseet i Horten.

Kanonbåt Sleipner etter ombygging i 1900/01.

SKIPET NR. 4 - 2013 7
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Av Dag Bakka jr

Motorskipet «Dagfred» levert i 1930 fra Akers Mek Verksted.

Staubo/Ditlev-Simonsen - II

John P Pedersen & Søn, Oslo
Vågestykket da den aldrende John P Pedersen i 1898 bestilte det første dampskip førte i løpet av 2-3

år til et helt dampskipsmiljø på tettstedet Staubø på Tverdalsøya i skjærgården mellom Arendal og

Tvedestrand, sombeskrevet i «Skipet» nr 3.13.

VedJohnPPedersensdødimail900 Dessuten hadde Olaf Ditlev-Simonsen familier og flyttelass. John P Pedersen
gikk ledelsen av rederiet over til vært kysten rundt for å tegne aksjer. Vi & Søn etablerte kontor på Lysaker i
svogrene Christian Pedersen Staubo ser også at det ble utarbeidet aksjeinn- Bærum (på grunn av sine gunstige kom

og Olaf Ditlev-Simonsen, henholdsvis 40 bydelse på engelsk, noe som vel tyder på muneskatt), mens rederne seiv skaffet seg
og 37 år gamle. De hadde nå to dampskip at Pedersens förbindelser blant meglere standsmessige boliger på Oslos vestkant,
i fart i rederiet John P Pedersen & Søn, og skipshandlere ute ble tilbudt aksjer. Ganske sikkert var det Olaf Ditlev
men firmaet overtok også som korrespon- Og iog med at dampskipene Daggry og Simonsen som var drivkraften bak flyt
derende reder for de fire siste treseilerne. Dag hadde levert gode resultater gikk det tingen, og han hadde gode rasjonelle argu-
Det var ellers en hektisk tid med tre nå lettere å skaffe kapital. menter. Fordelene med å drive rederi i
dampskip under bygging. Dampskipene «1 1900 døde min svigerfar og det ble hovedstaden var innlysende. Rederiet fikk
ble fortsatt fullfinansiert med aksjer, slik tomt og ødslig omkring oss», skrev Olaf å daglig forbindelse med sine meglere,
at hvert skip var eiet av sitt aksjeselskap Ditlev-Simonsen senere. Dybden i dette hvor skipsmegler H B Blehr, leder av
som drev dem uten pantegjeld. Vi kjenner utsagnet skal vi komme tilbake til, bare Joachim Grieg & Co.s oslokontor, skulle
ikke noe bestemt til aksjonærene, bortsett registrere at etter sommeren 1902 ble bli en viktig person både for fruktskip
fra at den gamle kretsen av partredere nok kontoret på Staubø pakket ned og gikk og andre certepartier. Finansielt kunne
var trakket inn sammen med familien sjøveien til Oslo sammen med redernes rederiet trekke på effektive storbanker;

SKIPET NR. 4 - 20138

Foto: A E Wells
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det var direkte telegrafforbindelse med
utlandet og hyppig postgang til London
og Hamburg. I driften kunne en trekke
på nære kontakter med skipsverft, kon
sulenter og maskinistskoler for å få dyk
tige maskinister. For øvrig var det fort
satt mange sjøfolk fra Flosta, Sørlandet
og snart også fra Hvaler hvor Olaf hadde
sine røtter. Seiv om også seilskipene ble
omregistrert fra Tvedestrand til Kristia
nia, så ble de trolig i realiteten fortsatt
drevet av sine faste kapteiner.

I mange år, faktisk til godt ut på 1960-
tallet, hadde rederiet fortsatt et sterkt
innslag av sjøfolk nettopp fra Flosta og
Hvaler.

Flosta-rederne skulle ellers finne seg
vel til rette i hovedstaden, som på denne
tid opplevde sterkt tilflytting av unge ship
pingfolk fra Oslofjord-byene, Vestfold og
Sørlandet. Her må de ha funnet seg godt
til rette i et større miljø, både faglig og
sosialt, samtidig som Pedersen-grenene gode resultater fra sitt timecharter. Det trampfart, men også spesialbygde frukt
holdt nær kontakt med Staubø og Flosta neste, Dag (860 tdw), kom i fart allerede i skip som Beacon og Salvator di Giorgio
i mange år fremover. juni 1899 i europeiske farvann. Disse var sluttet til amerikanske befraktere på

nå steg raskt. to solgt i 1901, mens de to siste seilte til
Sterk ekspansjon Med gode resultater å vise til gikk 1905 og 1908.
John P Pedersen & Søn red de første årene det nå lettere å skaffe kapital, og i årene f 1905 kastet rederiet seg også på
på en bølge av ekspansjon. 1900-1905 ble det levert ikke mindre enn ti innkjøpsbølgen av rimelige utenlandske

Dampskipet Daggry (1530 tdw) levert nye skip fra norske verksteder. Det dreide jernseilskip og anskaffet på denne måten
høsten 1898 hadde kommet ut nettopp som seg foreløpig om mindre skip i størrelsen fem relativt store skip de neste fire år,
markedet nådde toppen og kunne levere 850-2000 tdw beregnet på trelast, kull og som forøvrig ble en vanskelig periode.

Dampskipet «Dagfin» (1950 tdw) ble levert fra FMV i 1902, her fotografert i Bristol.

Fruktskipet «Beacon» 1902 ble bygget mens rederiet ennå holdt til på Staubø.

dessuten anskaffet rimelig, mens prisene lengre certepartier. Av treseilerne ble
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Stålbark «Ancenis» (2900 tdw) var et av
flere seilskip som ble anskajfet, med gode
resultater. Rederiets arkiv

Et skip som brøt med navnelinjen var
Bjørnstjerne Bjørnson (1850 tdw) levert
fra Nylands høsten 1904. Dikteren skal
ha vært stolt over å kunne gi navn til
et skip, men skal ha blitt fornærmet da
skipet året etter ble solgt til Japan med
solid fortjeneste. Og denne fortjenesten
gav egenkapital til AS Ocean, stiftet 24
februar 1906, som bestilte to dampskip
fra Nyland, Amanda og Anita.

Den viktige omlegging av rederiorga
niseringen på denne tid var overgangen
fra enskips aksjeselskaper til flerskips.
Enskipsselskapet var bygget på samme
prinsipper som det gamle partrederiet ved
at det ble stiftet spesielt for finansiering opp selskapet til et stort rederiselskap hvert klart at de to partnerne ikke så like
av ett skip og ble oppløst etter at skipet gjennom emisjonen 11912 hadde selskapet på alle spørsmål. Det synes åpenbart at
var solgt eller forlist. All fortjeneste bie en samlet aksjekapital på 2.6 millioner Olafvar den mest pågående og dynamiske
delt ut som utbytte til aksjonærene. Fler- kroner og var blant Oslos største. av partnerne og hadde flere jern i ilden,
skipsselskapet derimot var opprettet med I det hele var John P Pedersen & Søn mens Christian nok var mer forsiktig
lengre perspektiver for å eie flere skip, blant hovedstadens ledende rederier. 11910 og mer av et familiernenneske. Det ser
hvor inntektene kunne bygges opp som talte flåten 16 dampskip og fem store jern/ også ut for at de hadde hver sin sosiale
fonds og hvor salgsgevinst kunne reinves- stålseilere, noe som gjorde det til Oslos omgangskrets hvor Christian holdt seg
teres i nye skip. Flerskipsselskapet var den tredje største rederi. Olaf Ditlev-Simonsen til Staubo-siden, mens Olaf i større grad
moderne organisering, innledet av A F og Chr P Staubo var blitt betydelige menn tok del i det offentlige liv.
Klaveness med DS AS International i 1902. i hovedstadens sjöfartskretsen

John P Pedersen & Søn flåte 1914

ds Daggry
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ds Dagfred
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ds Dagny 2000
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Avleggere
Etter mange års rask ekspansjon synes
det som om tempoet dabbet litt av fra
1912. Riktignok ble et moderne frukt
skip levert fra Nyland i 1913 som Banan,
sluttet for 4 år til United Fruit Co, før et
stort malmskip på 12000 tdw ble bestilt
fra England det følgende år og sluttet til Simonsen og sønnen Halfdan den tillig- sønn Halfdan (født 1894) som innehavere.
Dominion Goal i Canada.

Rederikontoret lå fortsatt på Lysaker. den nye bygningen ble bygget sammen hos H Clarkson i London og vendte hjem
11910 gjorde Christiania Rederiforening med Sjøfartsbygningen. for å overta ledelsen av AS Vestheim som
avtale om bygging av en stor forretnings
gård på hjørnet Rådhusgaten-Kongens
gate, som stod ferdig i 1914 med navnet
Sjøfartsbygningen. Her fikk John P Peder- flerskipsselskap, og i juni ble Halfdan tidlig som mulig.
sen & Søn nå sentrale kontorer i Kvadra- Ditlev-Simonsen &Co etablert som dis- Christian fulgte eksempelet i mars
turen. Litt senere kjøpte Olaf Ditlev- ponentselskap med ham seiv og eldste 1915 da han etablerte AS Hav og stiftet

Stålhark «Ragna» (1570 tdw) ved levering fra Fevig i 1892. Den hle innkjøpt i 1907 og seilte til 1922.

Olaf Ditlev-Simonsen

Fra levering av Helmer Stauho & Co's «Hvoslef» i 1927, fra venstre Olaf (Tit) Ditlev-
Simonsen jr, kaptein Chr Johnsen, Staubø, en ukjent og til høpre Helmer Staubo.

gende eiendommen Kirkegaten 7, hvor Halfdan var på dette tidspunkt trainee

11914 tok Olaf et skritt som på mange hadde to skip i bestilling. Det var åpen
måter kom til å forandre utviklingen. Den bart faren som stod bak, i tråd med hans
17 januar ble AS Vestheim stiftet som innstilling åla ungdommen få ansvar så

[
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disponentselskapet Helmer Staubo & utviklet sine egne rederiforetak. Men innehavere i John P Pedersen &Søn som
Co sammen med sin eldste sønn Helmer lenge skulle imidlertid AS Ocean være var vedtektsbestemt disponentfirma for
(født 1891) som inntil da hadde arbeidet det største og mest solide. AS Ocean. Dette betydde at innehaverne
i New York. AS Hav overtok ds Dag (835 Denne posisjonen ble langt på vei av John P Pedersen StSøn hadde betydelig
tdw) fra AS Ocean. Begge disse avleggerne endret med Første verdenskrig. Rede- frihet i disponeringen av rederiet og
fikk kontorer i Sjøfartsbygningen, men riet hadde begynt å seige ut sine minste lenge dominerte styret, seiv om familiene
på forskjellig side; Halfdan i Kirkegaten enheter allerede i 1913/14 og dette fort- ikke nødvendigvis hadde kontrollerende
7og Helmer i Kongens gate 6. satte i 1915 med salg av fire skip til gode, majoritet. I 1918 ble neste generasjon

Derved var strukturen lagt, med John men dog moderate priser ien tid hvor opptatt som medinnehavere i disponent-
P Pedersen & Søn som kontrollert av skipsverdiene etter hvert steg sterkt. Som firmaet. Det var Olaf Ditlev-Simonsen
Staubo- og Ditlev-Simonsen-familiene et åpent børsnotert selskap ble Ocean jr («Tit») (1897-1978) og Helmer Staubo
i felleskap, mens de hver på sin kant utsatt for oppkjøp av spekulanter som (1891-1984).

Malmskipet «Daghild» (12150 tdw) var et av landets største ved levering i 1916.
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Fruktskipet «Banan» (1900 tdw) ble levert i
1913 og fikk et langt liv.

presset på for å få ut verdiene i form
av utbytte. Ved utgangen av 1915 hadde
aksjonærene fått utbetalt 97,5 prosent av
pålydende verdi i utbytte, men etter press
fra aksjonærene ble det gitt 70 prosent
for 1916 og henholdsvis 30 og 25 prosent
for de neste årene. Rederiet ble presset til
å seige eiendeler og avhendet to skip til
gode priser i 1917, mens de mest pågående
aksjonærene krevde at selskapet skulle
likvideres og verdiene fordeles.

Etter selskapsavtalen skulle Christian
og Olafs familiegrener være likestilte

Rederiets arkiv

John Clarkson
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AS Ocean førte likevel en relativt nøk
tern linje gjennom jobbetiden og ses bare
å ha gått inn på en nybyggingskontrakt.
Høsten 1917 ble det bestilt et dampskip
på 8100 tdw fra Richardson, Duck & Co
i Newcastle til en pris på 202.500 pund
+ glideskalatillegg. Ellers holdt rederiet
kruttet tørt.

Nye dampskip
Etter Første verdenskrigs gode tider for
skipsfarten slo konjunkturene om høsten
1920 og førte til noen vanskelige år med
opplag, konkurser og arbeidsledighet.

AS Ocean var av selskapene som
hadde disponert fornuftig, til tross for
at selskapet var blitt tappet for verdier.
Ved utgangen av 1919 hadde selskapet et
driftsoverskudd på 2,2 millioner kroner,
bokførte verdier på 1,5 mill, fondsavset
ninger på 1 million om betalt 3,8 millioner
på nybygningen. Markedsverdien av flåten
lå på 7,2 millioner, og aksjonærene hadde
fått sine 30 prosent utbytte, tilsvarende
1,05 millioner. Flåten omfattet det siste
seilskipet Ragna, tre fruktskip, tre eldre
trampskip, samt det store malmskipet
Daghild.

Markedet sviktet i løpet av høsten 1920
og førte til en europeisk etterkrigskrise.
Det lyktes å kansellere kontrakten ved
Richardson, Duck & Co i februar 1921
mot en kompensasjon på 57.820 pund.
Som del av løsningen måtte AS Ocean
overta et søsterskip fra AS Vestheim som
fikk navnet Dagfred.

Ocean hadde en sterk økonomi, noe som
gjorde det mulig å kjøpe opp gode skip
til lave priser i det vanskelige markedet i
1920-23. Av de fem skipene ser vi at sær
lig de tre siste ble overtatt til lave priser.

I et forsøk på å utvikle en lønnsom
linje gikk John P Pedersen & Søn i 1922
sammen med to andre Oslo-rederier
om «Scandinavian Baltic Manchester
Line». Her ble den gamle singledekkeren
Dagland satt inn, men linjen ble oppgitt
allerede året etter.

I disse vanskelige årene var det frukt
skipet Banan som skulle bli melkekuen.
I de ellers så skuffende årene 1921-28 gav
den et samlet driftsoverskudd på 2,464
millioner, sammenlignet med 620.000 for
den vesentlig større Dagfred.

Malmskipet
Malmskipet Daghild som ble ferdig i 1916
var med sine 12 000 tdw at av de største
i norsk eie, sluttet for 10 St Lawrence-

D/S «Dagfred» (8919 tdw) var et resultat av kontraheringene under Første verdenskrig.

sesonger til Dominion Coal Co i Montreal.
På grunn av krigen kom skipet fra levering
til å seile under britisk flagg og drift, inntil
det høsten 1919 ble flagget om til norsk
flagg. Befrakterne krevde da at skipet
skulle g inn på det opprinnelige certe
partiet til 4/1 (4 sh 1 pence) per tonn per
måned. Rederiet påstod seg force majeur
og viste til den meget sterke økningen i
driftsutgifter siden 1914. Etter juridiske
konsultasjoner viste det seg at britisk lov
ville favorisere befrakterne, mens norsk
lov ville være til rederiets fordel.

Det ble da inngått et kompromiss hvor
Dominion Coal overtok 51 prosent i skipet
for GBP 75.000 mens T/C-hyren ble lagt
på til 6/1. Skipet ble derved registrert i AS
Daghild, fortsatt drevet av John P Pedersen
& Søn. Først i april 1920 kunne skipet ta
sin første last fra Glace Bay, Nova Scotia
til Europa. Vinterstiden gikk den i annen
fart eller lå opplagt i Rotterdam.

Etter at skipet ble overført til britisk
flagg i april 1923 ble rederiet i stigende
grad misfornøyd med driften og fikk
terminert samarbeidet i 1926. Kanadierne
overtok da resterende 49 prosent til god
pris, seiv om den lå under bokført verdi.
Finansielt ble Daghild en god forretning.
Salgssummen beløp seg til NOK 2,4 mil
lioner, mot byggesummen på 1,34 mill.
Engasjementet gav et netto overskuddEngasjementet gav et netto overskudd Verdenskrisen
på 3,08 millioner, tilsvarende 25,5 pro- I oktober 1929 - o
sent per år. krakket på Wall Str

Tank og linje
Da partnerne i John P Pedersen & Søn
så tilbake på lønnsomheten for damp
skipene i 1925/26 og fant at den bare var

på 3-4 prosent i året, innså de at det var
nødvendig å hnne andre markeder. De
neste årene ble dampskipene solgt, og i
stedet gikk AS Ocean til kontrahering av
tank i august/september 1926.

Et skip på 9000 tdw ble bestilt fra Göta
verken og en 13 000-tonner fra Burmeister
& Wain; investeringer på 5,7 millioner;
finansiert med 70 prosent lån. Det første,
døpt Dagland, ble levert i september 1927,
fulgt av Daghild (13 575 tdw) i desember.
Dagland ble sluttet ved levering på 2 års
reiser til 20 shillings per tonn, mens Dag
hild ble tatt av Anglo-Saxon petroluem for
4 års T/C til 7/6. Dette lovet gode inntekter
de nestene årene.

For ikke å satse alt på kostbare spesial
skip ble det også bestilt to tørrlastskip
på 8300 tdw, Dagrun levert fra Kockums
i oktober 1928, og Dagfred fra Akers i
februar 1930.

Dagfred ble plassert i en nyopprettet linje,
The North Pacific Australia Line, opprettet
mellom Den amerikanske vestkysten og
Australia vinteren 1930 i samarbeid med
H. M. Wrangell & Co AS, Haugesund. Svik
ten i amerikansk trelasteksport utover i
1930 satte en snarlig stopper for linjen.

I oktober 1929 - omtrent samtidig med
krakket på Wall Street - bestilte AS Ocean
også et 9700-tonns tankskip fra Akers Mek
Verksted; det første deepsea tankskip be
stilt ved norsk verft. Rederiet ventet med
å slutte skipet i påvente av et strammere
vintermarked, men opplevde at markedet
fait sammen før de fikk handlet.
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Selskapet ble derfor sittende nokså «Tankskibscentralen» i 1933 som fikk menn av forskjellig personlighet med ulike
«short» da den økonomiske verdenskrisen tilslutning av 44 prosent av den ledige holdninger, ambisjoner og vurderinger.
slo inn over verdenshandelen utover norske tanktonnasjen og som kunne Vi har allerede sett at Olaf var engasjert
i 1930/31. Det var liten trøst at Ocean ha spilt en viss rolle i å heve ratenivået. i politikk og samfunnsspørsmål, mens
ved 25-årsjubileet i 1932 kunne vis til et Derimot kom en internasjonal plan Christianvar mer av et familiemenneske
gjennomsnittlig utbytte på 20 prosent organisert av The International Tanker og nok mer forsiktig sørlending. Dette
årlig. Daglands gode certeparti var blitt Owners' Association (med bred norsk måtte etter hvert føre til ulike oppfat
kansellert, og ved levering av tankeren fra deltakelse) til å lykkes fra 1934. ninger av marked og fremtidsutsikter
Aker som Dageid i mai 1932, gikk denne Ved første antydning til bedre tider og til meningsbrytninger. Det er flere
rett i opplag. Dessuten ble Daghild ferdig ved utgangen av 1935 ble Dagland solgt indikasjoner på at forholdet mellom dem
med sitt T/C i 1931. til AS Uglands Rederi i Grimstad for 1.5 ble mer konfliktpreget rundt 1910 og igjen

De gjenværende dampskipene Dagø millioner som gjorde det mulig å kutte fra 1925 og utover. Vi sitter igjen med en
og Dagali seilte med marginale resul- gjelden tilsvarende. Markedet toppet seg fornemmelse av at Olaf var pågående og
tater mellom sine opplagsperioder, og ien boom i 1937, noe som igjen åpnet for mer risikovillig, mens Christian var mer
i mai 1931 gikk også Banan i opplag i bedre innseiling. forsiktig.
Charleston USA for aldri mer å komme i
fart for rederiet.

Med praktisk talt hele flåten i opplag stod millioner, mot gjeld på 250.000 og fonds- avleggere Halfdan, Olaf jr (Tit), Sverre og
det for rederiet om å overleve. En relativt opplegg på 720.000. Aksjonærene hadde Aage som på forskjellige måter gjorde
konservativ ledelse hadde tilsagt størst seiv i perioden 1925-29 fått et utbytte på karrierer både i shipping og i idrett. I det
mulig nedbetaling av gjelden, og denne ble til sammen 126.5 prosent, altså 9 prosent hele må det ha vært mye konkurranseånd,
redusert til NOK 5 millioner ved utgangen per år; vesentlig over bankrenten. adrenalin og endorfiner i blodet gjennom
av 1930. Men deretter stanset inntektene Det viste seg også at tankskipene hadde flere gerasjoner.
opp, og de neste årene tæret hardt på hatt en vesentlig bedre lønnsomhet enn Det synes ågå et skille rundt 1925/26,
likvide reserver. Viktig for bankene var tørrlast, 14-17 prosent mot tørrlastski- da det åpnet seg muligheter i tank. Rik-
at gjelden hele tiden la lavere enn flåtens penes 6-8 prosent,
markedsverdi.

Tankskipene slet seg gjennom det Men i mellomkrigsperioden som helhet satset relativt sett enda sterkere med tre
svake markedet i løsfart, Dagland i «clean» hadde AS Ocean gått fra å være et solid tankskip og ytterligere tre i 1931-34. Mye
(raffinerte produkter) hkk i august 1932 storrederi til å bli et forsiktig drevet taler for at Olaf i stedet for å argumentere
selskap av nye Dageid, mens den store mellomstort rederi. Hvorfor ble det slik? for flere tankkontrakter i Ocean i stedet
Daghild gikk i «dirty» (crude). Jeg tror mye av årsaken ligger i utnyttet mulighetene i samarbeidet med

Under disse forhold var det naturlig forholdet mellom de to opprinnelige Halfdan - i stedet for å bygge kostbare
et rederne støttet opp om de samarbeids- partnere, Christian P Staubo og Olaf tørrlastskip. Christian på sin side la mer
tiltak som ble vurdert, som den norske Ditlev-Simonsen. Helt klart var dette vekt på AS Hav og startet AS Havtank

Leveringen av tankskipet «Daghild» (13575 tdw) førte rederiet i en np retning.
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Ved utgangen av 1938 hadde de fire sei- Helmer Staubo som gikk inn i shipping,
lende skip en samlet markedsverdi på 9 og han stod ikke tilbake for Olafs dyktige

tignok satset AS Ocean sterkt på tank,
men Halfdan Ditlev-Simonsen & Co

Av Christians sønner var det bare
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sammen med Helmer, og fikk i hvert fall
ett tankskip i fart; karakteristisk nok døpt
John P Pedersen.

Men på ett område vurderte de tem
melig likt, både Stauboene og D-S'ene:
De gikk for korte certepartier på 2-4
år. Derved fikk de skipene i løsfart midt
under verdenskrisen i 1930-35 og en
knekk finansielt sett. Bare ett skip ble
langtidsbefraktet, Halfdans store Velma
(14780 tdw) i 1930, sluttet for 10 år til
Anglo-Saxon. Denne slutningen skulle
vise seg å være særdeles viktig.

Så ved inngangen til 1940 stod John P
Pedersen & Søn med 4 skip på til sammen
24 629 brt. Men til sammen hadde Staubo
og Ditlev-Simonsen-rederiene 19 skip på
104.681 brt. Med denne tonnasjen ville
de vært Norges syvende største rederi.

Krigen
Alle Oceans fire skip var utenfor tysk
kontrollerte farvann 9.april 1940 og kom
derfor under Nortraships kontroll og
gjorde sin innsats på alliert side.

To av skipene gikk tapt. Motorskipet
Dagfred ble angrepet av japanske krigs
skip 6.april 1942 i indisk kystfart og
senket. Mannskapet kom vel fra borde,
men en ble drept under påfølgende
japansk flyangrep på livbåtene.

Daghild gjorde god innsats i transat
lantisk tankfart. 1 september 1942 ble den
torpedert av U-404 i vestgående konvoy (i
ballast) og truffet i styrbord vingtank nr 7.
Eksplosjonen var imidlertid ikke kraftig
nok til å brekke skipet, som kunne fort
sette reisen til Canada. Etter reparasjon
var den i februar 1943 i østgående konvoi
med flybensin og fly som dekkslast. Ikke
minsre enn 21 tyske ubåter samlet seg i
Atlanteren på denne tid, og av målene var
konvoy SC118 som ble angrepet over fem
døgn fra 4 til S.februar. Natten til 7.februar
ble Daghild rammet av en torpedo i for
kant av broen og begynte å synke. Den
droppet ut av konvoyen, og mannskapet
kom seg i livbåtene. Tankskottene stod
imidlertid for presset og skipet holdt
seg flytende med baugen under vann og
propellen i luften. Det var lite å gjøre
uten assistanse; mannskapet ble tatt opp
av korvetten HMS Lobelia (senere norsk
hvalbåt Thorgeir) og Daghild ble senket
senere på dagen.

Hjemme i Norge trakk seniorpartnere
seg tilbake til sine hjemsteder. Christian
P Staubo trådte ut av rederiet i 1942 og
slo seg ned på Staubø, mens Olaf Ditlev-
Simonsen fant roen på Putten i Hvaler

M/T «Dageid» (9770 tdw) ble levert fra Akers mek Verksted i 1932 som det første norskbpgde
tankskip for internasjonal fart.

hvor han skrev sine memoarer «En sjøgutt
ser tilbake» og reflekterte over livet. Han
gikk formelt ut av rederiet i 1945.

Av neste generasjon var det da Helmer
Staubo og Olaf Ditlev-Simonsen jr som
nå ble seniorpartnere. De hadde begge
sønner som flyktet til Sverige og senere til
Canada hvor de ble utdannet til jagerfly
gere. Begge ble skutt ned over Tyskland;
Jon Peder Ditlev-Simonsen ble drept
i 1944, mens Jan Staubo havnet i tysk
fangenskap og overlevde krigen.

Gjenreisning
Gjenreisningen fra krigens herjinger i
Europa gikk over i en sterk og langvarig
økonomisk vekstperiode, med økende
frihandel og gode forhold for skipsfarten.
Den norske handelsflåten var gjenreist i
tonnasje i 1949, seiv om rederiene noen
år etter 1945 fant seg under stram politisk
kontroll som blant annet medførte forbud
mot nye investeringer i årene 1949-50.
Deretter ble forholdene lettere, og Norge
fortsatte å styrke sin internasjonale posi
sjon inntil vi i 1968 stod med eierskap av
10 prosent av verdens tonnasje.

I AS Ocean ble det straks tatt skritt
til å erstatte krigstapene. Selskapet fikk
overta en av Nortraships vel 80 puljekon
trakter ved svenske verft, som faktisk var
forhandlet av Olaf Ditlev-Simonsen jr som
norsk sjøfartsråd i Sverige. Dessuten ble
det i 1946 bestilt et moderne tørrlastskip
ved Bartram i Sunderland og i 1948 enda
et tankskip i Newcastle.

Samtidig ble motorskipet Dagrun
reparert ved Öresundsvarvet høsten 1945,
mens tankskipet Dageid gikk til Akers for
en langvarig overhaling.

Av nybyggene kom Daghild (15 910
tdw) fra Götaverken i mai 1948, fulgt
av Dagfred (8842 tdw) fra Bartram i juni
1949 og endelig av Dagland (15 560 tdw)
fra Swan Hunter i Newcastle i november
1952. Prisstigningen var formidabel; Dag
hild kostet 9.6 millioner, mens Dagland
kom på 17.4 mill.

Til avløsning for første generasjonsre
derne kom nå tredje generasjon inn. Det
var Knut H Staubo (1917-1987) som ble
tatt opp som partner i 1950 og Halvor
Ditlev-Simonsen (1927-1988) tre år se
nere; sønn av Olaf jr. Seiv om det var
klare bånd mellom familiene, og Helmer
Staubo og Olaf Ditlev-Simonsen jr var
fettere, hadde det utviklet seg «klaner»
med klare familiekulturer. I det daglige
var Stauboene, både Helmer og Knut H,
innehavere både av Helmer Staubo & Co
og i AS Ocean, mens Olaf Ditlev-Simonsen
jr hadde sitt eget rederi samtidig med
Ocean. Slik sett ble John P Pedersen &
Søn et felles anliggende, hvor ingen av
partene hadde kontroll, men overholdt
en balanse i henhold til vedtektene. Mens
selskapet tidligere synes å ha vært sterkest
anført fra Ditlev-Simonsen-siden, synes
Stauboene nå å stå sterkere; kanskje forbi
D-S'ene var sterkere involvert i den mer
omfattende virksomheten i egne rederier.

Tank og tørrlast
De tre tiår etter 1945 opplevde gnistrende
vekst i verdenshandelen, med et dynamisk
marked på 50-tallet med boom i 1951/52 og
1956/57, men deretter en slakk periode sist
på 50-tallet og med noe friskere forhold
utover 60-tallet, inntil ny krig i Midt-Østen
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Den fjerde «Daghild» (15910 tdw) ble levert
i 1948 fra Götaverken.

i 1967 og stenging av Suezkanalen igjen
gav gode tider for tank. Samtidig kom det
på 60-tallet til en utvikling mot større skip
og mer effektiv lastebehandling; bulkskip
og forskjellige typer spesialskip.

Shippingmiljøet i Oslo stod i denne
30-årige periode sterkt med en stor rede
rinæring og mange meglere som primært
frontet rederiene, støttet av sjøforsikring,
banker, DNV osv. Staubo- og Ditlev-
Simonsen-rederiene stod egentlig ikke
samlet utad, men fulgte likevel mye av
den samme linje, f eks i forhold til skips-
typer, befraktning og meglerkanaler. De familierederiene inn i 1959, i Oslos for- fart ved levering og seilte frem til høsten
opererte utenfor de store meglerklyngene nemste shippingpalass; like over gaten 1957. I mellomtiden hadde det vært et
som Bjørge, Fearnley, Platou og Lorentzen, fra Wilhelmsens ny hovedkontor.
men ble betjent på mer kompetitiv basis
også av Conrad Boe, Blehr & Tenvig, Arvid I John P Pedersen & Søn holdt en seg til en meget god rate, 35 shilling, for 5 nye år
Bergvall og andre. en blanding av tank og tørrlast. Tank var til Shell. Så her gikk Dagland sine reiser

John P Pedersen & Søn og familienes noe mer kostbart, men med muligheter trofast frem til november 1963. På dette
rederier hadde holdt til i Sjøfartsbyg- for langsiktig beskjeftigelse, mens tørr- tidspunkt var det åpenbart at slike skip
ningen siden 1914. I det nye Oslo som last stort sett var kortere certepartier til ikke lenger var konkurransedyktige, så
i etterkrigsårene skjøt opp i Vika kom handelshus og linjerederier. På sikt var det ble solgt til Hong Kong for 2.9 mil-
Haakon VIIs gate til ågå som en hovedgate nok tank mer lønnsomt, men det kunne lioner kroner.’
mellom Kronprinsesse Mårthas plass nede være bra med en viss risikospredning. Til gjengjeld ble tørrlastskipene mer
ved Rådhusplassen og Victoria Terrasse. F eks mt Dagland (15 560 tdw), levert problematiske. Det begynte med at
Denne nyanlagte gaten fikk sitt navn i i november 1952 fra Swan Hunter & Dagrun fra 1928 under T/C til Knut Knut
1954, og nederst ble Haakon VII gate 1 Wigham Richardson i Newcastle var blitt sen OAS, Haugesund, kom i brann under
reist i 1957-59, kjent som Thiisgården sluttet allerede ved kontrahering i 1948 lossing av salpeter i Alexandria 16 mai
iti etasjer, med Shippingklubben på for 5år til Esso til god rate, 25 shilling 1949. Det ble anrettet store skader i forski
toppen og med utsikt til sjøen. Her fly ttet per tonn per rnåned. Her kom skipet i pet, og reparasjonen fant sted i Vegesack-

Med «Dagfred» (8866 tdw) levert i 1949 satset rederiet igjen på stortrampskip.
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oppsving høsten 1956 under Suez-krisen,
og rederiet passet da på å slutte skipet til

Foto: K Byass
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Bremen. Etter endt reparasjon ble skipet
solgt til tyske kjøpere.

Arvtakeren i flåten var Dagfred (8866
tdw), levert fra Bartram i Sunderland i
juni 1949. Den skulle få en problematisk
start på grunn av hovedmaskinen, bygget
i Newcastle, med betydelig off-hire og
reparasjoner. Den ble solgt i 1955 til
samme tyske kjøpere.

I stedet ble det satset på mer tank,
Dagali (19150 tdw) fra Burmeister &
Wain i juni 1955 og på shelterdekkerne
Dagrun (12 730 tdw) fra Oskarshamns Varv
i januar 1957 og Dagfred (15200 tdw) fra
Burmeister & Wain igjen i juli 1958. Dagali
gikk for 5 år til Anglo-Iranian og ble god

Olaf Ditlev-Simonsen de hjemmepå Futten 52.9 millioner, men raten ble også god: Dageid åpnet kontakten mot bilindu
på Hvaler i 1944.

Tankskipet «Dagali» (19150 tdw) ved levering fra B&W i 1955.

butikk. Linjevakre Dagrun ble sluttet 2år Bulk og OBO
i kullfart og deretter på T/C til Central Rundt 1960 slo bulkskipet for alvor gjen-
Gulf, Safmarine og andre, mens Dagfred nom i det norske shippingmiljøet. Slike
i 1960 kom inn i bilfarten for Volkswagen skip var vesentlig mer effektive enn gamle
og var rederiets introduksjon her. tweendekkere og kunne ta mer last.

Under Suez-boomen i 1956 hadde AS Vinteren 1961 tegnet AS Ocean kon-
Ocean (som de andre Staubo og Ditlev- trakt på en 16000-tonns shelterdekker
Simonsen-rederiene) bestilt et stort fra Nederlandsche Dok en Scheepsbouw
nybygg og samtidig sluttet det godt frem- i Amsterdam. Påvirkningen er åpenbar:
over på godd betingelser. Oceans skip var Ditlev-Simonsene bestilte to lignende
en 34000-tonner fra Burmeister & Wain fra Götaverken. Dette skipet ble levert i
sluttet for 5/7 år til Shell. Høsten 1959 ble oktober 1963 med navnet Dageid og kom
alle partene enige om å øke størrelsen til på skarve NOK 21 mill, noe som forteller
41500 tdw med levering om to år. Dette om prisfallet på nybygninger. Igjen ble den
resulterte imt Daghild som ble levert i sluttet til Volkswagen og fikk installert
desember 1962. Det ble et dyrt skip, på bildekk i Liibeck.

30/5 i en ellers slakk tid. strien, noe som førte til et prosjekt for

Olaf «Tit» Ditlev-Simonsen jr Helmer Staubo i 1950
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Shelterdekker «Dagrun» (12 730 tdw) ble bygget på Oskarshamn i 1957,

et rent bil/bulk-skip på 20000 tdw. Her Neste fremstøt var også langs Ditlev- og dessuten kom Athos av Flekkefjord
ble det i 1964 bestilt et skip fra Fredriks- Simonsen-linjer med kontrahering av en til å seile i samme befraktningsopplegg
stad mek Verksted, bygget mot 5 års 36 000-tonns bulk carrier ved Götaverken via meglerfirfnaet Arvid Bergvall i Oslo
reiser for Volkswagen, levert i oktober i november 1963. Ditlev-Simonsen tok to som var med på meglersiden. Det ble her
1965 som Dagrun (20920 tdw). Her tok skip og Ocean det tredje, som resulterte etablert en samseilingsgruppe Sister Car-
Ditlev-Simonsen et søsterskip Vingnes i Dagland (35930 tdw) i desember 1965. riers for åta opp kontrakter og organisere
to år senere, i samme slags forretning. Dette var skip med syv lasterom og operasjonen. 11970 ble Ditlev-Simonsens

Med nye tider med større enheter utstyrt med kraner. Dette skulle bli en svensk-registrerte Vanessa kjøpt av et sel
og rasjonalisert skipsdrift ble de eldre suksess også for Götaverken med hele 13 skap ledet av AS Ocean med 60 prosent
avhendet. Tankskipet Dagland ble solgt skip som kom i norsk eie. Av disse kom og skiftet navn til Dageid.
i 1963, fulgt av shelterdekkeren Dagrun. fem til Ditlev-Simonsen, ett til Ocean

Motortanker «Daghild» (41500 tdw) fra B&W i 1962 hørte til den vakreste generasjon tankskip.
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Krigen i Midt-Østen i juni 1967 med
stenging av Suez-kanalen gav et lenge
etterlengtet løft for tank. Dette også med
på å kjølne den norske interessen for bulk
og samseilingsgruppen. AS Ocean hadde
på dette tidspunkt bare ett tankskip,
Daghild som seilte for Shell og var bun
det opp. Beslutningen om å seige skipet
falt nok lett, og ved salget i mars 1968 til
Øst-Tyskland oppnådde rederiet en god
pris på USD 3.0 mill, tilsvarende NOK
21,45 millioner, for dette helt nedskrevne
skipet.

John P Pedersen ble tilsynelatende ledet
i en slags balanse mellom de to familie
grenene. I noen tilfeller, som Sister Car
riers og i bulkbefraktning skjedde det i
tilknytning til Ditlev-Simonsen; i tank
kom det til å bli trukket mot Stauboene.

1 1967/68 kom Staubo til å holde seg
til skipsmegler Benko Halléen og hans
nyopprettede Norwegian Bulk Carriers
og tankmeglerfirmaet NBC Tankers
Benko Haleen & Co. Gjennom dette gikk
AS Ocean inn med 25 prosent i 10 års
innbefraktning avfire produkttankere på
29 500 tdw under bygging på IHI i Japan
for den greske rederen M A Karageorgis.
Ved siden av Ocean deltok Stabos AS Hav
og AS Havtank med 25 prosent hver, med
I M Skaugen som siste medeier. Skipene
ble levert i 1970 som Stakam, Stawanda,
Stamenis og Stabenko og fikk Staubos
farger i skorsteinen. De ble fra starten
leiet for 3 år til Esso.

På egenhånd hadde Ocean også en
japansk bulkbåt, Japan Gran (53765 tdw)
på 10 års TC fra november 1966.

Shelterdekkeren «Dageid» (16010 tdw) komfra Nederlandsche Dok i 1963 og ble vesentlig
brukt i bilfarten

Stolt Dagali
Rederiets mest tragiske ulykke siden
Amandas forlis i 1927 skjedde om mor
genen 25.november 1964 17 sjømil NE
av Barnegat fyr i innseilingen til New
York da tankskipet Stolt Dagali (omdøpt
for T/C til Stolt-Nielsen) på vei inn til
Port Newark ble pårent av det israelske
cruiseskipet Shalom for utgående. Det
var tåke og regn under sammenstøtet,
der tankskipet ble kuttet i to av Shaloms
skarpe baug. Forskipet holdt seg flytende,
mens akterskipet drev av og sank. Av de 43
om bord ble 24 reddet, blant dem kaptein
Kristian Bendiksen, mens 19 omkom da
akterskipet sank.

Forskipet ble slept inn til Bay Ridge
Flats og senere losset. Det ble senere kjøpt
av C T Gogstad & Co og satt sammen
med akterskipet til mt C T Gogstad som
hadde mistet forskipet etter grunnstøting
i svenske farvann.

Shaloms rederi, Zim Lines, gikk til sak
mot AS Ocean, mens lasteeierne tok ut
stevning mot Zim i New York. Dessuten
fresatte Ocean krav mot Zim, mens Skuld
ivaretok P&I-siden. Begge skip ble funnet
å ha navigert klanderverdig, men Shalom
ble funnet primæransvarlig ved å ha holdt
full fart i en situasjon hvor radaren ikke
fungerte og hvor utkikken på bakken var
trukket inn. Dykkerundersøkelse av Stolt
Dagali viste at skipet også hadde holdt full
fart i kollisjonsøyeblikket. Zim utbetalte
bl a erstatning til de omkomnes familien

Boom og krise
Stengningen av Suez-kanalen fra juni 1967
førte umiddelbart til mer enn fordobling
av seilingsruten mellom Persiske Gulf
og Europa/USA og følgelig til mangel på
tanktonnasje. Det resulterte i noen gode
år i shipping og en kontraheringsboom
for store tankskip på over 200.000 tdw.

Fra sjøsettingen av «Dagland» i 1965, fra
venstre Halvor Ditlev Simonsen, Knut H
Staubo, gudmor Harriet Ekerholt (Knut
Staubos svigermor), adm dir Nils Svensson
fra Götaverken og Helmer Staubo til høyre.
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Norske rederier hadde imidlertid også
sett muligheten for mer fleksibel kombi
nasjonstonnasje, skip som kunne veksle
mellom bulk, olje og malm, ore-bulk-oil
- OBO-skip.

I AS Oceans styre ble det igjen tatt
investeringsbeslutning influert av Ditlev-
Simonsen-siden. I juni 1969 bestilte
selskapet et OBO-skip på 96 000 tdw,
samtidig med at Ditlev-Simonsen bestilte
fire søsterskip. Riktignok måtte rederiene
tre støttende til for å redde Götaverken
gruppen med pristillegg og lån, slik at
Dagfved (101800 tdw) kunnes leveres i
juli 1972.

Det ville vært rimelig å tro at skipet
skulle gå inn i Ditlev-Simonsens opplegg
for obo-skip, men Dagfred ble tilsluttet
Scanobo, en gruppe med R S Platou som
meglerforbindelse og med søsterskip fra
Sig Herlofson, A Gowart Olsen og AB
Bellis, Stockholm.

De første år av 70-tallet, frem til 1974/75,
skulle bli dramatiske år. Markedet svik
tet igjen i 1971 og skapte en kortvarig
opplagsbølge våren/sommeren 1972, før
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tankmarkedet steg til nye høyder utover i
1973 og pisket opp en kontraheringsboom
uten sidestykke. Samtidig hadde Ekofisk
funnet like før jul 1969 åpnet for rederi
investeringer i supplyskip ogborerigger.
De aller fleste norske rederier engasjerte
seg aktivt eller passivt i offshore; så også
hos Staubo og Ditlev-Simonsen. I inves
teringsfasen som fulgte var det nok sterk
tro på fortsatt vekst, og det var få som tok
særlig notis av tegnene på økonomiske
problemen

På kontorene i Haakon VIIs gate 1 synes
AS Ocean i denne fasen sterkere influert
av Knut H Staubo som både var partner i
John P Pedersen & Søn og i Helmer Staubo
& Co. Han stod som en av landets ledende
shippingmenn og hadde bak seg en tørn
som president i Norges Rederforbund i
1966/67.

Denne dreiningen mot Staubo-sam
arbeid synes tydelig de neste årene. I
desember 1970 ble det bestilt to tankskip
i 250.000-tonnsklassen. John P Pedersen &
Søn skulle her stå som driftsansvarlig for
et skip fra Kockums for levering i 1974 og
med 25 prosent andel, men tegnet også 30
prosent i et tilsvarende skip fra Verolme
som skulle drives av Helmer Staubo & Co.
I disse skipene ble det trukket inn mange
eksterne parthavere.

Baugseksjonen av «Stolt Dagali» etter den
tragiske kollisjonen.

Bulk carrier «Dagland» (35930 tdw) fra
Götaverken i 1965 kom i Sister Carriers
poolen med søsterskip fra Ditlev-Simonsen.

1 1973 fikk Ocean også med i Staubo
Supply Ships med 50 prosent og året etter
i et rådyrt boreskip fra IHC Gusto i Rot
terdam sammen med Helmer Staubo &

Co. I tank tok Ocean for egen regning et
tankskip på 138.000 tdw fra Sumitomo.

Og her slutter egentlig historien om
John P Pedersen & Søn som et selvstendig
rederi med egen organisasjon og drift.
Disponentselskapet og AS Ocean skulle
fortsette, men i samarbeid med andre
og under skiftende eierskap og ledelse.
Og faktisk skulle det også bli det siste
familieeide rederi i hele Pedersen-Staubo-
Ditlev-Simonsen-klanen. Men det er en
historie som må fortelles senere i serien.

Kilder:
Bakka jr, Dag: Hav som levevei. Skip og slekt

gjennom 300 år. Eidbo-Staubo-Oslo.

Bakka jr, Dag: Hav i storm og stille. AS HAV,
Helmer Staubo & Co 1915-1990. Larvik 1990

Bryn, Randi Horn: Slekten Staubo. Manuskript
Oslo 1978

Ditlev-Simonsen, Halfdan: En reder ser tilbake.
Oslo 1954

Ditlev-Simonsen, Olaf: En sjøgutt ser tilbake.
Oslo 1944

Christian P Staubo: «Hvad jeg skylder min far».
Manuskript ca 1930.

AS Ocean: Regnskaper

Bergen 1992
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OBO-skipet «Dagfred» (101800 tdw) ble levert fra Öresundsvarvet i 1972.

Skipsliste for John P Pedersen & Søn, Oslo

1ds DAGGRY HTBS 1902 reg Oslo 4 ds DAGMAR HTBF

10.1898 Framnæs Mek Verksted, Sandefjord -32 6.1915 od Havfru \ 3.1901 Akers MekVerksted, Oslo-192

1902 reg Oslo Brakk ito dagen etter. 13 omkom : 1902 reg Oslo

2.1911 AS Ocean (do)

4.1915 Kramfors Rederi AB, Kramfors for NOK ; 12.1913 DS AS Veni (Brødrene Olsen), Stavanger, od

6.1916 Rederi-AB Wilhelmina (1 Mannerheim), i1072g1640d,230,3/34.0/13.4 ft : 3.1915 AS Mjeldes Dampskibsselskap (N Mjelde),

1923 Rederi-AB Wilhelmina (Kramfors Rederi AB) i 12.1900 Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevik -29 ; 4,1917 C H Engelhard!, Oslo

3.1928 Rederi AB Stero (C R Carlsson), Göteborg Levert til AS Dagfred (John P Pedersen & Søn), 5,1917 Stanset/sprengt 10. mai 1917 av UC-17 15 n

4.1932 Rederi AB Rita (Hans Bennett), Stockholm, Staubø/Tvedestrand mil W av Portland Bill på reise Newport IVIon-

8.1933 rederiet konkurs 6.1910 AS Ocean (do) britisk torpedobåt.

12.1933 Rederi-AB Wilhelmina, Kramfors : 5.1917 The Engelhart Steamship Co Ltd (B Engelhart),

1.1943 Rederi-AB Norrland (AF Andersson), Oslo 5 ds DAGBJØRG HTCF

6.1955 Til opphugging AB Carl Persson & Söner, Ystad 1921 AS Strand (do), od Ekstrand T 3 72 nhp 360 ihp Akers

2ds DAG HTDF Stockholm, od Magnar Levert til AS Dagbjørg (John P Pedersen

660 g 835d, 176.4/29.6/11.3 ft 1930 Rederi-AB Allan (Harry Persson), Landskrona, & Søn), Staubø/Tvedestrand
T 3 66 nhk 450 ihk

6.1899 Fredriksstad mek Verksted, Fredrikstad -62 11.1941 Minesprengt 1. november 1941 på reise 12.1911 AS Ocean (do)

Leverttil AS Daggry (John P Pedersen & Søn), ; 1.1916 Grunnstøtte 12, januar 1916 på Haisboro Leverttil AS Dagmar (John P Pedersen & Søn),

Staubø/Tvedestrand Sands på reise Goole-Amsterdam med kull, Staubø/Tvedestrand

232.500, od Wilhelmina 3 ds DAGFRED HSWR Veni

Gudmundrå i 13 115 nhp 672 ihp Richardsons, Westgarth &Co Haugesund

od Rita 1902 reg Oslo StMalo med 777 tonn kull. Besetn reddetav

Hernösand, od Storö 3.1920 AS Merkur (C B Nielsen), Skien640g875d,177.2/29,6/14.0 ft

Levert til AS Dag (John P Pedersen & Søn), Luleå-Emden. ; 2.1912 E B Aaby & Co, Oslo, od Benedicte

Staubø/Tvedestrand : 1915 AS Holger Fischers Dampskibsselskab, Oslo

1923 Rederi-AB Magnar (Aksel Kristensen), 6.1901 Akers mek Verksted, Oslo-196

od Sigrid 1902 reg Oslo

10.1910 AS Ocean (do)
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1196g 1450d, 221.5/33.7/12.4ft 1910 AS Ocean (do) i 627g 815d, 177.1/29.6/14,011

T3 106 nhk 650 ihk, Akers MV 3.1915 AS Hav (Helmer Staubo & Co), Oslo : T3 72 nhk 360 ihk Akers
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1921 Holger Fischer, Oslo

1924 AS DS Benedicte (Frank Erenstsen), Bergen

12.1927 Vangs Rederi AS (S Lyngholm), Haugesund, od

9.1944 Torpedert 11 sept 1944 ved Lista

6 ds BEACON HTFD

1126 g 715 n 227,0/31.5/15.1 ft

T 3 202 nhp 1200 ihp Akers

3.1902 Akers Mek Verksted, Oslo -198

Staubø, Tvedestrand

1902 reg Oslo
3.1911 AS Ocean (do)

3.1916 AS Beacon (A T Sørensen), Oslo

9.1916 DS AS Reim (Haugaard & Co), Oslo

1917 John P Pedersen & Søn, Oslo

7.1917 Transport AS Ferro (Ragnvald Blakstad), Oslo,

9.1917 Oppbrakt og senket 12.91917 av U-63 i pos

7 ds DAGNY HFGM

1408 g 2000d, 231.5/35.1/20.4 ft

T 3 129 nhk 750 ihk Nylands

9.1902 Nylands Verksted, Oslo -121

Staubø/Tvedestrand

1903 reg Oslo
10.1910 AS Ocean (do)

1.1914 Ching Kee & Co, Chefoo, od Tong Kee

1937 japansk Dori Go

7.1944 Torpedert 6. juli 1944 av USS Tang i Gulehavet,

8 ds DAG FIN HFCQ

1442 g 1950d, 230.8/35.2/20.6 ft
T 3 680 ihk FMV

12.1902 Fredriksstad Mek Verksted, Fredrikstad -80

D/S «Dageid» (2000 tdw), levert fm FMV i 1904.

22

1/ang

Leveittil AS Beacon (John P Pedersen & Søn),

od Reim

35.20N-09.10W på reise Giasgow-Genoa med

rujern og hvalolje. Besetningen i livbåtene og

tok seg inn til Lagos i Portugal og til Malaga.

Levert til AS Dagny (John P Pedersen & Søn),

pos 38.40M-123.40E

Levert til AS Dagfin (John P Pedersen & Søn),
Oslo
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1910 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

2.1917 Halfdan Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

4.1917 AS Vestheim (do)

8,1917 Bergen Lloyd AR (Bjørnstad & Braekhus), Bergen

5.1919 Drev på land 4. mai 1919 ved Winnebah,

9 ds SALVATORE Dl GIORGI MBFL

1249 brt 1650 tdw, 227.0/31.6/22.1 ft
T 3 202 nhk Akers MV

5.1903 Akers mek Verksted, Oslo -210

Levert til AS Salvatore (John P Pedersen

10.1910 AS Ocean (do)

3.1913 od Kingston

5.1917 AS Kingston (H Waalman), Tønsberg

2.1918 AS Kingston ( Olsen & Ugelstad), Oslo
4.1918 AS Rudolf (do)

7.1918 AS Valberg (do)

5.1924 Kagoshima Yusen KK, Nishinmya, od

1939 Od Saiva Maru

6.1945 Sank etter minesprenging 4 juni 1945 utenfor

10 ds DAGEID MBWD

1252g2000d, 241.2/35.6/17.6 ft
T 3 168nhk FMV

9.1904 Fredriksstad Mek Verksted, Fredrikstad -92

Levert til AS Dageid (John P Pedersen & Søn),

1910 AS Ocean (do)

9.1918 Sank 12. september 1918 etter kollisjon med

Gullkysten under lasting av kakaobønner for

London. Lå for anker 2 n mil av land, hadde

fått ombord 4.000 sekker da ankerkjettin-

gen røk og drev på land, men kom av ved

egen hjelp. Brøt ut brann i kullbunkersen,

satt på stranden med 25 graders slagside.
Kondemnert.

& Søn), Oslo

Hisayoshi Maru

Kyushu.

Oslo

fransk ds Astree T ENE av Godrevy Light, på

reise Swansea-Rouen med kull. Mørke, sluk

kede lanterner, Dageid truffet bb midtskips;

gikk mot land, men måtte forlates,

11 ds BJØRNSTJERNE BJØRNSON

1164g1850d, 225.0/33.7/19.0 ft

T 3 130 nhk 650 ihp Nyland

10.1904 Nylands Verksted, Oslo-150

6.1905 Osaka Shosen KK, Osaka, od Onshu Maru

1932 Kita Nippon Kisen KK, Osaka, od Onsyo

7.1945 Sakk grunn etter alliert flyangrep 14. juli 1945

12 ds DAGRUN MCKG

1085g1690d, 230.2/35.1/15.9 ft

T 3 130 nhp 730 ihp FMV
9.1905 Fredriksstad mek Verksted, Fredrikstad -100

11.1907 AS Ocean (do)

6.1927 Helsingin Lloyd OY, Helsingfors, od Otso

1930 AS Rederiet Bom (A Jørgensen), Thurø,

1,1937 Dampskibsselskabet af 1937, København for

12.1939 Torpedert 28 desember 1939 1,5 n mil off

13 fullrigger CROWN OF ENGLAND KCTH

1847g1724n, 267.0/39.1/33.6 ft

2.1883 R Williamson & Son, Workington-76

1895 J&RYoung&Co, Liverpool

12.1905 AS Crown of England (John R Pedersen & Søn),

3.1912 Grunnstøtte den 22 mars 1912 ved Depuch

14 jernbark DAGHILD KCPJ

2210g2095n3350d, 281.6/41.3/24.6 ft

12.1889 W H Potter & Sons, Liverpool -141

9.1906 AS Daghild (John R Pedersen & Søn), Oslo,

10.1912 Grunnstøtte 5 okt 1912 på banke NE av Kapp

15 ds AMANDA MCVT

1170 brt 1550 tdw, 225.3/33.7/19.1 ft

T 3 130 nhp 700 ihk, Akers

9.1906 Akers Mek Verksted, Oslo -244

3.1927 Brukket ned 3, mars 1927 under iandligge ved

Levert til AS Ocean (John P Pedersen & Søn),

Oslo

Maru

i Matsumae Bay på Hokkaido. Vrak.

Levert til AS Dagrun (John P Pedersen & Søn),

Oslo

od C Bom

DKK 140.000, od Hanne

Biyths østmolo på reise København-Byth i
ballast. 15 omkom.

Levert som jernfullrigger Crown of

England til Robertson, Cruikshank & Co,

Liverpool

Kristiania

Island, Balla Balla, Australia under lasting av

malm. 8 personer omkom.

Levert som Alcyone til Boyes & Ruyter,
Bremen

od Daghild

Orloff på reise Arkangelsk til Port Adelaide

med rujern og trelast. Brakk i to. 16 personer
omkom.

Levert til AS Ocean (John P Pedersen & Søn),

Oslo

Tamatave, Madagascar under syklon. Hele

besetningen på 19 omkom.

. jwfä/fcr i
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16 ds ANITA MDFC

1172 g 1550d, 225.3/33.7/19.1 ft

13 130 nhp, Akers

1.1907 Akers Mek Verksted, Oslo -245

12.1914 Grunnstøtte 19. desember 1914 på North

1915 Brakt flott og reparert.

1915 Satt i fart på nytt som Elizabeth Weems

1916 Andes Copper Mining Co., New York,

1921 Overført til reg. i Valparaiso, Chile

6.1924 Grunnstøtte 6 juni 1924 N av Quiriquina

17 ds JOS J CUNEO MDFV

874 brt 950 tdw, 201.3/30,3/17.3 ft

T 3 850 ihk, Nylands

3.1907 Nylands Verksted, Oslo-171

7.1925 DS AS Mars (Hans Svenningsen), København,

7.1927 Hans Svenningsen & Adolf Carl, København

6.1928 Adolf Carl, København

10.1928 DS Newton AS (O C Jelstrup), Korsør

2.1929 Cia de navegacao Corregadore Acoreanos,

1.1930 Sociedade Corretora, Ltda (Cia, Colonial

5.1931 Kom i brann 27 mai 1931, i pos

18 stålbark RAGNA HDRG

1079 g 1038n1570d, 215.2/34.1/18.1 ft

5,1892 Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevik -7

Levert til A/S Ragna (Chr Møller), Kristiania

12,1907 A/S Seilfart (John P Pedersen & Søn),

7.1922 Cie.des Rhums & Pur, Le Havre, od Corumoc

1925 M Potet, Le Havre, od Trielen

1927 Solgttil opphugging.

Levert til AS Ocean (John P Pedersen

& Søn), Oslo

Caicos Island på reise Halifax NS-Santiago del

Cuba med stykkgods. Feil bestikk. Oppgitt som

totalvrak 20. januar 1915.

for Baltimore & Carolina SS Co., Baltimore MD,

USA

od Potrerillos

Island, på reise Coral - Talcahuano,

Levert til AS Ocean (John P Pedersen & Søn),

Christiania

od Newton

Ponta Delgada, od Corretora I

de Navegagäo), Lisboa

45.04N-07.55W, forlatt og sank, på reise fra

Hamburg med bensin i kanner.

Kristiania

Jernfullrigger «Crown of England» (2500 tdw) fra 1883 ble innkjøpt i 1905.

19 ds DAGLAND MFJB 20 jernbark WH IN LATTER KFHP WHQN

1140g1740d, 228.6/36.2/15,8ft1371g2155d,236.0/37.3/21.8 ft

13 130 nhp Akers MV 7.1887 W Pickersgill & Sons, Sunderland.Nr 76

9.1908 Akers mek Verksted, Oslo -266 Bygget som Mary Roberts for R.H.Roberts,

2.1925 Rederi-AB Union (Thor Hanquist), Kalmar for ; 1889 Ths.Williamson, Liverpool

9,1926 Forliste i Østersjøen 17 sept 1926 på reise Kristiania, od Whinlatter

AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo Liverpool

SEK 232.500, od Dagmar 5.1909 AS Whinlatter (John P Pedersen & Søn),

Danzig-Sundsvall med kull. 12.1915 Skibs AS Whinlatter (Karl Bruusgaard),

Sbelterdekkeren »Amanda» 31917 StaaseVaenket28marsl917a.UM5NEof

(1550 tdw) gikk tragisk tapt i Arklow U Sht Vessel - pa reise Hennebounl-
1927.

8,1916 AS Whinlatter (H Jeremiassen), Porsgrund

10,1916 Skibs AS Oslo (Heyerdahl & Løvik), Kristiania

5.1917 Oppbrakt og senket 25 mai 1917 av tysk ubåt

21 ds DAGALI MFPV

742 brt 1000 tdw, 181.4/30.2/12.7 ft

13 80 nhk 480 ihk, Akers

5.1909 Akers mek Verksted, Oslo -267

Drammen

UC33 i pos.61.04N-02.53W, på reise New

Orleans til København med trelast.

Levert til AS Ocean (John P Pedersen & Søn),

Oslo

Glasgow i ballast. Besetn reddet.
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22 stålbark ANCENIS KDVL

1813 g 2900d, 256.5/39.1/22.6 ft

8.1892 Russell & Co, Greenock - 302

1897 R K Kelly, Yarmouth, NS, od Ancenis

1899 G F Soley & Co Ltd, Yarmouth, NS

7.1909 AS Ancenis (John R Pedersen & Søn), Kristiania

2.1915 AS Ancenis (Hans Borge), Tønsberg

1.1917 Sandefjord Seil AS (Haakon Rachlew),

2.1920 Skibs AS Rauer (A Gordon Firing), Sandefjord,

8.1922 Skibs AS Staut (H A Halvorsen), Oslo

1924 til Skottland for opphugging.

23 ds SPIRAL MCVT

1378g 2250d, 246.4/36.6/16.8 ft

T3 162 nhk 850 ihk Nylands

8.1906 Nylands Verksted, Oslo-165

1911 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

3.1915 Grunnstøtte 20. mars 1915 ved Redcar

1915 Satt i fart på nytt som Spiral for Minnie

8,1916 Stanset og sprengt 4.august 1916 av tysk u-

24 ds NJAAL MHTC

718g lOOOd, 184.1/30,1/14.3 ft
T3 97 NHK

9.1912 Akers mek. Verksted, Kristiania -333

Levert til AS Ocean (Johan R Pedersen & Søn), Kristiania

11.1916 Stanset 30 nov 1916 og sprengt av tysk ubåt

D/S «Spiral» (2250 tdw)fra 1906 hle overtatt fem år gammel.

24

Bygget som Lillian L Robbins for

J Y Robbins, Yarmouth, NS, Canada

Sandefjord

od Staut

Levert til AS Spiral (Hj Siegwarth), Oslo

på reise Sunderland-Bayonne med kull,

Bergingsforsøk, 1000 tonn dumpet, men i

storm 25. mars måtte skipet forlates og ble

vrak. Berget og solgtfor reparasjon.

SS Co. Ltd. (E. A. Caspar, Edgar & Co.),

W Hartlepool

båt UB 18 40 miles VSV St.Catherine’s Point,

UB 18 15 mil utenfor Pendeen, på reise Freijo

(Muros) - Swansea med props.
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25 ds BANAN MJDS

1620 brt 1900 tdw, 250.0/34.7/22.2 ft

T3 307 nhk, Nylands

2.1913 Nylands Verksted, Oslo -230

ble opplagt i Charleston SC.

10.1934 Central Steamship Co, Charleston SC, od

10.1935 Tatt tilbake av AS Ocean (John P Pedersen

4.1936 DS AS Sydfart (Erling Sannes), Bodø, for NOK

5.1940 Hjemmeflåten, under tysk kontroll fra 18 sept

1940, opplagt fra 1942 i Bodø

10.1944 Utsatt for alliert flyangrep 27 okt 1944 i Bodø,

5.1946 Avgikk Bodø 1 juni 1946 til UK for dokking etter

klassing og reparasjoner ved Bodø Skipsverft

3.1952 Transoceanic Shipping Co Ltd (Piero Politi),

Genoa, levert i Genoa ca 20 feb 1952, od

8,1954 til opphugging i Savona, ankom 14 aug 1954

26 ds DAGHILD MTHC

7978 brt 12150 tdw, 455.5/58.1/33.2 ft

2d malmskip
T3 570 nhk Wm Doxford

11.1916 William Doxford & Sons Ltd, Sunderland -475

k 6.1914 av AS Ocean (John P Pedersen &

Søn), Oslo. Sluttet for 10 St Lawrence-sesonger

1917 Disp av Glover Bros, London, og senere samme

år drevet for The Shipping Controller av G Heyn

11.1919 Registrert på AS Daghild (John P Pedersen

1920 51 prosent solgt til Dominion Coal Co,

Montreal, for GBP 75.000

Edward M Raphel

Erminia

til Domonion Coal Co for malm fra Glace Bay

NS til Europa. Ved levering satt i fart under

britisk flagg med Jenkins Bros, London, som

flaggreder

& Sons, London

& Søn), Oslo

Levert til AS Ocean (John P Pedersen & Søn),

Oslo. I amerikansk fruktfart til 1932, da den

& Søn), Oslo, od Banan

17.292 etter fire års opplag i Charleston

(Olaf Ditlev-Simonsen oppgir juni 1935)

1 omkom.

4.1923 Daghild Canadian Steamship Co Ltd, London

1926 resterende 49 prosent solgt til Dominion,

1934 Tenax SS Co Ltd (Muir Young Ltd, London, men

1.1937 Johs Fritzen & Sohn vorm. W Kunstmann,

6.1942 Senket ved mineprengning 4 juni 1942 utenfor

27 ds FRONTERA MBHF

1274 brt 1000 tdw, 227.8/31.7/22,1 ft

T3 1233 ihk, Akers MV

6.1903 Framnæs mek. Verksted, Sandefjord -44

1915 od Frontera

6.1916 AS Neptun (Bernhard Hanssen), Kristiania

7.1916 AS Eidsvold (A T Simonsen), Kristiania

10.1918 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Kristiania

6.1920 Forlatt brennende utenfor Cuba 9. juni 1920 på

Havana, Brukt som flytende verksted i Havana.
10,1944 Sank i storm 18. oktober 1944.

28 ds DAGFRED LBKD

5960 brt 8919 tdw, 400.6/52.9/32.2 ft

T3 420 nhk Blair & Co, Stockton

12.1920 Richardsons, Duck &Co Ltd, Stockton -665

12.1921 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo,

7.1928 Louis Dreyfus & Cie, Paris, for GBP 45.000,

1934 E E Hadjilias, Syra, od Zeus

2.1943 Torpedert 19. februar 1943 av U-403 i pos

29 ds DAGEID LCGS

1623 brt 2370 tdw, 244.5/37.7/15.7 ft

Id Ba26 0m60 RQD76 0A18 4ha 122/115gb NV
T3 161 nhk BMV

11.1920 Bergen Mek Værksted, Bergen -201 kav

11.1920 Kjøpt av AS Ocean (John P Pedersen & Søn),

1,1929 Skibs-AS Lundegaard (Lundegaard & Sønner),

Farsund for GBP 21.000, od Bordvik

4,1940 I Nortraships flåte

3.1942 Senket 3. mars 1942 av egen besetning i

1942 hevet/rep for Japanese Gvm, satt i fart som

disponering overtatt av Dominion Shipping Co

Ltd, London

med AS Rederiet Odfjell, Bergen, som eiere, for
GBP 15,000 med 5 års TC

Stettin, for GBP 32.500, od Katharina
Dorothea Fritzen

Borkum.

Subkontrahert fra Akers MV som Akers nr 211

Levert som Joseph Di Giorgio for A/S

Joseph di Giorgio (Bernhard Hanssen),

Flekkefjord

reise Port Antonio - Tanama med stykkgods.

Slept inn til Havana og kondemnert

Vraket solgt til Empresa Naviera se Cuba,

Levert som Vestheim til AS Vestheim

(Halfdan Ditlev-Simonsen & Co), Oslo

od Dagfred

od Emilie L D

49.28N-44.50W, på reise Hull-Halifax i bal-

last; försvunnet med alle om bord.

Henrik Østervold, Bergen, ssj som Hufterø.

kansellert, solgt av verftet til

Oslo

Sourabaya, Java for ikke å falle i japanske
hender

Manryu Maru
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Dampskipet «Dagø» (2600 tdw) var ett av flere småtrampskip anskaffet etter krigen; ingen av dem særlig lønnsomme.

4,1945 Torpedert 16. april 1945 av USSub Sunfish 10,1935 AS Hav (Helmer Staubo & Co), Oslo, 12.1935 AS Uglands Rederi (J M Ugland), Grimstad,

30 ds DAGALI LCPV i 12.1939 Torpedert 3. des 1939 av tysk ubåt 30 n mil 0 ; 11.1947 ankom Götaverken for rep -levert 1.1948
1902 brt 3140 tdw, 265.2/42.8/18.3 ft av Longstone, på reise Immingham-Goteborg 12.1956 Typaldos Bros SS Co Ltd, Piraeus,
T3 216 nhk Lindholmens med kull. 6 omkom. for NOK 7.0 mill, od Irinikos
10.1917 Lindholmens Verkstads AB, Göteborg -432

1920 Rederi AS Helios (Rob Göhle), Norrköping, 1607 g 2600 d 256.9/40.0/17.3 ft

5.1922 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo, ; 5.1924 Akers Mek Verksted, Oslo -409 ; 34 mt DAGHILD LCGU

8,1935 Rederi AS Skrim (Einar Lange), Oslo, materialene kjøpt 1923 av Akers MV ; 2M6 10 kn B&W - 2prop

4.1940 I Nortraships flåte Oslo AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

12.1940 Forsvant i desember 1940 på reise 1.1936 Skibs-AS Beira (Jens Bing), Oslo, for NOK ; 4.1940 Nortraships flåte

31 ds DAGFIN LCNP Ulefoss 2.1943 Torpedert 7.februar 1943 i pos 55.34N-25.52W,

2184 brt 3500 tdw, 286.0/43 .5/19.7 f t 1938 Ake Bendrove Lietuvos Baltijos Lloydas, på reise New York-UK med olje.

T 3 250 nhk Cooper & Greig Ltd, Dundee Klaipeda, od Panevezys

6.1921 Dundee Shipbuilding Co Ltd, Dundee 308 11.1939 Grunnstøtte og sank 13. november 1939 på 35 ms DAGRUN LOGO

6.1921 Levert til AS Ocean (John P Pedersen & Søn), 10.1928 Kockums Mek Verkstad, Malmö-157

7.1929 AS Eidsvold (Sverre Ditlev-Simonsen), Oslo 6346 brt 9575 tdw, 422.40a/408.3/55 .3/32.0 ft

od Putten 2M6 2100 bhk 10 kn B&W-Götaverken - 2 prop

1933 AS Eidsiva (Sverre Ditlev-Simonsen & Co), 9.1927 AB Götaverken, Göteborg-406

Oslo, for NOK 235.000 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

off Kamaishi, Japan for NOK 250.000, od Hav for NOK 1.525.000, lev Rotterdam 11.1.35,

Levert som Viken til Förenade Ängfartygs AB ; 6.1959 Til opphugging, ankom Antwerpen 15. juni

Viking (1M Dannberg), Goteborg ; 32 ds DAGØ LCGW 1959 fra Uddevalla.

od Textil

od Dagali planlagt som Pusnaes-49 i 1918, kansellert ; 9272 brt 13575 tdw, 471.8/64.2/35.0 ft

for NOK 225.000, od Skrim Levert til AS Ocean (John P Pedersen & Søn), ; 12,1927 Burmeister & Wain, København -351

Oban-Sydney NS, 21 omkom. 275.000, od Beira : 9.1942 Torpedert 7. september 1942 i Nord-Atlanteren

kontr av AS Vestland, Tønsberg, solgt 1919 Revelstein Riff, på reiseLeningrad-Memel4562g8310d,381.9/54.0/24.7 ft

Bendix 1 Grefstad, Arendal, ssj Aarstad med salt. M 6 2000 bhk, Kockum-MAN

Oslo, for GBP 51.500, levert som Dagfin 33 mt DAG LAND LCGV

6.1938 DS Jutlandia AS (Jens Toft, København, od Evita

T 3 205 nhk Akers

1.1937 disp Thor Thoresen jr for vestgående, hull tvers gjennom skroget,

5.1937 Skibs-AS Thor Thoresens Linje, Oslo, od ført i havn/rep

for GBP 21.750, od Ove Toft 4.1940 I Nortraships flåte

9,1957 opplagt Uddevalla 7. september 1957

Levert til AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

4.1940 I Nortraships flåte

5.1949 Brann 16. mai 1949 i Alexandria under lossing

salpeter, skader forut. Ankom Vegesack sept.

1949 for reparasjon
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1.1950 Unterweser Reederei GmbH, Bremen for 5.1948 AB Götaverken, Göteborg -616 40 mt DAGLAND LAMW

6.1966 Til Eisen & Metall AG til opphugging ankom 3.1960 International Navigation Corpm Monrovia, od M5 5100 bhk Doxford-Wallsend Slipway

36 ms DAGFRED LCXL

4434 brt 8280 tdw, 385.2/54.8/24.4 ft

2M6 3000 bhk 12 kn Akers-B&W - 2 prop

2.1930 Akers Mek Verksted, Oslo -440

AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

4,1940 Nortraships flåte

4.1942 Oppbrakt og senket 6. april 1942 i pos

37mtDAGEID LCYT 6.1949 Bartram & Sons Ltd, Sunderland-326 6.1955 Burmeister & Wain, København -722
6430 brt 9770 tdw, 423.0oa/407 .5/56.2/32.4 ft

2M6 2400 bhk 11 kn Aker-B&W Oslo 1964 od Stolt Dagali

5.1932 Akers Mek Verksted, Oslo -451 8.1950 Ankom West Hartlepool 5 aug 1950 med mas- 11.1964 Kolliderte 26 nov 1964 med ts Shalom 28

4.1940 Nortraships flåte 8.1955 Bugsier, Reederei & Bergungs AG, på reise Philadelphia-Newark. Ble rammet

2.1955 Rederi-AS Randi (Wahl & Co), Oslo, for GBP Bremerhaven for GBP 600.000, lev 12.55 od midtskips, brakk i to, akterskipetsank og 19

7.1955 Urania Transportation Co Inc, Monrovia for i 1961 Oceanica Cia de Transportes SA, Piraeus, od Forskipet solgt til C I Gogstad & Co, Oslo, slept

1.1959 Til H P Heuvelmann til opphugging, ankom j 1973 Draga Shipping Co Ltd, Famagusta, det ble satt sammen med akterskipet fra mt C

38 mtDAGHILD LNCW Erklært konstruktivt totalforlis, solgt «as is»

9904 brt 15910 tdw, 515.2/64.1/38.5 ft Walter Ritcher, Hamburg, videre til Siderrurgica

M8 6000 bhk Götaverken Rio Grandense og hugget i Porto Alegre,

Tankskipet «Dagland» (15560 tdw) fra Swan Hunter & Wigham Richardson i 1952.

26

GBP150.000, lev i Vegesack od Griesheim AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo 10226 brt 15560 tdw, 529.3/65.7/36.9 ft

Hamburg 8 juni 1966

16.15N-82.09S i Bengalbukten - på reise
Calcutta-Madras i ballast. 1 omkom.

AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo kinskade, omfattende reparasjon, lev 10.50 naut mil SE av Ambrose Channel Light Vessel

75.000, od Tusken Birkenau omkom. Forskipet slept inn til New York.

GBP 100.000, od Urania Chrysoforus fra New York 28 feb 1965 ril Göteborg, hvor

Rotterdam 25. januar 1959. od Kostis H I Gogstad ved Eriksbergs Mek Verksted til mt
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1.1962 Brakk i to i storm 30. januar 1962 210 Wallsend-1817

39 ms DAGFRED LNYJ 41 mt DAGALI LASM

5254g 8866d, 459,6/439.6/59.6/23.8 ft 12723 brt 19150 tdw, 582.6/70,8/39.0 ft

M4 4400 bhk 14 kn, Richardsons Westgarth M6 7500 bhk B&W

9.1973 Brannskade!29.9.73 i maskinrommet, varan- i Stolt Lady.

Bridgewater 11.1952 Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd,

naut mil W av Perth, Australia, på reise AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

Ras Tanura-Lyttleton. Akterskipet ble brakt 7.1963 International Union Marine Corp, Monrovia

inn til Fremantle 20 februar, mes forskipet od Cynthia

ble rapportert halvt sunket 7 april i pos 1967 International Marine Development Corp,

20.13S-91.00E. Akterskipet sleptfra Monrovia

Fremantrle 7 mai 1963 og ankom Hong 7 juli 5.1975 Til Tng Ho Steel Enterprise, Kaohsiung, ankom

foropphugging.

Levert tii AS Ocean (John P Pedersen & Søn), AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

kommet 22.9 fra Svartehavet med fosfat i bulk.

od Cynthia

9 mai 1975, hugging begynt 2 juli.

Alex Duncan
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BilA>ulkskipet «Dagrun» (20920 tdw) var et produkt fra FMV i 1965.

42 ms DAGRUN LAZI

87l8g I2730d, 485.0/61.7/36.7 ft Sain 26 mai 1984, solgt videre til opphugging Istanbul, od Osman Aksoy

M5 6250 bhk 14.5 kn B&W på Taiwan og ankom Kaohsiung 17 sept 1984. 1.1988 Societe de Gerance Maritime SA, Panama,

U957 Oskarshamns Varv AB, Oskarshamn -339 od Rhone. Avgikk Izmir 23. januar 1988 for

6.1963 Hemisphere Shipping Co Ltd (Ocean Tramping : 45msDAGEID JXWS 1988.

3.1970 Nan Yang Shipping Co ltd, Mogadiscio i 10.1963 NV Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Mij, , 22701 brt 38200 tdw, 657.2/88.8/45.4 ft

1975 China Ocean Shipping Corp, Canton, od Amsterdam-511. AS Ocean (John P Pedersen M 7 H2OO bhk 15 kn GV

1983 od Hua Du ; 4.1967 Great Eastern Shipping Co Ltd, Bombay for Levert som Vanessa til Rederi-AB Trans

1992 utelatt fra Lloyd’s Register GBP 900.000, od Jag Asha -Ex, Göteborg

43 ms DAGFRED JWXI ; 3.1985 Emirates Saudi Shipping Co Inc, Dubai, ; 7.1972 Marpegaso Cia Naviera SA, Piraeus for USD

7762/10108gl3150/15200d, 518.3/64.2/27.7-37.8 ft oöSheikh Majdiod 3.250.000 od Petingo

M 7 5600 bhk 15 kn. B&W

7.1958 Burmeister & Wain, København -755 18, januar 1986 7.500.000, od Irene’s Success

3,1970 Afros SS Co Ltd, Famagusta for USD 46 ms DAGRUN LARC 7,1984 Til opphugging, ankom Kaohsiung 5. juli I9B4

10.1977 Ursinia Maritime Inc, Monrovia, M7 9800 bhk FMV-Götaverken

6.1981 El Paso Shipping Corp, Piraeus, od G/ee AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo 54796 brt 101800 tdw, 841.6/128.0/63.2 fl

11.1983 China Dismantled Vessels Trading Corp for 4.1976 Firstsun Lines Corp, Monrovia for USD 4.5 mill, Id obo 9ho/ta, M9 21600 bhk Götaverken

44 mtDAGHILD JXUP

25102 brt 41500 tdw, 684.3/98.2/49.1 ft

M8 16800 bhk, B&W 47 ms DAG LAND LDJC

12.1962 Burmeister & Wain, København -775 22494 brt 35930 tdw, 657.2/88.8/45.3 ft

3.1968 VEB Deutsche Seereederei, Rostock for USD ; 12,1965 AB Götaverken, Göteborg -804

12.1981 Harvest Corp (Loneiace SA), Panama, od

AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo Kaohsiung og opphugging, ankom 10. mars

Co Ltd), Hong Kong for GBP 407.000, lev 7.63 8268/10947g 13800/16010d, 505,7/67.7/38.8 ft

i Rotterdam, od Hemisphere M6 7700 bhk 15 kn Nederlandsche-GV 48msDAGEID LMAF

Cheng Hua & Søn), Oslo j 10.1965 AB Götaverken, Göteborg -803

AS Ocean (J P Pedersen & Søn), Oslo 1981 Delfini Shipping Co Ltd, Piraeus

1.825.000, lev 19.6.70, od Apollonian 13881 brt 20920 tdw, 545.0/70.2/42.3 ft

oöThermaikos 10.1965 Fredriksstad MekVerksted, Fredrikstad-387 49 ms DAGFRED LGVB

opphugging, ankom Kaohsiung 28 nov 1983

AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo M7 11200 bhk Götaverken

3.0 mill, od Zeitz

Rallytime III

5.1984 CJ W Shipping & Trading, USA, levert Port of 1981 Aksoy Ulusararasi Denizcilik ve Ticatet AS,

10.1976 Duchess Cia Naviera SA, Piraeus for USD ; 3.1970 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo,

1,1986 Til opphugging Pakistan, ankom Gadani Beach ; 2.1974 Chelsea Maritime Ltd, Piraeus for USD

11.1987 Til opphugging, ankom Kaohsiungfør 3 novem-

AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo od Stan, kort etter til Asheyra

10.1973 Union Commercial SS Co, Piraeus for USD 11.1995 Til opphugging på Gadani Beach, Pakistan,

2.900.000, od Selas od Dageid

od Sunriver

ber 1987.

8.700.000, od Union Spirit ankom 15. november 1995.

7.1972 Öresundsva rvet AB, Landskrona -244

7.1977 Navios Crusader Inc, Monrovia, for USD 10.5

5.1986 Frendly Ranger Inc (Ifchor tanker SA),

2.1987 Konstantinos Shipping Corp, Monrovia,

4.1994 Sea Conqueror Shipping Corp, Monrovia,

AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

mill, od Navios Crusader

Monrovia, od Friendly Ranger

od Konstantinos

od Stan, kort etter til Asheyra
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Av Tor Arne Westerlund

Mønstret på ms Havfalk 7. februar 1980. Var da en ungdom på 18 år. Akkurat ferdig med Maskinist
skolen til jul. Det var siste året hvor en kunne gå 2. og et halvt år på skole, og få 2. maskinisteksamen
med 36 måneders verkstedtid. En stilte nok mye dårligere, vi ungdommer som aldri hadde vært om
bord i en båt før, enn de med fartstid. Karakterene var nok heller ikke mye å skryte av. Det var ikke
helt lett og få hyre i denne perioden. Tok da og sendte søknader til mange rederier. Endelig kom
telefonen 1. februar at jeg hadde fått hyre som smører.
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Å «Havfalk» (39665 tdw) fotografert av Skyfotos kort etter *1 de servico n.s *
levering i Kiel i mai 1977.  Landgangspass i Tubarao, Brasil. * AM^N s Identification service card *
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øk «ørste flytur fra Kristiansand til
JL-' Oslo morgenen 7. februar. Taxi til
X rederiet AS Havtor i Haakon VIIs
gate. Traff da resten av mannskapet som
skulle mønstre på. Reisen gikk til Dublin
via London. Der ble vi innkvartert på
hotell, siden Havfalk var forsinket. Båten
kom med kull fra Newport News i USA.

Havfalk var en veldig fin båt. Levert
fra Howaldswerke i Kiel i 1977, nummer
2 i en serie på 3 stk 40000 tdw bulkbåten
Kontrakten var opprinnelig en tankbåt
på 472.000 tdw. På grunn av tankkrisen
på 70-tallet ble kontrakten kansellert og
i stedet omgjort til tre bulkbåten Noen
sa at dette var verdens dyreste bulkbåter.
Skipet ble utstyrt med to Kampnagel
selvlosserkraner og satt inn i samsei
lingspoolen BULKHANDLING. Denne
ble drevet sammen med rederiene L.
Gill-Johannesen og Torvald Klaveness.

Søster skipene til Havfalk var Havørn
og Havjo. Rederiet Havtors videre bidrag
til Bulkhandling var de tre polskbygde
Havbjøvn, Havkatt og Havtroll.

Dublin-Casablanca-Whitehaven

Tilbake til Dublin. Siden Havfalk lå på
reia ble vi bentet av skipets livbåt. Husker
det som en litt ruskete seilas. Vel om bord
ble jeg henvist til lugaren min. Siden jeg
hadde blitt advart mot førstereisgutter
kunne bli servert lurerier trodde jeg at
lugaren var en del av dette. Rederlugar
for eksempel. Sovealkove, eget bad, tep
pelagt, kjøleskap, telefon mm. Men det var
heldigvis ingen spøk. Ellers var skipet en
drøm for en førstereis. Alt var skikkelig
fra kjøl til mast. Godt miljø med mange
sosiale aktiviteten

Havfalk gled til kai lørdag 9. februar,
og lossingen startet. Noen ganger var
det ikke skipets mannskap som kjørte
kranene. Siden de lokale sjauerne ikke
var vant til kranene fikk de skikkelig
gjennomgå, Rykk og smell i lukekarmer,
og masse jobb til reperatøren.

Tirsdag 19. februar var vi ferdig
losset, og kursen ble satt for Casablanca
i Marokko. Ankom Casablanca lørdag 23.
februar. God temperatur og fikk skikkelig
følelsen og å ha kommet til sjøs.

I Casablanca ble alle dører låst av. Kun
en dør på babord side åpen med vakt. Her
var det vist mange uærlige sjeler. Lasten
besto av et pulver som ble brukt for og
lage såpe. Fosfat.

Her føjyiuter malerarlmAeir.
Alle videre foto fra forfatteren

Tirsdag 26. februar var vi ferdig lås
tet, og kursen ble satt nordover igjen
mot Whitehaven på Englands østkyst.
Ankom Whitehaven lørdag 1. mars. Her
var det en enorm tidevannsforskjell. Så
lasten skulle losses av skipets egne kraner
på reia. Når det var fjære var havnen i
Whitehaven tørrlagt. Et merkelig syn. Fikk
da beskjed at jeg også skulle kjøre kran.
Kranen fikk vel samme dårlig behandling
som av sjauerne i Dublin. Kranene var
elektrisk drevne. Elektriker'n hadde en
konflikt med kapteinen om at han ikke
fikk fast overtid. Han svarte med å justere
ned motorvenene til korrekt grense. Fra
begynnelsen med min dårlige krankjøring
måtte jeg ringe titt og ofte. Smilte hver
gang. Skjønte etter hvert hvorfor.

Siden det ikke var noen engelske
sjauere ombord, kom det forespørsel om
mannskapet kunne sveepe rommene. Dvs
feie opp alt som ikke grabbene kunne få
med seg. Dette var skikkelig godt betalt
og overrakt båsen i cash. Pengene ble
fordelt likt uansett stilling. Veldig bra
for min del, siden hyra var heller skral.
2590,- pr måned.

Jobben i maskinen på Havfalk var for
min del lite utfordrende. Mye besto og
vaske hvitmaling. Alvakraft het vaskepul
veret. Sterkt og svei skikkelig på hendene.
Båten var såpass ny og veldrevet slik at
de store overraskelsene ikke dukket opp.
Var trivelig og arbeide sammen med
reparatøren på dekk med reparasjoner
etter skadene med krankjøringen.

12. mars var vi ferdig utlosset og
kursen ble satt østover mot Newport
News i USA. Turen i ballast ble tøff
med dårlig vær. Farten måtte settes
ned i perioder pga. harde bunnslag.

Diverse damehistorier
Ankom Newport News søndag 23. mars.
Ankret opp og lå og ventet på reia. Taxibåt
ble bestilt og mange av oss fikk landlov.
Første gangen for meg i USA. Gledet meg
veldig og oppleve USA. Spesialt alle de
fine bilene (Amcar fan i den tiden). Tror
nok jeg ble noe skuffet. Lett og glemme
at alle lands havner ikke er det fineste
og vise frem.

Hadde en spesiell flau episode der. Da
vi lå på reia besluttet maskinsjefen at han
ville ha rengjort spylebeltet. Maskinen på
Havfalk var en 7-sylindret MAN maskin,
Inngangen til spylebeltet var på styrbord
side. Den fremste delen hadde et trangt
hull en måtte krype igjennom. Siden jeg
var veldig tynn den gangen ble det min
oppgave. Inne i spylekanalen var det skik
kelig glatt og sleipt Der fikk jeg rullet meg
skikkelig i asfalt. Forsøkte å vaske meg
med både diesel og Alvakraft, men det var
ikke lett. Etter flere dager med grundig
vask følte jeg at det var O.K.

Planla da en tur til en frisør. Fant en
frisørsalong i et kjøpesenter: Ble geleidet
av en pen ungjente på min egen alder. Set
ter meg ned i frisørstolen. Oppdager til
min store skrekk at hun vil vaske håret.
Ser ansiktet hennes i speilet når hun opp
dager at hendene hennes er køl svarte av
asfalt. Skikkelig flaut.

Mandag 31. mars er vi ferdig låstet med
kull, og kursen settes mot England.
Newport Mon. Havnebyen til Cardiff i
Wales. Her er havnebassenget regulert
med sluse. Søndag 13. april er vi ferdig
fortøyd. Siden det er søndag og fridag
går turen til den første sjappa utenfor
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havnen, Havnen var bevoktet med vakt
mann. Vi kommer inn i sjappa. Der sitter
det noen lokale damer ved et jugoslavisk
skipsmannskap. Etter at de tørste mann
skapet fra Havfalk finner bordet sitt, går
det ikke lang tid før jentene forhaler over
til vårt bord. Jugoslavene skjønner vel at
det var det og går ut fra sjappa. Bordet
som vi hadde slått oss ned ved var ved
rett med et vindu. Plutselig et skikkelig
smell og glassbiter over alt. Hilsen fra
jugoslavene i form av en stor murstein
dalende rett på bordet. Mye ståhei.

Etter mange øl oppstår det «søt» musikk
mellom de lokale jentene og to matroser.
Jentene blir invitert ombord. Jentene opp
lyser at vaktmannen er et problem. De
foreslår taxi gjennom porten. Jentene
i bagasjerommet og vaktmannen lyser
inn i taxien. Finner ingen ting, og vi blir
geleidet igjennom. Stor lugarfest på en
av matrosenes lugar. Jentene försvinner
etterhvert med de «nye» kjærestene sine.

Dagen etter blir det stor ståhei. Kap
teinen har fått opplyst at det mest sann
synlig finnes lokale kvinner ombord.
Hele mannskapet blir samlet i messen.
En tordentale av en rasende kaptein på
klingende bergensdialekt som opplyser
oss at kvinner som går om bord i skip er
det laveste av det lave. Alle lugarer inspi
sert. Siden lettmatrosen sover slipper han
inspeksjon. Der var den ene jenta. Den
andre jenta kom seg vel i land på egen
hånd. Men lettmatrosen hadde henne
ombord i mange dager.
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« Hovfolk» var drjxrr un

tid ntodernr ivtruvtei slclp.

Lørdag 19. april er Havfalk ferdig losset og
kursen settes sydover. Kursen settes mot
Shelbro River i Sierra Leone på Afrikas
vestkyst. Ankommer Freetown hvor los,
to tollere og agenten blir med opp elven.
Ankommer Shelbro River mandag 28.
april. Her skal det lästes bauxite (råstoff
til aluminium). Lastingen foregår med
skipets egne kraner og mannskap.

De to tollerne og agenten blir ombord
hele reisen. På Havfalk var det felles
messe. Det bulet kraftig ut fra lommene
til dem etter et måltid i den fine messen.
(Norsk hermetikk). Agenten og tollerne
blir invitert på lugarfest. Begynner å
snakke om den ene fine messejenten med
gullhåret. Siden Havfalk hadde telefoner
på alle lugarene, ble det foreslått at de
burde ringe til henne og invitere henne
på festen. Men dårlig engelsk fra afri

Lugarfert -med «uiovilge»

Lokale jervter gå. Lmøk.

kanerne og sunnmørsjenta sine dårlige
engelskkunnskaper ble det ikke noe av
dette. Men morsomt for resten av festdel
takerne. Senere på kvelden etter mange
glass hentet en motormann et usømmelig
blad. Der var det en jente med «gull» hår
og to mørke i full aksjon. Det ble sterke
saker for dé mørke gjestene. Da tok en
av festdeltakerne ansvar og avblåste
lugarfesten

Når vi vår moderne tid snakker om
gjenbruk er det interessant å tenke på
hva de lokale i Shelbro River ønsket fra
skipet. De grønne ølflaskene som vi kalte
for «grisungene». De ble saget over og
brukt til glass, 25 liters plastkanner til kje
mikaliedunker ble brukt til drikkevann.
Siden 1. maskinisten var klar over dette
samlet vi på kanner. Kannene ble byttet
i vaskehjelp i maskinen. Ok for meg som
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smører. Fint å få hjelp til den kjedelige
vaskingen av hvitmaling. Afrikanerne ble
sendt under dørkplatene på tanktoppen.

Men de lokale ble behandlet veldig
bra og fikk tomme kanner og skryt for
jobben. Havfalk var nok et glansbilde på
norsk veldrevet skipsfart.

Shelbro-Rotterdam-Shelbro
Da båten var ny var den levert fra verk
stedet i en slags rød-orange farge med gult
overbygg. Siden båtene i Bulkhandling
fraktet mange sementlaster var nok det
en lite praktisk farge. Da jeg var ombord
startet jobben med å male skutesiden og
dekket grått. Dekksgjengen hadde mye
jobb med dette. På disse reisene på Afrika
var det mye jobb ute i god temperatur og
mye sol. Solen var sterk. Båsen fant ut at
de trengte solkrem. Blandet en blanding
av smøreolje og diesel. Ble helt svarte. En
kar fra Vestlandet brukte alltid langbukse.
Så var det barkveld og vann i svømmebas
senget. Svart i overkroppen og blenda i
underkroppen. En god latter for det synet.

4. april er Havfalk ferdig låstet, og kursen
settes mot Rotterdam.

Torsdag 15. april ankommer vi Rot
terdam og Europoort. Skipet losses av
Europoort sitt veldrevne apparat. Landlov
og ut og se på livet. Noen av gutta skal ha
tatoveringer. Fait heldigvis ikke for den
fristelsen. Den ene matrosens tatovering
ble betent. Tror ikke han var så happy
for den.

21. april legges kursen igjen sydover til
en ny last med Bauxitte fra Shelbro River.
Ankommer Shelbro 2. juni og allerede
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6-juni er Havfalk ferdig låstet. Grei reise
og ny lossing i Rotterdam. Ankommer
Rotterdam tirsdag 17. juni.

Fint vårvær i Rotterdam. Begynner å
få hjemlengsel. Men 6 måneder er kon
trakten på, så for å få noe av den norske
sommeren må jeg si opp 7. juli. Har hørt
rykter om at kapteinen ikke liker slike
«korte» opphold, gruer jeg meg litt for å
levere oppsigelsen. Dessuten vet jeg ikke
hvor båten er 7. august.

Malm Brasil-Romania
Ferdig utlosset i Rotterdam får Havfalk
nytt oppdrag. Malm fra Brasil til Roma
nia. Spennende steder begge to. Lang
sjøreise i ballast til Brasil. Bunkring på
Kanariøyene. Over Atlanteren. Lastingen
i Brasil skal skje på bare timer. Håper på
landlov. Vi i maskinen var alltid utsatt
for stempelsjau eller lignende. Da ble det
kanskje ingen landbesøk. Surt etter lang
og kjedelig sjøreise. Malm er bare en liten
klatt i lasterommene. Og etterpå høre på
dekksgjengen sine opplevelser.

Havfalk vov uistyrt med jeiles
meste jvr keie maMAwkapeir.

Ankom Tubaro i Brasil mandag 7. juli.
Dagen etter var vi ferdig låstet. Men vi
kom på land. Besøk i plankebyen, og
mange av gutta fikk det som de håpet
på. Første dagen i sjøen den 8. juli tar jeg
turen opp til kapteinen med oppsigelsen.
Gikk helt greit. Hjemlengelsen bare økte
på. Fin seilås med bra vær. Ankom reia
ved Constantza i Romania 27. juli. Her
begynte noen lange dager. Elsikkerhet om
hjemreisen. Gikk rykter om at den nye
kapteinen fra Sunnmøre ikke ville smøre
nok, slik at lasten kunne bli losset. Mulig
bare rykter, men praten gikk. Varmt og
sommer i Svartehavet.

Hjemlengselen økte på. Endelig kom
beskjeden om stand by. Inn til Constantza.
Valgte å holde meg ombord denne kvel
den. Mange av gutta ville på land. De
oppsøkte en sjømannsklubb. En av mann
skapet fikk veldig for mye å drikke. Ble
stygg og dum i kjeften. Resultatet ble
skikkelig rundjuling. Ambulanse ble til
kalt. En motormann gikk med som led
sager. Motormannen fortalte følgende:
Etter en stund duppet jeg med øynene.
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Ambulansen stoppet. Dørene går opp og
en knyttneve treffer meg med et smell.
Husker ikke mere før jeg våkner på syke
huset, uten jakke, sko, penger, til og med
det grønne DNC omslaget til passet hadde
de tatt. Men passet turde de ikke ta.

Før hjemreisen ville jeg kjøpe gaver til
familien min hjemme. Så meg ut et Lar
sen cognac Vikingskip til min far. Gikk
til stuerten og for å handle denne. Men
han sa at da må du spørre kapteinen først.
Dette for du er bare 18 år. Tok turen opp
og spurte med tynn stemme at jeg ville
kjøpe en gave til faren min. Han sa til meg
på klar sunnmørsdialekt: NEI. «REGLANE
ER TE FOR Å FØLJAST».

Fikk kjøpt vikingskipet på neste båt.
Men etter at vi ryddet ut etter mine for
eldres død i 2010 fikk jeg flasken uåpnet
tilbake. Det er den fortsatt.

Hjemreise
Da halve lasten var losset i Constantsa
var det det å ta fatt på siste seilas for min
del. Byen Galatsi, Opp Donau. Her gikk
seilasene opp elva den ene dagen og retur
dagen etter. Vi med to loser. Senior og
junior los. En russisk båt bak og en foran.
Alt går helt greit til senior-losen detter om.
Fullt kaos. Alle skipene må kaste anker.
De russiske båtene hadde leger ombord.
Fallrepet ble senket og russerne kom og
forsøkte gjenoppliving, men senior-losen
ble bekreftet død senere.

Ankom Galatsi den 13. august. Dagen
etter var det hjemreise. Jippi!

Reisen begynte med tog til Bucuresti.
Men toget hadde vel kjørt en time før det
stoppet med et smell. En ku var påkjørt.

Masse ståhei. Om noen hadde kniv på
seg. Skulle berge kjøttet.

Vel fremme på flyplassen i Bucuresti
International Airport begynte en ny dårlig
historie. I reisefølget vårt var kona til 2.
maskinisten og hennes ni år gamle sønn.
Problemet var at agenten hadde glemt
å føre sønnen inn i reisedokumentene,
Med den strenge passkontrollen som
Østblokklandene i den tiden praktiserte
utløste dette en veldig dramatisk situasjon.
Myndighetene ville skille mor og barn,
gutten skulle være tilbake, mens moren
skulle ut. Dette med vakter med våpen,
og mor og sønn som tviholdt i hverandre
og gråt føltes veldig dramatisk ut for oss
andre som var vitne til dette. Ordnet seg
til slutt.

Lavtvmjen. av bauxbte tak

nmdt em. uke med sklpeds

e^ekmoÅinvka^.

BuJklumÅUtujs U>jO med -far de
saMvteUemde rederiefte.
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Av Dag Bakka jr

Engelske colliers

Om Hamen og dens halvsøstre
Hvor representativ er ms Hamen som et norsk utenriksskip?

Svaret er avhengig av øynene som ser og av perspektivet. Hamen er en innkjøpt britisk collier -

kullbåt - bygget for traden med kull fra Nordøst-England til byene lenger sør. Det fantes hundrevis av

denne typen i britisk kystfart, hvorav fire ble innkjøpt til Norge i årene 1956-60 og bygd om til vanlige

lastebåter. Men i et større perspektiv er skipstypen singledekker kanskje selve urtypen av norske

lasteskip, skip egnet for bulkvarer som kull og trelast og hva som norske bedrifter eksporterte eller

behøvde i sin produksjon.

Spesielle dampskip for kull ble tidlig tallet, da olje og etter hvert nordsjøgass og industribedrifter og med kull tilbake
utviklet og kom ito varianter, med begynte åta over. Av denne grunn ble til norske kullimportører. Colliere som
maskin midtskips eller akter og som colliere solgt ut rundt 1970 i stort antall; Sheaf Arrow hadde rommelige lasterom

regel med halvdekk fra midtskipshuset og noen ble også kjøpt til Norge for avrig- og store luker velegnet for grabblossing.
akterover. Etter krigen var det konseptet ging til lektere.
med maskin akter og bro midtskips som ble
bygd, de fleste i størrelse opp til rundt 4000
tdw. I mangehavner var detbegrensninger Colliers til Norge
i dybde og seilingshøyde, noe som gjorde På det gode markedet under Suez-krisen Maskineriet var avtriple expansion type
mindre skip aktuelle; også som «low-air- høsten 1956 ble ds SheafArrow (2825 tdw) og kjelen oljefyrt, uvanlig nok. Skipet ble
draft» med nedsenkbar skorstein og rigg. kjøpt av DS AS Ask ved August Kjerland registrert i oktober 1956 med navnet Eva

Collieren hadde sin store tid så lenge &CoAS i Bergen. Og hvorfor ikke? og skulle bli godt kjent i nordsjøhavnene
kull ble brukt til kraftverkene rundt om Kjerland drev i nordsjøfart med utgå- under dette navn. I norsk eie fikk det
i England. Dette varte til godt ut på 1960- ende produkter fra norske smelteverk montert mastre og bommer.
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Dessuten betalte Kjerland 3,6 millioner
kroner for skipet, som var bygd i 1944
i Grangemouth av standtypen Icemaid
collier med navnet Empire Shepherd.

«Hamen» i fin stil på ballast.

Foto: NSS-Jenssensamlingen



Et år senere, i august 1957 da markedet
hadde fait til normalt nivå, gikk Kristian
E. Samuelsen i Oslo til kjøp av ds Eleanor
Brooke, en mindre og eldre collier på 1490
tdw bygd 1938 på S. R Austin & Sons i
Sunderland. Båten ble betalt med 800.000
kroner og innregistrert som Svelgen ; et
navn som nok reflekterte den påtenkte
farten fra Bremanger Smelteverk i Svel
gen. Vinteren 1958 ble skipet sendt til
Bolsønes Verft ved Molde for å få innred
ningen oppgradert til norsk standard og
å få installert oljefyring, men uten å bli
rigget.

Ikke lenge etter, i november 1957, ble
en halvsøster innkjøpt til landet, denne
gang av kaptein Ivar Ørnulf Olsen, «Svelgen» i fart etter en viss oppgradering, men uten rigg.
Horten. Det var ds Arthur Wright (1547
tdw), bygd 1937 av William Pickersgill &
Son i Sunderland. Den ble levert i Bergen
18 januar 1958 og fikk da det vakre navn
Ariston.

Kaptein Ivar Olsen (1902) hadde seilt det svake markedet fra vinteren 1958. Pompep Power (1780 tdw) bygget i 1949 på
ute i store rederier, men hadde siden 1947 Mange norske småskip ble tvunget i S P Austin & Son i Sunderland. Rederiet
bodd i Antwerpen og representert Mer- opplag, og vi ser at Eva lå i vinteropplag betalte 535.000 kroner for skipet som nå
cantile Marine Engineering der. Nå var i Arendal vinteren 1958/59, mens Ariston ble omdøpt til Tandik. Det hadde nettopp
han kommet tilbake og slo seg på rederi lå i Stavanger fra juni til november 1959. solgt paragrafskipet Tandik (480 tdw) fra
i samarbeid med Kristian E Samuelsen 1955 og kjøpte i stedet to eldre dampskip,
om befraktning av Ariston. Båtene ble Tidene hadde bedret seg noe da den fjerde Tandik og Bitten (3560 tdw) fra 1920.
drevet med bulklaster og ingen av dem collier ble anskaffet sommeren 1960. Tandik ble nå rigget opp med mastre og
fikk mastre og bommer. Det var Rederi-AS Orion i Drammen bommen

Kjerlands «Eva» under Kaxmsundbroen, med mastre og bommer montert. Bildet viser tydelig de store lukene som gjorde skipene velegnetfor
bulklast og grabblossing.

Opplagsår
De tre norske collierne fikk føling med ved Knut Møinichen som da overtok ds
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Foto: NSS-Jenssensamlingen

Foto: NSS-Jenssensamlingen
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«Ariston» fra 1937 har tydelig preg av sitt opphav.

Eierskifter
Om skipene kom i fart fra 1960 så var Og etter dette ble den sittende fast i skipet ellers rigget opp med mastre og
markedet fortsatt vanskelig. For Ariston isen i danske farvann i februar 1963 på bommer. I april 1964 kom den i fart som
hjalp det heller ikke at skipet så åsi ble vei fra Ventspils til Ghent og mens den Stokkvik.
forfulgt av uhell. I mars 1961 fikk den lå her skadet av brann. Da skipet kom løs
maskinhavari i Skagerrak og måtte slepes utpå våren ble det tatt i arrest og deretter Hamen og Stokkvik sammen med ds Eva
inn til Marstrand. I september gikk den solgt til hugging. fortsatte i nordsjøfarten, delvis med trelast
på Skabberevet ved Landskrona på vei Også rederiets samarbeidspartner Kris- fra Kvitsjøen i sommertiden. Ihvertfall
fra Limhamn til Brevik og måtte slepes i tian E. Samuelsen røk overende vinteren Hamen viste seg som en solid og god båt,
havn. Bare noen uker senere gikk den på 1962/63 og Svelgen ble lagt opp i Hauge- mens Eva nærmet seg klassing i 1969 og
grunn på Saltholm i Øresund på vei fra sund. Tandik av Drammen hadde ikke ble da besluttet solgt til opphugging.
Stettin til Ålborg med gipstein og måtte gjort det stort bedre, for allerede i mars Første del av 70-tallet ble gode år for
lektres for å komme flott. 1962 gikk den i opplag i Sandefjord. småskipsfarten og Stokkvik ble solgt i
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Dampskipet «Tandik» i fart etter oppgradering for norsk
flagg, nå med mastre og bommer ...
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Alex Duncan

Foto: NSS-Jenssensamlingen

Livsinjeksjon
De to opplagte båtene Tandik og Svelgen
ble begge omfattet med interesse og solgt
til norske kjøpere som investerte i nye
maskiner. Dette forteller vel noe om at
selve skipene fortsatt var i god stand og
av et rasjonelt arrangement sammenlig
net med hva som ellers var frembudt i
secondhand-markedet.

Tandik ble kjøpt av Hans Utkilen,
Bergen, for 650.000 kroner og slept til
Rubbestadneset der en ny Wichmann 9AX
på 1200 bhk ble montert. Ved levering
i februar 1963 fremstod den i forynget
form som Hamen.

Svelgen ble kjøpt via Bergens Privat
bank av AS Stokksund (Anders Stokka),
Haugesund i september 1963 for 200.000
kroner og underkastet motorisering ved
AS Haugesunds Slip. En 950 bhk Wich
mann ble satt inn i maskinrommet og
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1970 og 1973 til stadig høyere priser. Den

seilte fra 1970 som Siravik og fra 1973 en

kort tid som Anna Opem av Trondheim.

Ved utgangen av året ble den solgt til

Panama for vel 1 million kroner og havnet
i Midt-Østen.

Hamen fortsatte å seile for Hans

Utkilen i mange år. Først vinteren 1985/86

gikk den i opplag i Kilstraumen i Austr
heim, like ved Hans Utkilens hus. Ved

rederens død i 1993 ble skipet overtatt av

sønnen Aksel Utkilen. I august samme år

ble den slippsatt i Mastrevik i forbindelse

med salg til et sosialpedagogisk prosjekt
som imidlertid ikke ble realisert. Deretter

bar det tilbake i opplag ved Mastrevik
Hermetikkfabrikk inntil den svenske

rederen Alvar Olsson kjøpte skipet i 1996 ... 0g som «Hamen» etter ombygging til motorskip, her på vei opp til Goole. Foto: chariie nm
og fikk slept det til Hålle i Iddefjorden.

Der har Hamen ligget inntil for et år
siden, nå eiet av en norsk stiftelse.

p ldMA
ds EVA LMMM j3 |\j ordl £asj |y| arj ne Engineering Co Ltd, Sunderland

Det ble faktisk kjøpt flere colliere til 2078 brt 2825 tdw, 282.0oa/40.0/17.2 ft 3 1938 S P Austin & Son Ltd, Sunderland -346

landet, men primært for avrigging til lc| MA Bygget som Eleanor Brooke for

lektere. Det var særlig Christiania Port- North M ar' ne Engineering Co (1938) Ltd, Stephenson Clarke & Associated Companies

land Cementfabrik og senere Norcem Sunderland Ltd, London
som fant dem brukbare til steinlektere. 10 1944 Grangemouth Dochyard Co Ltd, Grangemoulh 8 1957 Kristian E Samuelson, Oslo, for NOK 800.000,

Dessuten ble en nvere båt fra 1951 kjøpt V . . sl Svelgen

og innrede, som sementlager, Fjordcem. Sis" *

Av andre brukere hadde Oslo Sand & 1948 Sheaf SS Co Ltd (W A Souter &Co Ltd), i 9 ø 2 Rederiet konkurs, skipet opplagt i Haugesund
Bergsalt AS trobg to avnggete colbers, Newcastle, od Sheaf Arrow 1963 Angive|ig reg på AS Sligtransp0rt 0s|o
Basalt og Granitt, mens Torvald Klaveness 10.1956 DS AS Ask (August Kjerland &Co AS). Bergen. 10 1963 AS stokksund (Anders stokka), Haugesund, for
onaskaffet tre som lager og omlastnings- for USD 181.500, od Eva 2oo 000, od Stokkvik
fartøyer, Bulkhandling 1—4. Skulle noen ha 5.1969 Poul Christensen, Nakskov for USD 38.000 Ad99A levert ombygd ved Haugesunds Slip:
nærmere opplysninger om disse lekterne ankom Nakskov 14, mai 1969, brukt som 935 brt 163 q tdWi 95 g bhk yyjcbmann

ville redaktøren sette stor pris på å bli kornlager 9.1968 AS Anjo (Johan Ystaas), Haugesund
informert. 12 ' 1960 Slept til Antwerpen for opphugging. 9 . 1970 KS AS Sira & Co (Brødrene Kloving AS),

Skipsliste * svelgen »
1052 brt 1490 tdw, 220.5oa/34.2/13.5 ft

Haugesund, od Siravik
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Engelske coiliers

Eleanor Brooke 1052 1490 38-03 S P Austin & Son 57-08 Kr E Samuelsen Svelgen Stokkvik, Siravik, Anne Opem

Arthur Wright 1077 1547 37-01 Wm Pickersgill 58-01 Ivar Olsen, Htn Ariston 63-05 kond, opphugget

Sheaf Arrow Empire Shepherd 2078 2825 44-10 Grangemouth 56-10 DS AS Ask, Bgn Eva 69-05 Danmark, hugget

Pompey Power 1354 1780 49-01 S P Austin & Son 60-07 Red AS Orion, Drm Tandik Hamen

Evaggelistria Bushwood 2719 4360 42-11 S P Austin & Son 68-11 T Klaveness, Oslo Babb lekter, Bulkhandling 2

Mari Firelight 2743 4380 43-05 Burntisland SB 68-11 T Klaveness, Oslo Klabb lekter, Bulkhandling 3

Cormain Coldridge 2883 4350 42-11 Burntisland SB 68-12 T Klaveness, Oslo lekter, Bulkhandling 4

Firebeam 1554 45-05 Hall, Russel & Co 63-02 CPC, Oslo Karen lekter

Horsham Murdoch 1759 49-08 Hall, Russel & Co 71-08 Oslo Sand & Brg Granitt lekter, til Portugal 77/78

Allan C Brunswick Wharf 1782 2690 51-09 S P Austin & Son 74-01 Norcem, Oslo Fjordcem lekter

Agios Fanourios John Orwell Phillips 3391 4550 55-02 Wm Pickersgill 71-07 Østfold Skipsoph opphugget Greåker

Bowbombe Colwin 1533 43 S P Austin & Son 67 CPC, Oslo Hanna lekter

Coldstream Pinewood 2853 45 S P Austin & Son 67 CPC, Oslo Sally lekter

Granlta IV Keynes 1563 46 S P Austin & Son 69 CPC, Oslo Elisabeth lekter

70 Oslo Sand & Brg Basalt lekter, til Portugal 77/78
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6.1973 Per Opem, Trondheim for NOK 800.000,

12.1973 Star Seal Shipping Co SA, Panama, for

1977 Yeslam-Salem-Alshagga, Panama

fotografert i Suez mai 1979, senere ukjent

1998 Utelattfra Lloyd's Register

ds ARISTON JWRZ

1077 brt 1547tdw, 217,9oa/33.2/13.9 ft
Id MA

T3 North East Marine Engineering Co Ltd, Sunderland

1.1937 William Pickersgill & Son Ltd, Sunderland -236

1948 British Electricity Authority, London

1954 Central Electricity Authority (Stephenson

1.1958 Ivar Olsens Rederi (Ivar Ørnulf Olsen), Horten,

3.1963 Brannskadet 9, mars 1963 mens skipet lå

6.1963 Solgttil Poul Bergsøe & Søn for opphugging

dsTANDIK JXKZ

1354 brt 1780 tdw, 252.1/36.6/14.5 ft
Id MA

T3 North East Marine Engineering Co (1938) Ltd, Sunderland

1.1949 S P Austin & Son Ltd, Sunderland -394

Stokkvik i siste fase som Monia i Suez i mai
1979.
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od Anna Opem

NOK 1.020.000, od Monia

Bygget som Arthur Wright for Brighton

Corporation, Brighton

Ciarke Ltd, London), Shoreham

od Ariston

innefrosset utenfor Stubbekøbing, Falster i

lengre tid, var på reise Ventspils-Ghent med

potash.

Slept inn til Stubbekøbing 15 mai, tatt i arrest

i Masnedsund, Danmark, ankom under slep

16. juni 1963.

Bygget som Pompey Power for Plymouth

Corporation, Plymouth
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Foto: Chris Howell

1948 British Electricity Authority, London

1954 Central Electricity Authority, London

1958 Central Electricity Generating Board,

7,1960 Rederi-AS Orion (Knut Møinichen), Drammen,

9.1962 Hans Utkilens PR, Bergen, for NOK 650.000

2.1963 levert fra Wichmann, Rubbestadneset etter

installasjon av ny motor, od Hamen

1364 brt 1900 tdw, M8 1200 bhk Wichmann

1985 Opplagt Kilstraumen i Austrheim vinteren

1985/86 og ble liggende lenge

8-1993 Slippsatt på Mastrevik Mek, deretter opplagt
ved Mastrevik Hermetikkfabrikk

9.1996 Alvar Olsson, Varberg i Sverige, levert i

Mastrevik 14. sept 1996 og slept til Halle i

Iddefjorden. (Slettet i norsk reg 15. aug 1997)

6,2004 Overtatt av Stiftelsen MS Hamen ex DS Tandik,

12.2012 Slept til Skagen for sandblåsing og maling

6,2013 Slept til Arendal, i august videre til Tofte i

for NOK 535.000, od Tandik

Opplagt Sandefjord 3.1962 i konkurs

Oslo, reg Bergen (JXKZ)

Hurum, hvor skipet nå ligger.

Portsmouth

«Svelgen» etter motorisering og ombygging
til Stokkvik, nå med rigg. NSS-Opedalssamlingen

lekter FJORDCEM

1782 brt 2690 tdw, 270.6/39.5/16.6 ft
Id MA

T3 950 ihk, George Clark (1938) Ltd, Sunderland

1951 S P Austin & Son Ltd, Sunderland

1954 Central Electricity Authority, London

1958 Central Electricity Generating Board, London

9.1972 PouLChristensen, Nakskov, od Allan C

1.1974 Norcem AS, Oslo, for DKK 500,000, od

1988 Slept til London av Bjørn Eskil, liggende i West

1992 Slept tilbake til Vestlandet

1992 Norwegian Contractors, opplagt i Gannsfjorden

som sementlager

1996 Opplagt ved Hinnøy i Stavanger

3.1999 Til Fosen Gjenvinning, Stoksund for opphugging

Bygget som Brunswick Wharf for British

Electricity Authority, London. Opn 1782 brt, /3

George Clark (1938) Ltd, Sunderland

Avrigget, maskin og kjel tatt ut

Fjordcem. Utrustet som cementblanderi ved

Nymo i Vikkilen, Grimstad. Brukt som sement

blanderi under Condeep-bygging i Rogaland

india Dock som sementlager under bygging av

Canary Wharf Tower.
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Fjordcem er trukket på land i

Stokksund klar for hugglng.
Foto mars 1999 av Alf J Kristiansen

SKIPET NR. 4 - 2013

Lekter Fjordcem I

Vikkilen i juli 1975

Foto: Dag Bakka jr
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Lekterne Klabb og Babb opplagt
i Kongshavn, Oslo i 1969.

Foto: Harald Lorentzen

p-./r*' 'VV yj Bulkhandling 2og 3 opplagt i Bremerhaven
v \\\ / i desember 1978. Foto: Bernd Langensiepen



Mosterhamn
Moster og Mosterhamn i Hordaland er et av de store lokale sjøfartsmiljøer langs kysten. Øya Moster

ligger i klynge med Bømlo og Bremnes på nordsiden av Bømlafjorden (som Hardangerfjorden heter

her ute), like vest for Stord og der fjordveiene deler seg. Mot sørvest går Bømlafjorden rett til havs,

mens fjorden fortsetter mot nordøst mot Hardanger; mot sørøst ligger Sunnhordlandsbassenget med

øyer og fjorder, og mot nord går Stokksundet og Nyleia. Like over fjorden ligger Sveio som hører til

Haugalandet (veifast med Haugesund).
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Bildet er tatt rundt 1983-86

i Grindheimsvågen.

Nærmest ligger Åstun (550

tdw/1963) og selvlosser

Argonaut (570/1967). Til

venstre ved kaien ligger

Vestås (370/1949) med Lita

(200/1918) utenpå. Bak

masten til Lita ligger lille Eno

(120/1899) og ved kaien
bortenfor fire større båter.
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At det ble fraktefart her var vel nesten

uunngåelig, med lokale forekomster av

kalk og med store sildefiskerier i fjære

steinene. Den lokale flåten utviklet seg

sterkt etter krigen og nådde i 1955

opp i 75 fraktefartøy; ikke dårlig i en

kommune med 1750 innbyggere. Det

var fraktefartøy så å si på hver eneste

gard.

På 60-tallet kom omleggingen fra

små trefartøyer til større stålbåter, og

miljøet holdt seg rimelig sterkt like til
1980-tallet da markedet sviktet. De

siste av de små fraktebåtene ble solgt

for noen få år siden, og i dag er Aasen

Shipping AS de siste lokale rederiet

med en flåte på fire bulkskip på

4300-6600 tdw, i tillegg til

befraktningsvirksomhet.

Bildene som er sendt inn av Ingvald

Ingvaldsen er stort sett tatt i Grind

heimsvågen i 1983-86, trolig i forbin

delse med julehelgen da det alltid lå

flere båter hjemme. Fortsatt hørte det

hjemme relativt mange fartøy her.

 Bildet til venstre er tatt i 1962-63 og

viser syi/ fartøyer ved kai en sommerdag.
Fra venstre ser vi Listein (130 tdw/1943)

bakerst, deretter kutter Sokndal

(100/1901) og Sigbjørn (80/1898)

ytterst. Til høyre ligger Kitty Margrethe

(90/1886) innerst, Ryvar (150/1939) i

midten og skøyten Johanna (50/1930)

ytterst, mens Rindaskjær (80/1949)

ligger helt til høyre med akterenden ut.

I robåten Josefine og Klemeth.

Fire av de store båtene i 1983-86, med Eno til venstre. Vi ser Aasland (910/1969), Stenfoss

(810/1970), Dana Guro (803/1972) og Aasvær (895/1968).

De samme båtene fotografert fra andre siden, tydeligvis en grå vinterdag. Vi ser at det ligger et

nedrigget fartøy innerst. Hvilket?

Monica Kristensens ekspedisjonsskip Aurora (585 brt/1951) i Grindheimsvågen ca 1986/87. Dette

var tidligere Polaris, første norskbygde selfanger av stål, som i 1986 ble kjøpt hjem fra Canada.
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Av EyolfApold

50 år med ferjeforbindelse Skutvik-Svolvær

Den 3. juli i år var det femti år siden

Lofoten endelig fikk ferjeforbindelse med

landets øvrige veinett ved at sambandet

Svolvær-Skutvik på Hamarøy ble

opprettet. Skutvik hadde siden 1957 hatt

forbindelse med RV 50 på Ulvsvåg, og

ferjeleie var bygd allerede i 1956 for å

knytte forbindelse med Steigen. Øyriket

i Lofoten var også knyttet sammen med

veier og ferjer, men den politiske vilje hos

samferdelsmyndighetene for å opprette

ferge over Vestfjorden var heller liten.

Det er da også et åpent havstykke med

nesten to timers seilas, så det var klart at

her måtte bygges ny ferge som passet til

forholdene.

Etter oppfordring fra myndighetene la tildelt det nyopprettede Lofoten Trafikk- og uten gjennomgjøring. Ruteopplegget
Saltens Dampskibsselskab om rutene sine lag, som imidlertid ikke hadde midler til var to turer over fjorden pr. dag. Allerede
i Nord-Salten slik at det etter hvert ble å bygge ferge. De overlot konsesjonen første dag ble det stående biler igjen!
dagturer 6 dager i uka Skutvik-Svolvær til Vesteraalske, som etter en langdryg Skutvik (I) var jo ikke stor, men en
med lokalbåt. Om sommeren gikk MS prosess endelig kunne kontrahere. VDS utmerket sjøbåt som gikk i allslags vær.
Steigen, som greidde åfå med seg inntil 14 ønsket å bygge en innelukket ferge med Likevel økte jo misnøyen etter hvert, både
biler i slengen. SDS hadde nok regnet med plass til ca. 30 biler, men det gikk ikke med kapasiteten og med at bilene måtte
konsesjon for fergeruta etter åha besørget Samferdselsdepartementet ved Tryggve rygge om bord. Endelig i 1969 kom Skutvik
trafikken i 60-70 år, men slik ble det ikke. Bratteli med på. I stedet kom den første (II), en innelukket ferje med plass til ca. 30
Etter mye om og men ble konsesjonen MF Skutvik, men kun plass til 15 biler biler. Om sommeren gikk gammelferga,

42 SKIPET NR. 4 - 2013

Lokalruteskipet Steigen fra 1953 var første hilførende håt Svolvær-Skutvik

omdøpt til Hadsel som supplering. Tra
fikkøkningen tvang imidlertid fram enda
større ferge, og til sommertrafikken 1979
kom den nye Vågan inn i sambandet, og
med en forlenging underveis har den gått
i sambandet helt til i dag. 34 år på et av
landets mest værhårde samband er vel
litt av en rekord.

VDS overtok fergeruten med Skutvik
(277 brt) levert i 1963 fra Bodø Mek.

Foto via Eyolf Apold

Foto via Eyolf Apold
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Den ble avløst av en ny Skutvik (464 brt) i
1969 fra Kaarbøs Mek i Harstad; den første
overbygde fergen på ruten.

Etter hvert økte trafikken, spesielt om
sommeren, og mange forskjellige ferjer
var innom for å forsterke sambandet. De
siste årene før Lofoten fikk veiforbindelse
utad i 2007 ble det satt inn tre store ferger
med 11 avganger i hver retning i døgnet!

Da Lofast var et faktum fikk jo denne
ferjestrekningen mindre betydning, og
veisjef Naimak tolket Stortingsvedtaket
om Lofast slik at Svolværferga skulle
legges ned, seiv om den faktisk ikke er
nevnt i vedtaket. Etter mye tautrekking
ble det til at ferga skulle gå noen år som
en prøveordning. Øya Skrova med bety
delig fiskeindustri var jo også avhengig
av ferga både til Svolvær og mot E6 via
Skutvik. Ettersom årene har gått har
trafikken økt (i motsetning til de andre
Vestfjord-sambandene).

Vågan fra 1979 (1677 bt) ankommer
jubileumsfeiringen 6. juli. Foto; Eyoif Apoid

—r*'-

I boka Guide-Norge 2007 ble RV 81-fra
Ulvsvåg med ferga Skutvik-Skriva-
Svolvær kåret som Norges vakreste rute!
Seiv om det hvert år har vært umulig å
få annonsert sommerrutene før like før
sesong-start, har ruta hatt stor betydning
for reiselivet i hele nord-fylket.

Da de nye gassfergene kom på nyåret i
år ble det jo frigjort materiell som kunne
brukes for å forsterke dette sambandet i
høysesongen.

Alt så lyst ut, helt til fylkets samferd
selsråd plutselig i vår gjorde kuvending,
og nektet å stille midler til disposisjon til
en ekstra ferge. Ikke nok med det - ferga
skulle gå vinterruta d.v.s. to turer på uke
dager og bare en tur lørdag og søndag!
Etter en opphetet debatt, bestemte fylket
seg for å få et konsulentfirma til å lage en
rapport som skulle brukes som grunnlag
for endelig vedtak om fergas fremtid.
Rapporten kom i oktober, og er å betrakte
som et forsvarsskrift for sambandet. Det
har nok fait samferdselsråden tungt for
brystet, og hun har derfor gitt til kjenne
at endelig vedtak ikke kommer før til
våren! Så lang tid trenges det altså for å
lese 70 sider.

Vi som er berørt av saken på begge
sider av fjorden gir selvfølgelig ikke opp!
Derfor ble det i forbindelse med 50-års
dagen holdt en skikkelig bursdagsfest på
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Skutvik. Festen ble awiklet lørdag 6. juli
med stort fremmøte av interesserte.
Torghattens hadde vært velvillig og satt
opp ekstratur på lørdag formiddag, og det
ble hederskronte Vågan som fikk delta i
feiringa, da Røst (som nu er hovedferge)
hadde et langvarig verkstedopphold.
Lokalutvalget hadde besørget tre digre
kaker med marsipanlokk med bilde av de
tre fergene som har vært bygd for sam
bandet, til stor glede både for mannskapet
og fremmøtte. I tillegg var det produsert
T-skjorter som mannskapet fikk overrakt
og folk ellers kunne kjøpe. Fylkespolhi
kere fra opposisjonen holdt taler, og om
kvelden var det fest på huset...

Det blir ennu en spennende tid for
ferga vår - men vi gir oss ikke uten kamp!

Kakefestpå kaien. Foto: Eyolf Apold
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Siste kullfyrte rutebåt?
Hvilken båt var landets siste kullfyrte
lokalbåt?

Det er vel to kandidater: Oster (1908)
og Skjervøy (1905).

En Wikipeda artikkel om Oster på
nettet sier at «Båten var nå (1964) hlitt
Norges siste kullfyrte lokalbåt», og «I april
1964 ble Oster derfor solgt til Berge Sag &
Trelastforretning /v. Br. Berge i Ølensvåg i
Sunnhordland for å bygges om til frakte
fartøy av eieren selv.»

Om Skjervøy skriver Per Eliassen i sin
bok «Gammel-dampen» (1987):

I 1961 ble Skjervøy lagt i bøya som
reserveskip. Periodevis utleid til VDS
1961-63.

«Skjervøy var altså den nest siste ori
ginale dampen her til lands i rutefart».
Senere skriver han «Den 7. oktober 1964
gikk hun i opplag for salg». Solgt i 1965
til Høvding og hugget.

At Oster er sist, og Skjervøy er nest-sist,
jeg vet ikke hvor godt det passer med disse
datoene? Er det noen som har tanker her?

Red kommentar: Interessant spørsmål,
og la oss buske at vi snakker om kullfyrte
ruteskip.

Oster gikk sine siste turer mellom
Bergen og Osterfjorden i julehelgen 1963.
Den 2. januar 1964 gikk den til verksted
for klassing, som aldri ble utført for sel
skåpets regning da skipet i stedet ble solgt.
Hvis da TFDSs Skjervøy var i fart inntil
7. oktober 1964, må altså denne være den
siste kullfyrte rutebåt i fart.

Er alle enige?

Kanonbåt i Weymouth
På side 4 i «Skipet» 3. 2013 er det et biide
av en tidligere kanonbåt/patruljebåt.

Etter det jeg kan se, må det være en av
de svenske patruljebåtene. På biidet kan
det se ut som det er en dør fra styrehus
til en liten broving noe de norske «Storm»
klassen ikke hadde. Avslutningen av
overbygg er forskjellig fra de norske. På
fordekket kan det se ut som et ankerspill.
De svenske hadde anker på styrbord side.
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Var Skjervøy (1905) Norges siste kullfyrte ruteskip?

De norske hadde ikke anker i baugen og et skrog som har fått nytt överbygg, sann
ankerspill. Det er sikkert andre ting som synligvis fra et sivilt fartøy. Fartøyet lar
også er forskjellig fra de norske. Hvilken seg bare identifisere ved besiktigelse om
av de svenske er nok ikke så lett å finne bord eller ved samtale med eier.
ut av, men det er kanskje noen som Kåreß.Fure
klarer det. Kristiansund N

Det stilles spørsmål om noen kan identifi- 1 lurtigrutenes fløyting
sere den såkalte kanonbåten i Weymouth. En kommentar til «Ankomstfløyte Hurtig-

Jeg kan opplyse at jeg som skipssjef på ruten» side 48 i nummer 3. Mitt spørsmål
en TKB-skvadron var to turer i Weymouth er: Når skiftet hurtigruten fløytesignal
på flåtebesøk. på nordgående?

Bildet viser ikke en Storm-klasse Dette jeg mener å huske ganske vel:
kanonbåt, men mest sannsynlig skroget Rundt 1960 og jeg vil tro ut 60-tallet, var
til en Hauk-klasse MTB, hvor M står for Hurtigrutens fløytesignal for nordgående
missil og T for torpedo. Mens Storm- Lang-lang-kort.
klassen (20 stk) ble bygget på 60-tallet, Samtidig fløytet også kystgodsbåtene
ble Snøgg-klassen (6 stk) bygget og satt - i alle fall for de tre største rederiene
i tjeneste først på 70-tallet. Derpå kom Bergenske, Nordenfjeldske og Vesterålske.
Hauk-klassen (14 stk). Disse fløytet Lang-kort på nordgående, og

Mens Storm-klassen hadde markert Lang-kort-lang på sørgående. Jegstoflere
avrundet springplate inn mot dekk, var ganger i styrehuset på godsbåt når far min
dette ikke tilfelle for Hauk. Bildet viser dro i fløytesnora, så det husker jeg godt.

Ragnar Andersen
Drammen
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Så på et tidspunkt er Fang-kort-lang
gått over fra å være sørgående godsbåt til
å bli nordgående hurtigrute. Er det noen
som vet når?

Den tiden fløytet også lokalbåtene
Lang-kort når de kom til Tromsø, uansett
hvilken retning de kom fra. Husker også
at 15-milerne hadde tre-tonig fløyte som
BDS-hurtigrutene.

Feil slepebåt
I bladet 3/2013 har dessverre redaktøren Slepebåten Kjell sammen med Anglo og Furu i Fredrikstad.
vært litt ivrig. På side 67 står det om slepe
båtene Furu og Kar. Her er det noe feil.

Først ligger slepebåten Furu. Bygget Verksted, bygg nr. 19, i 1891 som Ferge- Mek i Fredrikstad. Stedet skal være Kris
1896 i Stettin som tysk Wörth. Fang baat nr. III for Fredrikstad kommune. tiansand, hvor det altså må forventes å
historie i tømmerslep. Eneste slepebåten Gikk i rute mellom øst og vestsiden av ha vært andre båter til stede. Gjør et nytt
registrert i Norge med krigshistorie for Fredrikstad. Begge båtene ligger nord forsøk på identifisering!
Den norske marinen. Bestykket med (overfor) for Selbak, mellom Fredrikstad
kanoner og bevåket Oslofjorden 9. april og Sarpsborg, på østsiden av Glomma.
1940. Senere div. oppdrag for tyskerne Svein Jensen, Torp 0lt øditGMIIg
under krigen, hjelpefartøy for Tirpitz i Seiv om redaktøren gjør sitt neste for
1943. Drev redningsarbeid under alliertes Også Tom Bjørge Jensen har påpekt å holde orden på innkomne hilder, så hen
senking av Rigel ( 1943) der rundt 3600 samme blunder. Red amn. der det iblant at system og hukommelse
mann gikk med. svikter. Under artikkelen om Englands-

Den andre slepebåten er Kjell ex Rug- Rettelse: I «Skipet» nr 2 for 2013 brakte ruten inr 3. var to av bildene på side 43
gen II av Sarpsborg, ex Fergebaat nr. III av vi på side 43 et bilde av lokalruteskip på fra Rolf Clausen, som også ellers er en
Fredrikstad. Bygget på Fredrikstad mek. slipp og beskrev stedet som Glommens aktiv bidragsyter.

i

Følg oss også på facebook, samt
motta vårt nyhetsbrev. Alt dette på:

www.ferjekiosken.no
kundeservice@ferjekiosken.no

Jan Håkon Heggås
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Fra Østlandsavdelingens siste møte i 2013
NSSØ arrangerer sine møter vekselvis i Vestfold og på Norsk Maritimt Museum i Oslo. Her treffes

en gruppe av aktive medlemmer, men det er avgjort plass for flere til å ta del i foredrag og sosiale
aktiviteter.

Årets siste møte ble holdt i Triton- til Nederland ailerede i 1937. Hun var

rommet på Norsk Maritimt Museum på den nyeste og best utstyrte av linje-

Bygdøy. Foruten et som vanlig meget båtene, hvorfor valgte de å seige? For å

inspirerende foredrag ved Bjørn Pedersen finansiere tankbåtene de fikk levert på
om rederiet A.F. Klaveness & Co, fikk vi denne tiden?

også presentasjon av to nye bøker. Geir I 1953 kansellerte de to linjebåter i

Røsset presenterte sin bok om hval- England, men ailerede året efter bestilte

kokeriene, og Ragnar Andersen hadde to nye - og til alt overmål med turbin

med noen eksemplarer av siste boken maskineri, Kingsville og Queenville, driv

- trilogien - om skipsbyggingen i (på) stoffslukere av en annen verden!

Horten utgitt av den energiske gjengen i Avslutningsvis vil jeg takke alle frem-

Lokalhistorisk Foening . Denne gang om møtte på møtene våre i året som nu

marinefartøyene. Absolutt se/lesverdige ebber ut. Vi har hatt mange hyggelige

bøker, så det er bare å kontakte utgiverne stunder, mye takket være flotte kåserier,

for å sikre seg et eksemplar! Tror 2014 kan bli et interessant skips-

Bjørn viste oss flotte bilder av Klave- fartshistorisk år også, mye å ta for seg,

nessbåter, ingen diskusjon om estetikken bl.a. har vi 100-årsfeiringen av oppret

der! Men vi har et par spørsmål ved- telsen av Norsk Maritimt Museum, håper

rørende noen båter; Nansenville solgt de kan grave frem mye av det de har

Svein Blindheim til minne

Med Svein Blindheim har NSS mistet sin store ildsjel

på Sunnmøre.

Svein hadde vært til sjøs i sin ungdom, på Farstads

bulkbåter, men kom senere i livet til å drive som

entreprenør. Med stor iver og entusiasme opparbeidet

han en veldig kontaktflate og skaffet seg store kunns

kaper om rederivirksomhet og sjøfart generelt. Han

var også produktiv som bidragsyter i Sunnmørsposten.

Vi minnes Svein i takknemlig og lyser fred over
hans minne.

www.skipet.no
Det bygges opp en betydelig mengde informasjon på Selskapets nettsted, www.skipet.no. Hovedoppgaven er å avspeile virksomheten

i NSS og lokalforeningene og dessuten bygge en informasjonsbase til bruk for alle som er interessert i norsk maritim historie. Det

trengs derfor ingen innlegging for å få tilgang til innholdet. Innlogging er bare for redaksjonell bruk.

Til tross for at oppdateringer og nytt materiale kommer noe i rykk og napp, så er det en relativt jevn virksomhet på siden. Vi kan

registrere rundt 2800 unike regulære brukere, altså vesentlig flere enn våre nettbrukende medlemmer. Det gir også et visst tilsig

av nye medlemmer, hvilket er gledelig.

Jeg vil likevel anbefale alle interesserte om å gå inn på siden og bruke noe tid på å gjøre dere kjent med innholdet. Det ligger
mye der, og mye mer kan det komme.

Fra redaktørens side er målet å bygge opp en informasjonsbase som kan brukes av alle interesserte, om det gjelder skip,

rederier, rederiflagg, skipstyper, forlis, sjøfartsbyer, skipsverft osv. Har du anledning til å bidra, så send meg noen ord.

Dag Bakka jr

Møteprogram NSS-Hordaland

Møtedager 2014. Tema vil bli annonsert på www.skipet.no

16. januar - 13. februar - 13. mars (årsmøte)

14. april - 21. august (trolig tur med KNM Hitra) -11. september

9. oktober - 13. november - 11. desember (middag ombord i Hurtigruten).

Alle møter i Sandviksboder 15 hvor ikke annet er annonsert.

Husk: Møtelokalet i Sandviksboder 16, 4. etg er åpent

hver tirsdag i tiden 10.00-13.00.

Kontaktperson:
Olav Rivelsrud 971 94 917

Fra Østlandsavdelingens møte på Bygdøynes.

bortgjemt nede i katakombene, personlig

har jeg ingenting imot å bli avglemt der
nede noen uker!

Dag Bakka jr - dbakka@online.no

Formann NSS-Viken (Østlandet)

E. 0. Onsøien,



Nye medlemmer 21.09.2013-02.12.2013
3162 NM Torleif Jørgensen Terrasseveien 12 D 6516 KRISTIANSUND
3163 B Grieg Star Group AS Postboks 781 Sentrum 5807 BERGEN
3164 Erling Eriksen Løkthaugveien 7 8300 SVOLVÆR
3165 NM Per 0. Iversen Nedre Bekk vei 2 C 1407 VINTERBRO

Dødsfall:

242 NV Svein K. Blindheim 6023 ÅLESUND

Adresse-endringer:

3042 H Edvik Bakkevik Toftøysundvegen 207 5560 NEDSTRAND
1944 H Rolf Bastlid ukjent adresse
659 Sverre Berg Thyholtvegen 2 7504 STJØRDAL

2833 H Arne M. Breiteig Nesvegen 484 5567 SKJOLDASTRAUMEN
2298 H Kjell T. Eikeland ukjent adresse
561 B Bernt Enes Vallalia 181 5227 NESTTUN

3053 B Andreas Hagevik ukjent adresse
3024 NM Sigurd Hartvigsen Storskarven 32 6514 KRISTIANSUND
172 H Jacobsen Marinekonsult AS, v/Lars Inge Jacobsen Boks 553 5501 HAUGESUND
967 H Alf E. Kvitanes ukjent adresse
1472 Ludvig Larsen Teglstien 8 4632 KRISTIANSAND
2476 0 Knut S. Lervik ukjent adresse
3074 NM Arne F. Lillevik Nergate 8 6516 KRISTIANSUND
2265 Arve Lindeland ukjent adresse
3072 Harald Løvlund Älgårdsveien 11 8406 SORTLAND
1194 H Svein A. Mannes Mannesvegen 210 4275 SÆVELANDSVIK
3075 S Per Oanes ukjent adresse
3093 NM Svein 0. Ottesen Torvstakken 8 6518 KRISTIANSUND
2830 0 Nils E. Samsonsen ukjent adresse
1856 NM Svein H. Sivertsen Stortua terrasse 8 6511 KRISTIANSUND
3088 Roald Sjølstad Stokkanvegen 82 7507 STJØRDAL
566 NV Per Strande Johs. Aarflotsgate 21 C 6005 ÅLESUND
554 B Terje Torsvik Skansevegen 28 5315 HERDLA
1550 Tore Vevik Postboks 1451 9020 TROMSDALEN
2890 H Trond 1. Vikene ukjent adresse

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

For ti. gang er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre
ute med sitt temahefte.

Denne gangen setter vi fokus på Ole T. Flakke, skipsrederen fra Kristiansund
I om lag 20 år drev Ole T. Flakke sin rederivirksomhet. Flakke startet forsiktig opp under 2. verdenskrig.

På slutten av 1940-tallet og hele 1950-tallet kjøpte han opp eldre dampskip som han i stor grad lot bygge om fra
damp til motor, for deretter å seile med Flakkes røde stjerne i skorsteinen. Flere tidligere hurtigruteskip kom i

Flakkes eie, og gjennom selskapene Rena Rederi A/S, Flakkes Rederi A/S eller A/S Rena Bruk og Ole T. Flakke kjøpte
han eldre tonnasje fra de store norske rederiene. ”Onega” som forsvant i Østersjøen en februarnatt i 1960 med

16 mennesker om bord, var begynnelsen til slutten på Ole T. Flakke og hans rederivirksomhet.
Årets temahefte viser bilder av 14 av Flakke-skipene i tillegg også bilder fra verftsepoken hans.

Flistorien om Ole T. Flakke og hans virksomhet samt historiene om Flakkes skip hører selvfølgelig med.
Sikre deg ditt eksemplar av temaheftet -

og la det som et samleobjekt settes i bokhylla når dets tid som kalender er over.

Temaheftet koster kr. 100.- fritt tilsendt i Norge - og kan bestilles her:
Jørgen Strand - mob.: 936 33 824 - e-post: jorgen.strand@runbox.no



Nye bøker

DE FLYTENDE KOKERIENE

GEIR RØSSET

De flytende
kokeriene
Fra Telegraf til Willem Barendsz (II)

272 side, A4 bredformat, rikt illustrert

Novus Forlag,

Pris: NOK 395

Seiv om hvalfangsten har sin svært utfør
lige historie i form av firebindsverket
Den moderne hvalfangsts historie utgitt
i 1959-70, så har det ikke foreligget noe
enkelt oppslagsverk som har fortalt histo
rien på en enklere og mer översiktlig måte.
Dette behovet er labgt på vei innfridd
med Geir Røssets nye bok om kokeriene.

I en pen og forseggjort form forelå «De
flytende kokeriene »i høst, utgitt av Novus
Forlag i samarbeid med Hvalfangstmuseet
i Sandefjord og www.paafeltet.org. Kon
septet er enkelt: Å omtale alle hvalkoke
riene som har vært i bruk i den «vestlige»
hvalfangst, dvs i stor grad bemannet av
nordmenn og i det minste med norske
skyttere og nøkkelpersonell, siden den
lille tredamperen Telegrafble provisorisk
utrustet for produksjon i Finnmark og på
Svalbard i 1903. Fra Telegraf går ferden
gjennom 120 kokerier, hvorav de «passive»
skrottkokeriene som gjerne var en enkelt
utstyrt seilskute, gjennom stadiene som
utenbords flensing til pelagisk fangst
med akterslipp, fra ombygde skip til
spesialbygde kokerier fra 1929. Mange
av de eldre kokeriene fikk vekslende og
dels dramatiske historier på flere hvalfelt.

Som faglig ansvarlig står vår fremste
hvalfangsthistoriker i dag, professor
Bjørn Basberg på NHH, som har skrevet
forordet, og blant bidragsyterne ser vi vår
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Fra Telegraf til Willem Barendsz (II)

egen Ragnar Iversen og vår gamle venn
John Harland.

Det har åpenbart vært vanskelig å
skaffe fotografier av alle kokeriene. Dette
er avhjulpet med gode akvareller fra den
skotske kunstneren Jim Rae.

For å nå et større marked et boken lagt
opp med norske og engelske parallelltek
ster, både forordene, kokeriomtalene og
tilleggene bak. I omtalene av kokeriene
gir disse noe mer utfyllende opplysninger
om selskap og fangstfelt, men på et mer
generelt nivå.

«Kokeriene» gir et godt helhetsbilde
(seiv om det også var selskaper som drev
landstasjoner og ikke hadde kokerier) av
hvalfangsten, med et norsk perspektiv.
Slik sett er det et etterlengtet initiativ,
både som folkeopplysning og som en opp
summering avvirksomhetene til engang
så viktige maritime næring.

ERIK BAKKEVIG

Skipsforlis u
Aust-Agder
og Telemark
Fra Langesund til Ulvøy

310 sider, format A4, rikt illustrert, farger

Pris NOK 498. Bestiiles fra forfatteren på

eriba@online.no

Dette er den femte boken fra Erik Bakke
vig, vårt medlem, som med den har dek
ket kyststripen fra Holmengrå nord for
Bergen til Telemarksvannene. Dette er på
alle måter er kjempemessig innsats som
har resultert i en dokumentasjon av en
viktig del av kystens historie og landskap.
Det er mer enn summen av forlisene, for
det avspeiler noe av kystens hverdag de
siste to hundre år.

Bind 5 er organisert som de øvrige,
lagt opp i geografiske spenn fra vrak i
ferskvann i Telemark til kyststrekninger
sørover kysten, med utgangspunkt i over
siktskart og nummerte vrak. Forlisene er
som regel utførlig beskrevet med detaljer
om fartøyet og omstendigheten rundt
forliset, iblant med sjøforklaring eller
presseomtale; i de fleste tilfeller illustrert

utenfor

med hilder og kartutsnitt. Det gjør at hvert
enkelt forlis blir en ofte dramatisk beret
ning i seg seiv. Her ligger det åpenbart
en stor innsats bak.

Til grunn for arbeidet ligger mange års
ekspedisjoner for å dykke på vrak som er
tilgjengelige. Hver sommer er Bakkevig
på farten med sin Risøygutt og sitt team
av erfarne dykkere.

Dette private initiativ har altså ført til
en grundig kartlegging av forgjengelige
kulturminner under vann fra en stor
del av kysten - og en dokumentasjon av
hvert enkelt forlis og fartøy. Bakkevigs
serie må være obligatorisk i alle maritime
boksamlinger og bibliotek!

Vi venter nå på neste bind - om Vest
fold og Oslofjorden.

LASSE TRÆDAL

Norske sjøfolk
forteller
Sjømannsopplevels er
fra 1950 til våre dager

246 sider, format 15 x 22 cm

Spartacus Forlag, pris NOK 369

Sjømannen og det tradisjonelle sjømanns
liv i etterkrigstiden er for lengst historie
og sjømannsminner har sin store verdi.
Denne Lasse Trædals tredje bok om
emnet, i en produksjon som ellers går
på industriarbeiderhistorie, består av 20
kapitler fra forskjellige bidragsytere, noen
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skriftlige og andre i form av intervjuer.
Bidragsytere som Bjørn Tandberg og Geir
Gullaksen vil være kjent fra «Skipet»s
spalter.

Det er altså mange «stemmer» i denne
boken; mange historier i historien og med
forskjellig toneleie. Det er også de «over
levende» som forteller, de som kom seg
helskinnet gjennom ungdomsår til sjøs,
som opplevde kameratskap og fungerte
greit nok et sosialt system med en intern
codex og kontroll. Vel nok er ikke alkohol,
horehus og slagsmål stukket under stolen,
men det beskrives med modenhet i etter
tid. Folk lærte å ta vare på seg seiv og å stå
på, en holdning enkelte av bidragsyterne
kom til å savne senere i arbeidslivet.

Den moderne historieoppfatning søker
mot hvordan historien ble opplevd, der
og da, i motsetning til den akademiske
avdekking av virkeligheten i et større
sammenheng. Selvsagt må det være begge
deler!

Historiene må leses som unge men
neskers møte med en verden som var
mye større og dels helt annerledes enn
det homogene Norge på 50/60-tallet. Det
at enkelte kom fra vanskeligstilte sosiale
forhold eller var «drop-outs» fra skolen
gjorde kanskje ikke forutsetningene
bedre. Og vel fantes det skip med gode
miljøer som tok hånd om guttene, og det
fantes dårlige, noe som også er beskrevet
her. Slik sett reflekterer fortellingene så
mye om tidens menneskesyn, om kamerat
skap, om ansvar, lederskap - mangel på
dette. Men de fleste ungguttene overlevde
og kom hjem som større mennesker.

OLE STIG JOHANNESEN

J. Lauritzen II
Skibene i årene 1952-2013

240 sider, format A4, rikt ill, farge

Editions Maritimes, pris DKK 490

Bestilles fra osj@maritimes.dok

Rederiet J. Lauritzen i København tren
ger ingen videre introduksjon. Rederiet
passerte i år sine 125 år og er fortsatt
oppegående, i dag med interesser i bulk,
tank og offshore.

Denne andre boken om rederiets skip
fra Ole Stig Johannesen omhandler i stor
grad rederiets tradisjonelle virksomhet : enn tidligere og belyser både linjefarten
med vekt på kjøleskip, polarskip, tank i og aktivitetene med isforsterkede skip,
og overgangen til bulk, ro/ro og offshore. ; både i linjefart og på ekspedisjonen Det
Til sammen er 180 skip presentert, fra ; er også fotnoter som bl a som kaster lys
det første polarskip Kista Dan i 1952 til ; over en av Øivind Lorentzens linjer). Pre-
produkttanker Freja Phoenix i 2013. sentasjonen av skipene er godt illustrert

Boken følger naturlig nok det van- og rimelig detaljert.
lige opplegg i forfatterens serie, men en Som kommentert i forbindelse med
kortfattet historikk over perioden på 14 forfatterens tidligere bøker er også denne
sider, en engelsk versjon av samme, og produsert til den samme høye standard
deretter omtalen av skipene. Denne gang mht papir, repro og innbinding. Mange
er den generelle historien noe mer utførlig vil ha stor glede av denne boken.
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MORSKE SJØFOLK
FORTEEEER
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NSS Fotosamling

Fototilbud nr 4.201 3 - et utvalg fortøyer fra Qvindeslands samling i svart/hvitt,

vesentlig gamle haugesundsbåter. Standardformat er 13x1 lem med hvit kant.

Prisene er: Format Pris medlem Pris ikke-medlem

11x13 cm NOK 10 NOK 15

11x16 cm NOK 13 NOK 18

13x18 cm NOK 15 NOK 20

Aalesund 1890 ; Hareid 1906 : Nils Nielsen 1917

Aldebaran 1900 Isafold 1909 Ryvarden 1920

Annaho 1890 : Island 1918 : Sigrun 1899

Charlotta 1873 : Jern 1883 i Stolt-Nielsen 1917

Fagertun 1904 i Johannes Brun 1883 ; Strudsholm 1919

Fernanda 1882 : John Knudsen 1911 : Tangbrand 1917

Fram 1907 i John Knudsen 1917 ; Torbrand 1918

Glyg 1889 : Kari Skogland 1905 i Velox 1884

Graafjeld 1890 ; Laura Skogland 1902 Wagama 1913

Hanna Nielsen 1916 ; Margit Skogland 1900 Wascana 1913

OLE STIC JOHANNESEN

J. Lauritzen II
Skibene i årene 1952-2013



«Stavangerfjord» under sitt første anløp av Brevik i juli.

Finnmark, hurtigbåttjenester
Finnmark Fylkeskommune har avlyst an- Planen er at «Lofoten» skal på verksted i Onsdag 06.11 krasja «Hjelmeland» inn i
bud på hurtigbåttjenester i Finnmark for februar 2014 og få bygget opp igjen disse ferjekaibrua på Hjelmeland. Skaden på
perioden 01.01.2016-31.12.2025. Fylkes- lugarene.
kommunen vil komme tilbake med nytt
anbud senere.

I tidsrommet 29.10-10.11 gjennomførte desember,
hurtigruteskipene liggedøgn fra ankomst
ene dagen til avgang neste kveld fra Ber
gen for ettersyn m.m.

Hurtigruteskipet «Richard With» ble tatt
ut av rute i Bergen 15.10 og var tilbake Fjord Line
forsinket i rute 13.11 på syd fra Tromsø. «Stavangerfjord» var tilbake i rute fra «Brottøy» fra Torghatten Nord og gitt
Skipet har utført ordinært verksteds- Hirtshals søndag 03. november etter henne navnet «Øyrosa».
opphold samt lovpålagt ombygging av 2-ukers garantiettersyn i Fredrikshavn.
lasterommet ved verft i Landskrona. Pga. garantiettersyn på nyferja, seilte BN R, Bergen

«Lofoten» fikk lekkasje under rengjøring Risavika og Bergen i14 dager i perioden rute etter lang tids verkstedsopphold ved
av lasterom etter transport av saltfisk og 20. oktober-3. november. Langesund var Skjøndals i Bergen. «Prinsessen» gikk
30 lugarer ble skadet. Skipet gjennom- innstilt i denne perioden. som avløser.

50

u

SKIPET NR. 4 - 2013

wiHm.

1

førte derfor ekstra verkstedsopphold ved 9PPBIWWHM
Laksevåg Verft i Bergen 19. oktober - 31.
oktober der riving av lugarer ble foretatt. Norled AS / Rogaland

Pga. været stoppet «Polarlys» i Ålesund var tilbake i vanlig rute Hjelmeland-Nes
natt til 16. november. Etter landligge vik-Ombo fra kvelden 14.11.
der fortsatte skipet til Landskrona på
verksted. Samme opplegg som «Richard Gulen Skyssbåtservice
With». Skuta forventes tilbake i rute 8. Gulen Skyssbåtservice har bestilt ny

«Bergensfjord» etter gammelruta si til Mandag 28.10 var «Snarveien» tilbake i

annan båt.

ferja var liten og ho kunne gå midlertidig
rute Nesvik-Ombo-Tau. «Hjelmeland»

kombibåt frå Måløy Verft til ruta Espe-
vær-Eidesvik. Denne ruta overtek dei i

frå 01.01.2014. Fram til nybygget kjem
sommaren 2014 vert det sett inn midlertig

Gulen Skyssbåtservice har i oktober kjøpt

Foto: Gunder Tande Sandersen
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Norled AS - hurtigbåt
Sogn og Fjordane
Hurtigbåten «Tideadmiral» avgikk Bergen
1. oktober for ombygging hos Oma Baat
byggeri, Stord. Båten skal skifte motorer
til MTU og få nytt vannjet-system m.m.
Båten skal overføres til snøggbåtruter
Bergen-Sunnhordland.

«Njord» ble tatt ut av rute søndag 13.10
e tter ankomst Bergen og gikk til Oma på
Stord for ombygging. Båten skal overta
vannjett-systemet fra «Tideadmiral» som
får nytt.

Fom. lørdag 19.10 har «Tidecruise» vært
helgevikar på Sogneruta. Båten går fra DokkeskjærskaieniBergenpåettermid-
Bergen lørdag kl. 14.15 med retur søndag dagen. Tirsdag 12.11 avgikk BBC-skipet på
kl. 20.10. Dette blir gjort så lenge «Njord» formiddagen og satte kursen sørover langs
er på verksted hos Oma. kysten innaskjers til Skudeneshavn pga.

Etter at «Njord» gikk til Stord i oktober har skal losses i St.Maarten på øya St. Martin.
«Fjordprins» (Fjordl) vært leid inn som Hurtigbåten skal gå i rute mellom øyene
vikar på dagrute Nordfjord og helgevikar der borte.
lørdag/søndag på vanlige Nordfjord-ruta.

Onsdag 30. oktober deltok «Frøya» i red- prins I», ex. «Fjordprins» til Dar-es-Salam i
ningsøvelse i Sognesjøen sammen med Tanzania Her går båten i rute til Zanzibar,
ferja «Dalsfjord» med fleire. Båten har no navnet «Royal Express».

inn som avløserbåt på Sogn f.o.m. avgang Norled (Møre)
Bergen, tirsdag 29. oktober tom. ankomst Ferja «Kvam» ankom Wartsila på Rubbe
torsdag 31. oktober «Maan Dolphin» gikk stadneset 23.10 for motorettersyn m.m.
Flaggruta som avløserbåt disse dagene.
(tirs-tors.) For å ha nok reservekapasitet på Møre,

Fjordl / Sogn og Fjordane 27.10. Etter nokre dagar der gikk ferja
Søndag 10.11 ble hurtigbåten «Fjordtroll» 31.10 til Hareid og ligg der i reserve så
låstet om bord i «BBC Kwiatkowski» ved lenge «Kvam» er på verksted.

Dette førte til at «Tyrving» vart sett

Npbpgg til Gulen Skpssbåtservicefra Måløy Verft.

været før hun stakk til havs. «Fjordtroll»

I mars ankom «Journeful 5» ex. «Fjord-

ankom ferja «Fitjar» til Vegsund Slipp

Etter endt sommerfart i Hardanger, samt
verksted på Oma, ankom hurtigbåten
«Vøringen» til Ålesund 06. november.
Her vil båten gå i ruta Langevåg-Ålesund
som avløser.

Fjord 1 (Sunnmøre, Romsdal,
Nordmøre)
Etter motorhavari og lengre verksteds
opphold ved Vegsund Slipp var «Goma»
tilbake i ruta Søbø-Leknes ca. 10. okto
ber. Avløserferja «Halsa» ble forseilt til
Vegsund Slipp.

Ferja «Førdefjord» er seld til Bos Marine
Services Ltd. i St. Martin. Ferja har fått
nytt navn, «Admiral Bay III» av St. Vincent
and Grenadines. Ho forlot Kristiansund
30. september og sigla til Esbjerg. Der låg
ferja i perioden 4. oktober-22. oktober
før ferda fortsette til Karibien.

FosenNamsos Sjø
I forbindelse med nytt anbud i 2014 er
«Trondheimsfjord I» til ombygging hos
Brødrene Aa i Eikefjord. Båten får nye
motorer og bygges om til vannjett.

Hurtigbåten «Namdalingen» har vært av
løser i pendlerruta Trondheim-Brekstad
siden 14. oktober og blir gående inntil
«Trondheimsfjord I» er ventet tilbake i
månedsskiftet november/desember.

Av årets nedlagte samband er Brimnes-
Bruravik i Indre Hardanger som i august
ble erstattet av Hardangerbrua. Her er
Fjordis «Gulen» på en av de siste turenefra
Brimnes.
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RØKESALONGEN

Fjordis hurtigbåt «Fjordtroll» under innlasting i BBC Kwiatkowski i Bergen 10. november.

Fom. 11.11 gikk «Herlaug» inn som av- Torsdag 19.09 var en stor dag i Sandnes- 09.11 gikk «Nordstjernen» nordover med
løser på Søvik-sambandet for en periode sjøen. Da ankom første nyferja byen rett forventet ankomst til Bergen 12.11 på
fremover.

Boreal Transport Nord, ferja til Melbu 28.09. Ferja ble satt inn grunn på ett skjær ved Tonjer fyr helt
Helgelandske som avløser på Melbu-Fiskebøl fra 03.10. nord i Karmsundet om kvelden like før
BTN, Helgelanske har 4 ferjer (50 pbe) Hun avløste tom. 12.11 og satte da kursen utseiling til Sletta,
under bygging hos Fiskerstrand Verft. til Fiskerstrand Verft med ankomst på
Første ferje er levert. formiddagen 14.11. Her skal ferga være og slept inn til Haugesund. Etter midl.

Torsdag 14.november var det fellesdåp en kort stund for div. arbeid.
av4 ferjer ved Fiskerstrand Verft. Det var
ferjene» Herøysund», «Husøy», «Lovund» Ferja «Sigrid» har vært på verksteds- Westcon i Ølen fulgt av «Mega Mammut»,
og «Tenna» som ble døpt. Nå er også ferje opphold i Svolvær i perioden 06.10-12.11. Skipet har fått en del skader som følge av
to, «Husøy» overtatt 13.11 av BTN. Etter landligge fom. 12.11 på Melbu ble grunnstøtingen.

Fjordl har satt inn gassdrevne ferger på Vestnes-Molde; «Fannefjord» (2971 bt) og søstrene «Moldefjord» og «Romsdalsfjord», bygget 2010
på Remontowa.
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fra byggeverftet på Møre. morgenen. Slik gikk det dessverre ikke.
Etter en tid i Sandnessjøen, ankom Mandag 11.11 gikk «Nordstjernen» på

Foto; Tor Arne Aasen

ferja satt i rute igjen 16.11. Nye «Herøy
sund» gikk avløsning 03.10-12.11. På
kvelden 12.11 overtok «Hamarøy» som
avløser og gikk ruta ut 15.11.

Torghatten Nord AS
Fredag 25.10 gikk ferja «Helgøy» på
grunn like før kl. 19.00 ved Hestmannøy i
Rødøy. Ferja fikk bare små skader og gikk
til Nesna på verksted for egen maskin
etter at redningsskøyta drog henne av
grunn lørdag 26.10 i 05.00-tiden. Etter ett
kort verkstedsopphold var ferja tilbake.
«Røtinn» ble satt inn som avløser på for
middagen lørdag 26.10. Fredags kveld og
lørdag morgen utførte hurtigbåten «Miss
Sibella» ferjeruta.

«Nordstjernen» på grunn
Etter avgang Gdansk på kvelden lørdag

Skipet ble trekt av på morgenen 12.11

reparasjon der gikk hun for egen maskin
fra Haugesund 13.11 på ettermiddagen til

9 9

Foto: Dag Bakka jr
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Boxeal Transport Nords «Lurøp» (2754 bt) bygd i 2001 i Polen

Esbjerg. Skipet er satt inn i transport av til denne utgaven av Røkesalongen.
Nor Lines vindmølleutstyr. Hun var tilbake i sin
I løpet av 2. halvår 2014 får Nor Lines vanlige rute fra Amsterdam fredag 15.11. Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder
levert to nye gassdrevne godsskip fra
Kina. Det er nå besluttet at skipene får
navnene «Kvitbjørn» og «Kvitnos».

Fryseskipet «Nordkyn» har fått navnet Tirsdag 1. oktober hadde «Tege» sitt siste
«Sarah» og er solgt til Libanon i august. anløp i Bodø etter 29 års fart Bodø-Alta.
Ny reder er Spiridon S.A.R.L.Hun ligger Trafikken ble overført til bil. Etter avslut
fremdeles ved kai i Harlingen. tet rute ligger «Tege» i opplag i Bodø.

«Nordjarl» har hatt motorhavari og lig
get på verksted i Cuxhaven siden 13.07.
«Nordvåg» er satt inn som avløser og
«Karmsund» innleid for ruta til «Nord
våg». «Nordjarl» var tilbake i rute mot
slutten av oktober.

Sea-Cargo
«Sc Aberdeen» ligger fremdeles i opplag
hos Radøygruppen på Vetås, Radøy. Skipet
sirkulerer for salg.

Lom. lørdag 19.10. overtok leieskipet
«Caroline Russ» på ruta Bergen-Esbjerg-
Amsterdam. Hun erstatter «Trans Car
rier» som avslutta i Amsterdam fredag
18.10. og gjennomgikk klargjøring til ny
rute. «Caroline Russ» avslutta ruta si 15. Containerruten Bodø-Tromsø-Alta med «Tege» hle nedlagt 1. oktober etter 29 års drift.
11. i Amsterdam.

Esbjerg-Wilhelmshaven-Bremerhaven- spondenter på kysten for verdifulle bidrag
Fom. mandag 21.10 seilte «Trans Carrier» Rutebåtredaksjonen takker vår korre

Tollpost-Globe, Bodø
Container-ruta Bodø-Alta er nedlagt.

av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer,
npe som eldre.

Redaksjonen avsluttet 17.11.2013

RØKESALONGEN

Foto: ved Digermulen av Geir Svendsen
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Godsrutefarten på Bergen

Bergen er ikke lenger innfalls

porten til Vestlandet og Nord-

Norge, men har sine anløp av

Nor Lines, Sea-Cargo, Scan

Shipping, NCL, Wilson/ECL

og Maersk. I løpet av noen
timer tok Frode Folkestad noen

glimt av det som kom forbi

denne dagen.

1 «Bergensfjord» vikarierte for nye
«Stavangerfjord» denne dagen og ligger
her ved Fjord Lines nye terminal.

2 Det tyske roro-skipet «Caroline Russ»
(10488 tdw) stryker ut Puddefjorden,
innleiet av Sea-Cargo som omtalt i
Røkesalongen. Skipet er bygget i 1999
på J J Sietas, opprinnelig for TC til
Transfennica. Det tilhører Ernst Russ

GmbH i Hamburg.

3 «Sunnmøre» (2967 tdw) glir forbi
«Nordvær» (2500 tdw) ved Dokken

for å legge til ved Frieleneskaien; to av
Nor Lines arbeidshesten

4 Mer uvanlig var det at «Trans Dania»
(5353 tdw) lå på Frieleneset og
ekspederte.
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Fred Olsen Lines i Vancouver

Seattle/Vancouver-området var en

av hjørnesteinene for den norske

linjefarten fra 1920-tallet til godt inn

i 70-årene. Her var det mange linjer

som anløp, både til Sør-America, til

Østen og til Europa.

Fred Olsen Pacific Line som var i operasjon fra
1914 til 1970 anvendte store motorskip i linjen
og var av de få som også anløp britiske havner.
Bildene kommer via Terje Nilsen og er tatt av
William E Frost som var aktiv skipsfotograf der
på 50/60-tallet. Hans samling forvaltes i dag av
Library of Vancouver.

Abraham Lincoln (9500 tdw) var en av tre søs
ter fra Odense Staalskibsværft, levert i 1929;
søstrene var Knute Nelson og Lauritz Swenson,
med den rudimentære skorsteinen. Den over
levde krigen og ble solgt til Finland i 1952 som
Korsholma. Hugget i 1962.

Bataan (9320 tdw) var levert i 1947 fra Akers
Mek Verksted og var den gang blant de største
linjeskipene i flåten med 8600 bhk fordelt på to
motorer. Den var bestilt i 1938 og bygget etter
førkrigs tegninger med delt midtskip. Bildet
viser den i 1965, året før den ble trukket ut av
fart. Den ble deretter bygget om til koreansk
fiskefabrikkskip og hugget i 1983.

Med Bonanza (9530 tdw) står vi ved en av juve
lene i linjeflåten, levert fra Götaverken i 1953.
Den var egentlig søster av I, men med mer
moderne arrangement og linjer og var lik Buf
falo fra Aker. Bonanza fikk på sine eldre dager
sideporter, og etter at linjen var awiklet ble den
solgt til Thor Dahl, Sandefjord, som Thorsisle
og satt inn i CCAL på Stillehavet. Solgt i 1975
til Saudi-Arabia og hugget i 1987.

Abraham Lincoln

Bonanza

n

1
t

I

'

li



Fraktebåten Bergseth (LKRH/199 brt/
1915/1940/1960/ ex. Feistein-72, Sandp-70,
Gamel-70, Fonnland.67, Fonland-62, Kris
tiane Jacobsen-61, Grip-60 ) sett ved kai i
Fotlandsvågen på Osterøy 12. oktober 2013
Båten har ikke vært i fart på mange år
og blir brukt som kai for eiernes Cabela
ex. Cabal.

Bergseth har en lang og interessant
historie, bygget ved Moss Værft, Moss i
1915 som dampdrevet tender for Fyrve
senet, reg. i Kristiania. Som ny var den
pål61 brt .med en lengde på 108,3 fot.
I 1940 ble den forlenget til 122,8 fot og
191 brt. Fyrvesenet fikk i juli 1960 en ny
Grip fra br. Lothe, Flytedokken i Hau
gesund. Noe av utstyret fra gamle Grip
ble flyttet over til den nye Grip. Gamle
Grip så solgt til Auklandshamn i Sveio
og omdøpt til Kristiane Jacobsen. I 1962
var den ferdig ombygget til fraktebåt og
satt i fart som Fonland ved en tonnasje
pål98 brt. Dampmaskinen var erstattet
av en Wichmann 225 hk. bygget 1939.
Denne ble i 1978 avløst av en Wichmann
på 300 hk., bygget 1959. Båten hadde opp
gjennom årene flere eiere på Vestlandet
under forskjellige navn Våren 1979 ble
den solgt til Ove Bernes, Fotlandsvåg på
Osterøy og gikk da for det meste i lokal
sandfart i Bergens-distriktet inntil den for
ca. 15-20 siden ble lagt opp i Fotlandsvåg.

Lasteskipet Korni (LLME/1515 brt./
1970/1991/ex. Bremer Uranus-91, Argus-
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«Nordstjernen» ved kai i Haugesund 12. november etter grunnstøtning samme natt.

90, Ronan-73, Tor Humber-73) ble 27. sep- før grunnstøtte Nordstjernen i nærheten
tember sett da den ble slept fra Storesund av Tonjer Fyr ved nordre innløpet til
på Karmøy av den danske taubåten Odin. Haugesund. Da uhellet skjedde var skipet
Turen gikk til Grenaa der båten i løpet på vei fra et lengre verksted-opphold
av to-tre uker ble hogget. Korni hadde i Polen til Bergen. Om morgenen den
da lagt i opplag en tid, først i Karmsund 12. november ble Nordstjernen dratt av
Fiskerihavn og senere ved Storasund på skjæret og slept inn til Haugesund. Senere
Karmøy. på dagen ble skipet slept til Westcon i

Taubåten Sander (LNSS/78 brt./1939/ Ølensvåg for å reparere de forholdsvis
1961/ ex.Isegran-12, Svelviksand-90, Anger- store skadene det fikk ved grunnstøt
49, Scheibenhof-48) fikk i løpet av oktober tingen.
montert baugpropell som tidligere hadde Reketråleren Tojm (LK 8222/ 2003/2010/
stått på en kondemnert fiskebåt ved Sev- 324 brt) sett ved ankomst til hjembyen
landsvik Slipp på Mannes. Kopervik

Det tidligere hurtigruteskipet Nord- 23. november. Båten kom da fra Vest
stjernen (LATU/1956/2191 brt) ble sett værftet i Hvide Sande der den hadde fått
ved Garpeskjærkaien i Haugesund 12. ny hovrdmotor.
november. Ved 22-tiden om kvelden dagen

Æk

Taubåten Ffs Atlas (J8B4709/259 brt./1986)
sett på vei nordover Karmsundet med
skroget til kystnot-fartøyet Sulebas på
slep 10 sept. 2013. Slepet var på vei fra
Riga der skroget er bygget til Solund Verft,
'Hardbakke der Sulehas som ventes ferdig
i løpet av januar neste år skal utrustes.

«Korni» (2270 tdw) under slep til Grenåfor
opphugging 27. september.

Foto: Alf J Kristiansen
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Foto: Alf J Kristiansen
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Idyll i Fotlandsvåg 12. oktober med «Bergseth» og «Cabela» ved kai. «Bergseth» (305 tdw) skriver sin historie tilbake til 1915 somfyrtender «Grip».

Det Marshall Island registrerte se
mentskipet Conberria (V7IL3/3917
brt/1981/ex.Berria-86 ) sett til ankers
i Karmsundet rett sør for Hydro Alu
minium Karmøy 4. desember med tau
båten Stadt Sløvåg ex. Dux langs siden.
Slepet var på vei til Ghent i Belgia
der Conberria skal hogges men måtte
stoppe ved Karmøy på grunn av dårlig
vær. Conberria gikk på grunn i nærhe
ten av Stabben fyr 6. november på vei
fra Brevik til Spjelkavik ved Ålesund
låstet med sement. Skipet ble dratt av
grunnen 11. november og slept til West- 1 - -t?—~
con i Florø for besiktigelse. Det viste -
seg at det hadde fått så store skader «Bergseth» som dampdrevetfyrtender «Grip» på 50-tallet.
at skipet ble kondemnert og solgt til
opphogging.

Observasjoner fra den årlige høst-turen i
Bergens-distriktet der følgende av förenin
gens medlemmer deltok: Sigvald Monsen,
Alf J. Kristiansen, Svein Thore Sønstabø
og undertegnede Kjell B. Sønstabø.

Turen gikk i år til Bergen-vest og
Sotra.

Ved Alvøen fant vi det tidligere
frakte- og fiskefartøyet Gøta på 19 brt.
som lå sunket med bare litt av skroget

Nphpgg «Salehas» under slep fra Riga til Solund Verft 10. september, fotografert av Jan
Amundsen.
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Foto: Kjell B. Sønstabø

NSS-Jenssensamlingen
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synlig. Dette fartøyet var de siste 2 ti
årene fritidsfartøy i Bergens-distriktet
inntil det sank ved Alvøen ca. 2005 og
er senere ikke tatt opp . Overraskelsen
var stor da vi tilfeldig fant vraket. En
kom fram til at dette måtte være Gøta.

Fartøyet var bygget i Sverige 1927 av
eik og hørte hjemme i Skudeneshavn
på Karmøy fra oktober 1939, først med
fiskerinr. R-32-SN, senere R-16-SH og
fra 1965 og til ca. 1970 med R-453-K.
Den var opprinnelig på 41 fot men ble
ombygget og forlenget til 48,5 fot i 1953.
Skøyta hadde beholdt styrehuset i dens
form fra 1953 men lasterommet var
innredet og den hadde bare formast,
men et utbygg var kommet ved siden
av styrehuset på styrbord side. Det rare
var at den etter forliset ikke var hevet
da den må være til hinder for den øvrige
trafikk som skal inn til Alvøen.

I forbindelse med NSS årsmøte i mai 2013
var samme gjengen en tur til Herdla og
Askøy. Etter en del leiting og kjøring på
smale sideveier nord på Askøy fant vi
til stor glede den gamle svenskeskøyta
Alf med kjenningssignal 3YMH som ble
bygget i Marstrand 1918. Den var allerede
hskeriregistrert i Ådlandsvik på Askøy i
1920 med hskerinr. H-27-H. Da varden
36 fot lang. 11936 ble skøyta forlenget til
44 fot og i 1964 fikk den fiskerinr. H-70-A
etter kommune-sammenslåing. Den var
i hskeriregisteret til ca. 1970 men har
fortsatt et utseende som etter at den ble
ombygget i 1936.11989 hkk den installert
en 180 hk. Cummins diesel. Undertegnede
fotograferte skøyta på samme sted i 1990,
men senere har bommen på förmasten
falt ned og det er kommet et stort hull i
rekka. En får likevel håpe at fartøyet blir
tatt vare på da det nå minker kraftig på
slike nesten originale skøyter å se.

1 de siste årene er det på Husøy på Karm
øy flere ganger observert en tidligere
tysk V-båt. Etter hvert ble den i heller
dårlig stand. Det viste seg at den tilhørte
en arbeidskollega, Terje Jakobsen fra
Vormedal på Karmøy. Han kjøpte den i
Tyskland i oktober 2003 og gikk dert hjem
fra Hamburg da. Den het Ljutenburg og
var bygget i Kiel i 1938 av eik på stålspant.
Båten var 14,8 m lang med en tonnasje på
17 brt. Den tilhørte den tyske marine fra
1938 til 1956 og det sto da en bensinmotor
om bord. Fra 1957 kom den i privat eie i
Tyskland og fikk da installert en Kamper
diesel på 150 hk.
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«Dxelnes» (se nr 3.13) på hoggeplanen i Frederikshavn 16. november. Foto: Tom Bjørge Jensen

Wilhelmsens «Texas» brpter opplaget i Agnefest 25. oktober, fotografert av Magnus Bruntveit.
Den er sammen med «Taiko» nå rederiets eldste skip, bpgget i 1984.

Tankskipet «Crude Passion» (8000 tdw) ligger opplagt som lagerskip ved Skrettings fabrikk på
Averøy. Det eies av Tankers AS ved Vestland Marine i Gdpnia og seilte tidligere som «Rubino»
for Bergshav i Grimstad. Foto 13. april av Dag Bakka jr
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Selvlosser «Sveatind» (1180 tdw)fm 1975
gikk i september til hugging i Stoksund.

Den 3. oktober 2013 ble den hogget
på Husøy med motor og det hele. I løpet
av fire timer var den kommet i avfalls
containere for deponering.

Wilh Wilhelmsens Texas (44080 tdw) kastet
fortøyningene i Agnefest i Lyngdal 25.
oktober etter en tid i opplag. Den er nå
rederiets veteran sammen med Taiko, byg
get i 1984 på Hyundai, opprinnelig med
fornavnet Barber. De fortsetter tydeligvis
å seile enda en stund, men har oppnådd
en anstendig alder som spesialskip. Foto
fra Magnus Bruntveit.

 Kullspretankeren «Yara Gas II» under
hugging i Frederikshavn 16. november.

Foto fra Fosen Gjenvinning
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Styrehuset til «Rødhohnen» ventev på ny båt. Fotografert i Frederikshavn 16. november av Tom Bjørge Jensen

Motorbåten «Ljutenburg» fra 1938 i bedre tider.
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Foto: T. Jacobsen
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Ny bok om «Statsraad Lehmkuhl»
fra Dag Bakka jr og Bodoni Forlag
Skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl» har vært en del av Bergens bybilde i over 90 år

og passerer seiv sin 100-årsdag i januar 2014. «Statsraaden» er ikke bare byens

ikon, beundret og verdsatt av mennesker hvor den kommer; den er også et skip

med en omskiftende historie og unike kvaliteter.

BODONI
FORLAG
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Skipsmatrikkelen

Norsk Ordinært Register NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
2013
Lekter EIDE BARGE 47 LDEK - Eide Marine Eiendom AS, Høylandsbygd/Bergen

04.07. 740 brt. - ex Island reg. DAGUR II RE- (B.1976)
M/S GADUS POSEIDON LDAL - Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Ålesund (F-4-BD)

M/S REM INSTÄLLER LDHH - Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg

M/S ELLA ELISE LGXL - Sigmund Stenersen, Bergen og Kjell Stenersen, Stavanger/Bergen

M/S SOLGLYTT LKAF - Helge Hatlevoll, Heimdal/Trondheim

M/SOVSKOMVÆR LDGU - Kystverket (Kystverket Rederi), Ålesund

Lekter UR 901 LG7251 - Ugland Shipping AS, Grimstad

Lekter UR 902 LG7252 - Ugland Shipping AS, Grimstad
15.07. 4065 brt. - Dalian Shipyard Ind. Dev., Dalian (BG91-02-12)

M/S ROJOTO LIKU - Arne Kai Skauen, Gressvik/Fredrikstad

M/SMOONSTONE LGJK - Cato Larsen, Rådal/Bergen
16.07. brt. - ex Jersey C.I. reg. MOONSTONE (B.2006)

M/S JØSENFJORD LEFS - Andelslaget MS Jøsenfjord c/o Lars Randa, Hjelmeland/Stavanger

M/S LAZY LEVI - Arnold Ing Karlsen c/o Arnold Karlsen, Bodø
17.07. brt. - ex Latvia reg. (B.20111)

M/S NORTH POMOR LDAD - Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norge AS),Sandnes

Maritim Shipyard Sp.z.o.o, Gdansk (129) (skrog)
M/SDRELNES LIRU - Partrederiet Gayser Senior ANS c/o Ståle Otto Dyb,

M/S MAGDA XIII LGMY - Einar Andreas Sissener, Sandefjord

M/SVENDLA LCYN - Vendla AS, Torangsvåg/Bergen (H-4-AV)

M/S JADAR LKHR - Water Technique v/Harald Klinge, Hundvåg/Stavanger

M/S MULTI PIONER LFFI - Multi Pioner AS, Aukra/Molde
04.09. 260 brt. - Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland, Finomar Spolka Zo.o., (638) (skrog)

M/S ATLANTIC VIKING LDCO - Giske Havfiske AS, Giske/Ålesund (M-66-G)

M/SCAMINA LGDP - Øystein Hope, Isdalstø/Bergen

M/S ERA AV OSLO LJUM - Rolf Konrad Kroll, Oslo

M/S LIGRUNN LDAK - Ligrunn AS, Straume/Bergen (H-2-F)

M/F HERØYSUND LDKD - Boreal Transport Nord AS, Hammerfest/Sandnessjøen

M/S ASBJØRN SELSBANE LDGP - Asbjørn Selsbane AS, Tromsø (T-42-T)

M/S HOPEN LDSF - Reinøy Fiskeriselskap AS(Rem Maritime AS), Fosnavåg (M-99-HØ)

05.07. 3441 brt. - Vard Group AS, Brattvåg (788) Vard Braila SA„ Braila (skrog)

09.07. 7403 brt. - Kleven Verft AS, Ulsteinvik (359)

12.07. brt. - SPBI S.A., Dompierre S/Yon (32)

12.07. 945 brt. - Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (34)

12.07. brt. - ex dansk reg. (B.1938)

15.07. 4065 brt. - Dalian Shipyard Ind. Dev, Dalian (BG91-01-12)

15.07. brt. - Princess Yacht Plc„ Devon, Plymouth (P56031)

17.07. 195 brt. - ex nederlandsk reg. ANGELIQUE B (B.1886) ex norsk JØSENFJORD

26.07. 4513 brt, - SIMEK AS, Flekkefjord (129)

31.07. 351 brt. - ex Færøyane reg. (B.1961)

08.08. brt. - ex Italia reg. MAGDA XIII (B.1938)

12.08. 2987 brt. - Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (35)
Maritim Shipyard Sp.z.oo, Gdansk (FMV 35) (skrg)

02.09. 63 brt. - ex ikke reg. HVIDSTEN (B.1975)

06.09. 3439 brt. - Bogazici Tersanecilik San.ve Tic., Altinova (1019)

11.09. brt. - ex britisk reg. (B.1997)

11.09. 76 brt. - ex britisk reg. MOON PHASE (B.1977)

16.09. 1825 brt. - Hellesøy Verft AS, Løfallstrand (151)
Western Baltija Shipbuilding, Klaipeda (56) (skrog)

17.09. 2347 brt. - Fiskerstrand SLRT AS, Fiskarstrand (11)

19.09. 1191 brt. - Karstensens Skibsværft A/S, Skagen (421)

19.09. 3909 brt. - Vard Group AS, Tomrefjord (772) Vard Tulcea S.A., Tulcea (772) (skrog)

Rigas Kuga Buetva (Riga Shipyard), Riga (skrog)

ex LINDESNES

Godøya/Ålesund (M-71-G)

Ada Shipyard, Tuzla (105) (skrog)
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M/S BLUE PROTECTOR

M/S SARINA

M/S DIONYSOS

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2013
M/S BLUE PROSPER

M/S HAVILA BORG

M/S OCEANIC SIRIUS

M/S ISLAND DUKE

M/S STARLIVORNO

M/S NORMAND CORONA

M/S VEGA JAANCA

M/T HILDA KNUTSEN

M/S GRIPFISK

M/TJOROWAN

M/S WORLD PERIDOT

M/S SIEMDAYAI

M/S GREEN CONCORDIA

M/SBANGOR

M/S STAR LOEN

M/TWILFORCE

M/S SKANDI SAIGON

M/S BLUE FIGHTER

M/S WORLD PEARL

M/T JO REDWOOD

23.09.

25.09.

27.09.

02.07.

04.07.

09.07.

11.07.

18.07.

22.07.

31.07.

05.08.

07.08.

16.08.

22.08.

30.08.

11.09.

14.09.

16.09.

16.09,

16.09.

17,09.

25.09,

30.09. -

3636 brt.

3337 brt.

1678 brt.

80850 brt.

475 brt.

43053 brt.

3823 brt.

8594 brt.

brt.

brt.

LDIQ - Blue Ship Invest AS (Atlantic Offshore Management AS, Ågotnes),
Ulsteinvik/Ålesund

- Ulstein Verft As, Ulsteinvik (299), JSC Shipyard Zaliv, Crimea (skrog)
LEZP - Jan Yngvar Tømmerholt, Grålum/Sarpsborg

LKBV - Tore Buer, Fjellhamar/Oslo
- ex britisk reg. KELSEY OF HAMBLE (B.2002)

LNYF3

LASL7

LAPS7

LIQX3

LAP07

LASH7

LARN7

LASW7

- ex. (B.2010)

Blue Ship Invest AS (Reinøy Shipping AS, Fosnavåg),
Ulsteinvik/Ålesund

ex NOR reg. BLUE PROSPER (B. 2012)
Havila Ships AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg
ex NOR reg. HAVILA BORG (B. 2009)
Oceanic Seismic Vessels AS (CGG Eidesvik Ship
Management AS, Laksevåg), Bømlo/Haugesund
ex NOR reg. OCEANIC SIRIUS (B. 2011)
Island Offshore XAS (Island Offshore Management AS),
Ulsteinvik/Ålesund
Vard Group AS, Brevik (795), Vard Group Braila, Braila (skrog)
Grieg Shipping II AS (Grieg Star AS), Bergen
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8080)
Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
ex NOR reg. NORMAND CORONA (B.2006)
Vega Jaanca AS (Vega Offshore Management AS), Kristiansand
ex Malaysia reg. SK LINE 69 (B.2012)
Knutsen Shuttle Tankers 14 AS (KNOT Management AS), Haugesund
Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd., Ulsan (2531)
Safetrans Limites (Viking Atlantic AS, Paradis) St.Helier/Bergen
ex NOR reg. GRIPFISK (B.1997)
Hassel Shipping 2 AS (Jo Tankers AS),Kokstad/Bergen
New Times Shipbuilding Co. Ltd., Jingjiang (307369)
World Wide Supply 2 C.V.ftepr.: World Wide Supply AS, Ulsteinvik,
drift; Reinøy Management AS), Schipol/Fosnavåg
Damen Shipyards Gorinchem, Gorinchem (552023)
Damen Shipyards Galati, Galati (1231) (skrog)
Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
Vard Group AS, Brattvåg (793), Vard Tulcea SA„ Tulcea (skrog)
Green Shipping AS, Bergen
ex Bahamas reg. GREEN CONCORDIA (B.1991)
Cabu Bangor Inc. (Klaveness Ship Management AS), Monrovia/Oslo
ex Marshalløyene reg. BANGOR (B.2002) ex NIS reg. AL MONSOUR.
Grieg Shipping II AS (Grieg Star AS), Bergen
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8081)
Wilforce LLC (repr.: Teekay Shipping Norway AS, Stavanger,
drift: Awilco LNG Technical Management AS, Oslo), Majuro/Oslo
Daewoo Shipb.& Marine Eng.Co.Ltd., Geojesi (2289)
Aker DOF Deepwater AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
ex NOR reg. SKANDI SAIGON (B.2011)
Blue Ship Invest AS (Reinøy Shipping AS, Fosnavåg),
Ulsteinvik/Ålesund

ex NOR reg. BLUE FIGHTER (B.2012)
World Wide Supply 3 C.V. (repr.: World Wide Supply AS, Ulsteinvik,
drift: Reinøy Management AS, Fosnavåg), Schiphol/Fosnavåg
Damen Shipyard Gorinchem, Gorinchem (552024)
Damen Shipyards Galati, Galati (skrog)
Hassel Shipping 2 AS (Jo Tankers AS),Kokstad/Bergen
New Times Shipbuilding Co. Ltd., Jingjiang (307370)
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LASS7

3644 brt.
LASV7

2933 brt.
LCHS3

12550 brt.
LAOJ7

3315 brt.
LAQM7

37447 brt.

5617 brt.
LASY7

38889 brt.
LAQN7

37447 brt.
LARL7

102315 brt.
LDFR3

3181 brt.
LAIV6

3644 brt.
LASI7

3832 brt.

LAPN7
43053 brt.



NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2013:
M/S BIG (LFFY) (117/-/1954) ex SENA - 04 ex BASEN - 03 ex

ÅRVIK - 76 ex ÅRVIKFERJA - 63 ex VOLDAFERJA - 59
- Kjell Arne Johansen, endret adresse fra Moss til Råde,
hjemsted fortsatt Moss.

Lekter CARUS (LM9049) (131/-/1975) - fra Norscrap West AS,
Hauglandshella/ Bergen til Provide Maritime AS, Florø/
Bergen.

M/S VILLEMO (LEZK) (30/-/1987) ex ELARIDA -10 ex ELARI
DA -10 ex ROYAL QUEEN -93 - fra Yngve Haver Levang,
Straume/Oslo til Kim Ove Kårdal, Fyllingsdalen/Bergen,
omdøpt til LINNEA.

M/S FARFAR (LEIJ) (40/-/1916) ex LADEJARL - 54 ex ERLING
JARL - 49 ex LADEJARLEN - 4? - Geir Ole Søreng, Aure,
endret hjemsted fra Namsos til Trondheim.

M/S FJORD VISJON (LCIB) (208/56/1958) ex FRANZ HÖI
JER - 08 ex AQUARIUS - 94 ex VÅGSØYSUND - 89
ex VÅGSØY - 88 - fra Lusterrutene AS c/o Adv.firma
Lagem, Oslo/Bergen til Munster AS, Bergen.

M/F GEIRANGER (LIHP) (813/336/1979) - Fjordl AS, Florø/
Ålesund, ommålt til 819 brt.

M/S ISLAND (LNYM) (30/-/1969) - fra Steinar Eilif Fredriksen,
Lundesnes/Harstad til Hans-Jørgen Sjuve, Kristiansand/
Harstad.

M/S KAMAHABRA VI (LMSG) (36/-/2003) - fra Per Boasson,
Lommedalen/Oslo til Robert Johansen, Vinterbro/Oslo,
omdøpt til SWEET N' DRY.

M/S KRAGERØ (3YSB) (25/-/1960) - fra Per Kristian Hære,
Drammen til Brynjar Sørheim, Tromsdalen, hjemsted en
dret fra Kragerø til Tromsø.

M/S LASOL (JWUE) (49/71954) ex VERDI - 86 - fra Leif Egil
Barane, Bømlo/ Bergen til Magnar Olav Eidet, Urangsvåg/
Bergen.

M/T MARMORHOLM (LKOG) (130/71067/69) - fra Marmor
megler AS, Elnesvågen/ Bergen til Omya Hustadmarmor
AS, Elnesvågen/Bergen.

M/S MOONSTONE (LGJK) (772006) ex PLAN B - fra Cato Lar-
sen, Rådal til Per Ove Paulsen, Vinterbro, omdøpt til PLAY
FUL og hjemsted endret fra Bergen til Oslo.

M/S MY GIRL (JWPH) (40/72006) ex MONTANUS - 13 - fra
Nye Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend til Olav Stolpnes,
Heimdal og hjemsted endret fra Bergen til Trondheim.

M/S NORMAND ARCTIC (3YSP) (5.265/5.000/2012 - Solstad
Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn, ommålt til
5.280 brt.

M/S RESTAURATION (3YPN) (30/-2010) - fra Stiftelsen Emi
grantskipet Restauration, Stavanger til Yuhong Jin Her
mansen, Stavanger.

M/S RED ADMIRAL (3YEZ) (13/71976) - fra Asbjørn A. Moe,
Bagn/Tønsberg til Bjørn-Anders Hagen Moe, Al/Tønsberg.

M/S ST. MARGARETHA (LLPU) (47/-/1978) - fra Steinar
Gunstveit, Grimstad til Jan Kristian Svendsen, Feøy og
hjemsted endret fra Oslo til Haugesund.

M/S STADT ASSISTER (JWOE) (194/119/1973) ex NEIVA - 06
ex PUNTA TAMBO - 06 - fra SG Finans AS (Stadt Sjøtran
sport AS, Svelgen), Lysaker/Florø til Stadt Sjøtransport AS,
Florø.

M/S TARZAN 2 (LLCS) (37/-/1944) ex FISKARN II - 02 ex TAR
ZAN 2 - 01 - fra Friheten, Berger/Fredrikstad til Frisjelen,
Notodden/Fredrikstad.

M/S VANADIS (LJSG) (87/71988) ex ALEXANDRA E - 99 - fra
A. Armannsson Båtutleie, Oslo til Welmax AS, Larvik/Oslo.
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August 2013:
M/S BALOO (LAVE) (37/72003) ex HERMINE - 08 ex ARCHIE

TOO - 07 - fra Eldar Vartdal, Oslo til Bjørn Tore Aarsrud,
Enebakk/Oslo.

M/S BLUE OCEAN (LCVS) (33/72002) ex BLUE OCEAN OF
HAMBLE - 12 - fra Tore Andre Frugård, Ask/Bergen til
Bergen Yacht AS, Kleppestø/Bergen

M/S GJENDE (LLHO) (33/71982) - fra Harald Rune Øvstedal
AS, Vågå/Oslo til Gjendebåten AS, Vågå/Oslo.

M/S KIRRIBILLI (LKQI) (23/72001) ex KIRRIBILLI PRIMA -
09 - fra Sealby AS, Oslo til Olav Hindahl Selvaag, Snarøya
og Gunnar Frederik Selvaag, Oslo/ Oslo.

M/S MOLLY (LEOB) (196/71997) ex ELLY - 12 - Samba AS,
Lepsøy/Bergen, ommålt til 183 brt.

M/S NIDARHOLM (JWQM) (39/-/1974) - fra Lindis Pauline
Valsø, Trondheim til Tripps Båtservice Lindis Pauline
Valsø, Trondheim.

M/S NORDAVIND (LCAT) (19/71978) - fra Nordavind AS,
Bodø til Kirsti Dahl og Svein Eddie Jørgensen, Spikkestad
og hjemsted endret fra Bodø til Sandefjord.

M/S OLE JOHNNY (LM3802) (21/71967) - fra Nordskot Gam
melbåtforening, Leinesfjord til Møre og Romsdal Fylkes
kommune Utdanningavdelinga (Fræna Videregående
skole, Elnesvågen), Molde, omdøpt til TIRO og hjemsted
endret fra Svolvær til Molde.

M/S REGINA R (LCPW) (36/72008) ex MORE SPACE AND
TIME - 11 - fra Hopstock Eigedom AS, Vangsnes/Bergen
til Riiber Invest AS, Vangsnes/Bergen.

M/S ROY KRISTIAN (LLKA) (494/300/2001) ex RUNE VIKING
- 06 - fra Laponie Shipping AS (ISM-ansv.: Finnmark
Brønnbåtrederi AS), Alta/Ålesund til Laponie Lucia AS
(ISM-ansv.: Finnmark Brønnbåtrederi AS), Alta/Ålesund.

M/S SEA LYNX (LNUA) (2.556/2.900/1999) ex HOWARD HO
GUE - 05 ex TORM HERON - 04 sjøs. LEO BAY - Deep
Sea Supply Shipowning AS, Arendal (endret drift fra OSM
Shipmanagement AS, til Deep Sea Supply Shipowning AS).

M/S SEATROUT (LAUA) (2.589/3.250/2008) - samme som SEA
LYNX.

M/S TORDENSKJOLD (LLMW) (19/71937) - fra Tananger Båt
AS, Tananger til Christine Rudidalen Næsje, Oslo og hjem
sted endret fra Stavanger til Oslo..

M/S TORNEROSE (JWWG) (39/-/1985/99) - fra Gulen Skyssbåt-
service AS, Eivindvik/Florø til Gulen Shipping AS, Eivind
vik/Florø.

M/S TROYA (LGFB) (34/-/1989) ex KINE III - 10 ex EAGLE - 03
ex INA - 92 - fra Vidar Løken, Torvastad til Jarle Lunde,
Hundvåg, omdøpt til BANKERS og hjemsted endret fra
Haugesund til Stavanger.

M/S VERDANDE (LLAI) (23/71980) ex KYAMANZI - 00 - fra
Ragnar Sira, Lillehammer til Svein Olaf Bennæs, Høne
foss, omdøpt til MALOT og hjemsted endret fra Halden til
Bergen.

M/S VIAMAR (LGKE) (65/-/1950) ex NY-VIGRA - 96 - fra
Christian Reidar Rochstad, Oslo til Snorre Erik Hvamen,
Oslo.

M/S WILLIE WILHELMSEN (LKFC) (49/-/1939) ex WILLY
WILLY - 94 ex STELLA NOVA - 86 ex WILLIE WILHELM
SEN - 72 - fra Odd Steinar Andersen, Rypefjord/ Bergen til
Andersen Fiskebåtrederi AS, Kvalsund/Bergen.

September 2013:
M/S ATLANTA (LFNC) (39/71883) - fra Gustav Lunde, Hund

våg/Bergen til Ellen Lunde, Hundvåg/Bergen. Deretter til
Frode Kallelid, Fløyrli/Bergen.



M/S BALTHAZAR (LFFN) (16/-/1946) - fra Jon Fougner, Skien
til Inger Gustavsen, Nykirke/Skien.

M/S BORGENFJORD (LFYK) (2.778/3.571/2009/13) ex EILAND
- 13 - Stornes Skip AS (Rederi Stornes AS), Steinkjer/
Trondheim, ommålt til 2.232 brt.

M/S BOTRANS (LMJR) (568/630/1936/57/71/74/84/99) ex JOLU
- 08 ex KARM ALFA - 01 ex ESPEVÆR - 99 ex ELISABETH
- 98 ex SISSEL ELISABETH - 95 ex HARGUN- 89 ex TERJE
9 - 56 - Nordvesttrans AS (endret ISM-ansv.: Fjordbulk AS,
Bodø til Marine Supply AS, Tromsø), Bodø.

M/S BOURBON EKO (LEOA) (1.673/2.100/1992) ex HAVILA
EKO - 03 ex RESCUE EKO - 98 - fra Bourbon Ships AS,
Fosnavåg til Atlantic Offshore Eta AS (Atlantic Offshore
Management AS), Kystbasen Ågotnes, omdøpt til OCEAN
TAY og hjemsted endret fra Fosnavåg til Bergen.

M/S BRANNSPRØYTA (LAND) (56/-/1952) - fra Brann
sprøytas Venner c/o Torbjørn Owesen, Ålesund til Brann
sprøytas Venner Stiftelsen, Ålesund.

M/S DUX (JWPO) (315/300/1985) - fra Kommandittselska-

M/T EPO (LHDR) (131/132/1914) ex RØDSKJÆL I - 67 ex RØD
SKJÆL - 66 - fra Rolf Lothe, Roan/Trondheim til Båtlaget
Rødskjel v/ Børge Gjerdet, Fevåg/ Trondheim.

M/S FISKTRANS (LIAB) (969/-/1952/67/70/72/97) ex SLATTER
ØY SENIOR - 04 ex SLATTERØY - 04 ex VEST-VIKING - 03
ex ASTRID BAKK - 81 ex NEBB - 67 - Nordvesttrans AS
(endret ISM-ansv.: Fjordbulk AS, Bodø til Marine Supply
AS, Tromsø), Bodø.

M/S GULF LADY (LLVQ) (36/-/2002) - fra Geir Hokland AS,
Harstad til Brith Margrethe Johnsen og Frode Johnsen,
Gressvik, omdøpt til LADY MARGRETHE og hjemsted en
dret fra Harstad til Fredrikstad.

M/S HAVNEBUNKER SERVICE (LNCW) (38/-/1964) - fra
Måløy Havneservice AS, Måløy til Kvalheim & Gom AS c/o
Harald Kvalheim Blålid, Deknepollen/Måløy.

M/S HOLIDAY (3YON) (21/-/2010)- fra Tormod Engelsen, Mat
hopen til Kristin Ellingsen og Per Erik Berg, Drammen og
hjemsted endret fra Bergen til Drammen.

M/S KATYA (LMHK) (31/-/1988) - fra Ragnar Moltzau, Oslo
til Horst-Dieter Schlick c/o Jens Charles Amundsen, Oslo,
Emsdetten/Oslo, omdøpt til NIJINSKY.

M/S NY-PAMONA (LNLV) (24/-/1966) - fra Bringsvor Laks AS,
Sandshamn/ Stavanger til Salmar Organic AS, Vikebygd/

M/S NYLÄNDER (LISL) (45/-/1918/50) ex FJORDGLIMT - 67 ex
BELLROCK - 60 - Smedholmen Kyst og Naturlivskule DA
(Terje skorpen), Fitjar/Bergen til Smedholmen AS, Fitjar/
Bergen.

M/S OSLO IX (LJEM) (49/-/1936) - fra Marine Service AS, Oslo

M/S PAX (JWPM) (315/300/1985) - fra Kommandittselska
pet Bugsertjeneste AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund
til Stadt Sjøtransport AS Florø/Haugesund, omdøpt til
STADTAARDAL.

M/S PRINCESS LADY (LHEE) (34/-/1986) ex VICTORIA - 94 -
fra Lars Henrik Solesvik, Nordstrøno/Bergen til Nils Olai
Paulsen, Kolltveit/Bergen, omdøpt til SEAHAWK.

M/S REIGUN (LEPC) (99/-/1904) ex OSCARSBORG I - 54 ex
STYRSÖ - 11 - fra Firmament AS, Oslo/Drammen til Com
pania La Gomera AS, Oslo/Drammen.

M/F RØSUND (LEIH) (1.010/100/1977/88) ex TAU - 82 - Torg
hatten Nord AS, Tromsø/Narvik (Endret ISM-ansv.: fra Bo
real Transport Nord AS, Hammerfest til Torghatten Nord
AS, Tromsø).

pet Bugsertjeneste AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund
til Stadt Sjøtransport AS Florø/Haugesund, omdøpt til
STADT SLØVÅG.

Stavanger.

til AS Preco c/o Tore Nyhus, Oslo.
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M/S SELADON (LJPJ) (32/-/1937) - fra Smedholmen Kyst og
Naturlivskule DA (Terje skorpen), Fitjar/Bergen til Smed
holmen AS, Fitjar/Bergen.

M/S SVENN ARNE (LNTJ) (28/-/1968) ex KVISLA - fra Fæg-
fjord Turforening, Kvalsund/Hammerfest til Sinoppiniemi/
Sinvuohpenjårga, Børselv/Hammerfest.

M/S TORGARØY (LCRK) (24/-/1946) ex SOLGLIMT - 74
- fra Torgnesøyan Velforening c/o Jan Erik Johnsen,
Brønnøysund til Aukra Kystlag, Aukra, omdøpt til
AUKRAVÆR og hjemsted endret fra Brønnøysund til Mol
de.

M/F VESTVEG TO (133/-/1962) - fra North Cape Minerals AS,
Rud/Sortland til Sibelco Nordic AS, Rud/Sortland.

M/S ØYDYKK (LM3576) (24/-/1965) ex ØYAR - fra Per Magnus
Eldevik, Bergen til Arnfinn Wåltorp, Bergen, omdøpt til
CAMILLA og hjemsted endret fra Molde til Bergen.

M/S ØYVÆR (3YJP) (-/-/1952) ex SIGRID ex STOG ROAR ex
ØYVÆR SENIOR - fra Torbjørn Johansen MS Dyrøyværing
(Dagfinn Skarsvåg, Dyrvik), Norddyrøy/ Trondheim til Ro
gers Eventyrlige Verden AS, Dyrvik/Trondheim.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2013:
M/S GEO CARIBBEAN (LAPE7) (12.108/4.750/2008) - fra Fugro

Geo Vessels AS, Oslo til CGG Geo Vessels AS, Laksevåg/Oslo
(forts. ISM-ansv.: Wilhelmsen Ship Management (Norway)
AS, Lysaker).

M/S SEISQUEST (LDIA3) (6.262/2.219/1991/00) - West Con
tractors AS (Maritim Management AS, Ålesund), Ølensvåg/
Bergen, omdøpt til ARTEMIS ATHENE.

M/S WINDSTAR (LAHL6) (2.237/3.278/1991) ex ATHENE - 06 ex
WANI STAR - 05 ex STAR - 02 ex HUBERNA - 91 - fra Torsö
Rederi Aktiebolag (c/o Sunbay Management AS, Hjellestad,
drift: M. Hannestad AS, Borg i Østfold), Lidköping/Bergen
til Torsö Rederi Aktiebolag (M. Hannestad ÅS, Halden),
Lidköping/Bergen.

August 2013:
M/T ARCTIC LADY (LAGF6) (121.597/84.878/2006) - Barents

Leasing Limited c/o Bank of Scotland Asset Finans Ltd.
(Repr.: Høegh Autoliners Shipping AS, drift: Høegh Fleet
Services AS, ISM-ansv.: Høegh LNG Fleet Management AS,
Oslo), London/ Hammerfest til Barents Leasing Limited (c/o
Høegh LNG AS, drift: Høegh LNG Fleet Management AS,
Oslo), London/ Hammerfest.

M/T ARCTIC PRINCESS (LAGE6) (121.597/84.878/2006) - fra
R.B.Quadrangle Leasing Limited (repr.: Høegh Autoliners
Shipping AS, drift: Høegh Fleet Services AS, Høegh LNG
Fleet Management AS, Oslo), Cheltenham/Hammerfest til
Barents Leasing Limited (c/o Høegh LNG AS, drift: Høegh
LNG Fleet Management AS, Oslo), Cheltenham/Hammerfest.

M/S OCEANIC VEGA (LCHQ3) (12.550/6.013/2010) - Eidesvik
Seismic Vessels AS, Bømlo/Haugesund, (endret ISM-ansv.:
fra CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg til
CGG Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg).

M/S RAMFORM ÉXPLORER (LAWP4) (9.980/4.000/1995) - fra
PGS Shipping AS (Wilhelmsen Ship Management (Norway)
AS), Lysaker/Bergen til PGS Shipping AS (PGS Geophysical
AS, Lysaker), Oslo/Bergen.

M/T SPRUCE (LAJD7) (22.415/36.778/1993) ex JO SPRUCE - 10
- Skibsaksjeselskapet Hassel (Jo Tankers AS), Kokstad/Ber
gen, omdøpt til JO SPRUCE.

M/S VANTAGE (LMHY3) (8.186/3.984/2001) ex VERITAS VAN
TAGE - 12 - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund,



(endret ISM-ansv.: fra Eidesvik AS, Bømlo til CGG Eidesvik
Ship Management AS, Laksevåg).

M/S VERITAS VIKING (LMIB3) (7.886/5.200/1998) ex VERI
TAS VIKING I - 03 ex VERITAS VIKING - 01 - Eidesvik
Shipping AS, Bømlo/Haugesund, (endret ISM-ansv.: fra
CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg til
CGG Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg).

M/S VIKING II (LCKW3) (7.764/4.410/1999) ex VIKING VE-
RITAS II - 07 - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund,
(endret ISM-ansv.: fra Eidesvik AS, Bømlo til CGG Eidesvik
Ship Management AS, Laksevåg).

M/S VIKING VANQUISH (LIUG3) (8.621/5.767/1998) ex VI
KING POSEIDON - 07 - Eidesvik MPSV AS, Bømlo/Hau
gesund, (endret ISM-ansv.: fra CGGVeritas Eidesvik Ship
Management AS, Laksevåg til CGG Eidesvik Ship Manage
ment AS, Laksevåg).

M/S VIKING VISION (LNXF3) (9.811/5.539/1993) ex VERITAS
VIKING - 07 ex SARA II - 05 ex VISJON - 99 ex SARA II
- 98 ex GIJON - 98 - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Hauge
sund, (endret ISM-ansv.: fra CGGVeritas Eidesvik Ship
Management AS, Laksevåg til CGG Eidesvik Ship Manage
ment AS, Laksevåg).

September 2013:
M/T BW HELIOS (LAOM4) (34.974/44.995/1992) ex HELIOS -

07 - fra BW Gas Cypress Limited (Repr.: Bergesen Norway
AS, drift: BW Fleet Management AS, Lysaker), Limassol/Oslo
til BW Cyan Limited (repr.; Bergesen Norway AS, drift: BW
Fleet Management AS, Lysaker), Hamilton/Oslo.

M/T CLIPPER SAGA (LAFY6) (2.613/4.053/2006) - BKR Tankers
KS (Brødrene Klovning Shipping AS), Haugesund, omdøpt
til NORDIC SAGA.

M/T CLIPPER SOLA (LAIS6) (2.613/4.054/2008) - BKR Carriers
KS (Brødrene Klovning Shipping AS), Haugesund, omdøpt
til NORDIC SOLA.

M/T NORTHERN LYNX (LAGR6) (11.360/16.533/2003) ex BRYG
GEN -10 ex FREA -05 ex JULIA V-04 ex JULIA -03 - fra
Atlantic Chemical One Inc.(Atlantica Shipping AS, Oslo,
drift: Odfjell Tankers AS, Bergen), Monrovia/Bergen til
Bomar Three LLC (repr.: Atlantica Shipping AS, Oslo, drift:
Odfjell Tankers AS, Bergen), London/Bergen.

M/S SKANDI CALEDONIA (LALA7) (3.285/4.100/2001) - fra
Lombard Corporate Finance (December 2) Limited (DOF
Management AS, Storebø), Cheltenham/Bergen til DOF ASA
(DOF Management AS), Storebø/Bergen.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2013:
M/S BERGHOLM (LFDK) (270/-/1961) ex MORGUNSTJØR

NAN - 13 - Rønning og Sjåstad AS, Stadlandet/Måløy (SF
219-S) - slettet 09.07.2013 som opphugget.

M/S BLUE PROSPER (3YXJ) (3.644/4.242/2012) - Blue Ship
Invest AS (Remnøy Shipping AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/
Ålesund - slettet 02.07.2013 - overført til NIS, samme navn
med signal LASS7.

M/S BRÅTEN (LCIS) (13/-/1936) - Bendik Nikolai Magne
Bendiksen, Nord-Lenangen/Tromsø (T-226-L) - slettet
15.07.2013.

M/S ERLINER (LMHQ) (477/-/1973/80/85/00) ex FØRDE - 97
- Atlantic Seafish AS, Måløy (SF-61-V) - slettet 18.07.2013
som opphugget.

M/S HAVILA BORG (3YJK) (2.933/3.790/2009) - Havila Ships
AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg - slettet 04.07.2013 -
overført til NIS, samme navn med signal LASV7.
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M/S MJELAFISK (LCCO) (33/-/1962) - Kjell Johan Myhre,
Myre/Sortland (N-61-0) - slettet 24.07.2013 - som forlist.

M/S MYRÅS (LCFO) (1.999/3.005/1991) ex MAPLE - 08 ex
WESTERBORG - 06 ex BOTHNIABORG - 04 - Navigare
Norge AS, Flekkefjord/Bergen - slettet 01.07.2013 - over
ført til Navigare Norge AS (Frakt & Sansoelan Sp/E), Runar
vik, Færøyane, omdøpt til HAVSUND med signal OZ2146.

M/S NORMAND CORONA (LNYF) (3.337/4.100/2006) ex REM
FORTUNE - 09 - Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS),
Skudeneshavn - slettet 22.07.2013 - overført til NIS, samme
navn med signal LNYF3.

M/S OCEANIC SIRIUS (LCHS) (12.550/5.800/2011) - Oceanic
Seismic Vessels AS (CGG Eidesvik Ship Management AS,
Laksevåg), Bømlo/Haugesund - slettet 09.07.2013 - over
ført til NIS, samme navn med signal LCHS3.

M/S POLARSILD (LNBY) (154/-/1955) ex VIKINGFERD - 08 ex
VIKANFJORD - 05 ex FRØYVIKING - 97 ex POLARSILD
- 96 - Edvin Hammerø, Sunde i Sunnhordland/ Bergen -
slettet 25.07.2013 - som kondemnert.

M/S REM INSTÄLLER (LDHH) (7.403/6.500/2013) - Rem
Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg - slettet 09.07.2013
- overført til Rem Offshore ASA, Nassau, Bahamas, samme
navn med signal C6AT4.

M/S STADT ASSISTER (JWOE) (194/119/1973) ex NEIVA - 06
ex PUNTA TAMBO - Stadt Sjøtransport AS, Florø - slettet
29.07.2013 - solgt til SG Finans AS (Stadt Sjøtransport AS,
Cookøyene, omdøpt til SHARON 2 med signal E5U2741.

M/S VANADIS (LJSG) (87/-/1988) ex ALEXANDRA E - 99 -
Welmax AS, Larvik/Oslo - slettet 10.07.2013 - solgt til Cay
manøyene.

M/S WATERCHIEF (3YKJ) (463/-/2010) ex BB HUNTER - 12
ex WATERCHIEF - 11 ex BOGAZICI 7 - 10 - Kristiansund
Taubåtservice AS, Kristiansund - slettet 04.07.2013 - over
ført til Kristiansund Taubåtservice AS, Terneuzen, Neder
land, omdøpt til MULTRATUG 20 med signal PBFX.

August 2013:
M/S CARISMA STAR (LDBF) (1.425/625/2001/08) ex AVRO -

08 ex AVRO CHIEFTAIN - 08 - Carisma Star AS, Raude
berg/Måløy (SF-10-V) - slettet 20.08.2013 - solgt til Polaris
Seafood Ehf., Akureyri, Island, omdøpt til ANNA med sig
nal TFCG.

M/S GRIPFISK (LIQX) (475/800/1997) - Fosnavaag Wellboat
AS, Fosnavåg - slettet 07.08.2013 - overført til NIS, solgt,
samme navn med signal LIQX3.

M/S PELIKAN (LDSC) (10/-/1937) - Harald Julius Johansen,
Korsfjorden/Tromsø (T-229-KN) - slettet 26.08.2013.

September 2013:
M/S ALBATROS (LERY) (11/-/1909) - Peder Anton Lindset,

Eide/Kristiansund (M-85-EE) - slettet 30.09.2013.
M/S BLUE FIGHTER (3YXB) (3.644/4.242/2012) - Blue Ship

Invest AS (Reinøy Shipping AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/Åle
sund - slettet 17.09.2013 - overført til NIS, samme navn
med signal LAIV6.

M/S BOURBON CROWN (LMLY) (3.154/2.851/2001) ex HA
VILA CROWN - 03 - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore
Norway AS), Fosnavåg - slettet 23.09.2013 - overført til
Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Nassau,
Bahamas, samme navn med signal C6AU5.

M/F FØRDEFJORD (LLPR) (787/125/1970/96) - Fjordl AS, Flo-
rø - slettet 16.09.2013 - solgt til Sankt Vincent og Grenadi
nene, omdøpt til ADMIRAL BAY 3 med signal J8QE1.

M/S HAVBRAATT (LCHC) (16/-/1937 ex HAVBRÅTT - Ole Kar-
stein Olsen, Breivikbotn/Hammerfest (F-214-HV) - slettet
23.09.2013.



M/S LAUVØYVÅG (3YCK) (14/-/1947) - Remi Hatland, Rørvik
(NT-169-V) - slettet 13.09.2013.

M/S SEA EXPRESS (LJCF) (47/-/1980) ex LADY CHRISTINA -
12 ex BÆRØYSKYSS - 10 ex FØYTUR - 02 ex GAPØY - 98
- Nils Agasøster Båtservice (Nils Rolad Agasøster), Foldr
øYhamn/Sandnessjøen - slettet 12.09.2013 - solgt til Chile

M/S SKANDI SAIGON (LDFR) (3.181/3.195/2011) - Aker DOF
Deepwater AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen -
slettet 16.09.2013 - overført til NIS, samme navn med sig
nal LDFR3.

M/S SNØFJELL (LFDT) (18/-/1948) - Galteskjær AS, Veidnes
klubben/Hammerfest (F-0064-H) - slettet 17.09.2013.

M/S SOLNES (LEAR) (124/-/1971/84/85) ex CHRISTINA BLÅ
- 11 ex SKJERVØYVÆRING - 06 ex ÅRVIKFISK - 04 ex

M/S TERØYBUEN (LDHV) (-/-/1928) - Hans Fredrik Benja
minsen, Myre/Narvik (N-226-0) - slettet 12.09.2013.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2013:
M/S HAVILA HARMONY (LNEE3) (4.724/3.000/2005) - Ha

vila Offshore AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg - slettet
17.07.2013 - overført til Havila Offshore Labuan Ltd.(Havi
la Management Sdn. Bdn.), Labuan, Malaysia, samme navn
med signal 9WND9.

M/S HÖEGH TRANSIT (LAXN5) (45.596/17.650/1981) ex

ping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo - slettet 17.07.2013
som opphugget. (Ank. Jiangmen 13.07.2013 for opph.)

M/S HÖEGH TRAPEZE (LAFH4) (41.871/15.500/1983) ex

M/S ISLAND DUKE (LAOJ7) (3.315/3.750/2013) - Island Off
shore X KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/
Ålesund - slettet 11.07.2013 - overført til Island Offshore
X KS (Island Offshore Management AS), Nassau, Bahamas,
samme navn med signal C6AT6.

M/S MALENE ØSTERVOLD (LCIU3) (2.115/1-301/1965/
78/00/08) ex ROSS INTREPID - 76 ex ROSS KENNEDY - 68
ex CAPE KENNEDY - 66 - Norfield Shipping AS (Vestland
Management AS), Torangsvåg/Bergen - slettet 02.07.2013
- overført til Norfield Shipping AS (Norfield Offshore AS),
Nassau, Bahamas, samme navn med signal C6A06.

M/S OCEANIC PHOENIX (LAKZ6) (11.368/7.034/2000/07) ex
GEOWAVE MASTER - 11 ex GEOMASTER - 07 ex KOUKI
MARU - 06 - Master and Commander AS, Oslo/Bergen
- slettet 09.07.2013 - overført til Master & Commander
AS (Geofield Ship Management Services SAS), Marseille,
Frankrike, samme navn med signal FIHU.

August 2013:
M/S BALTIC SEA (LAVY2) (2.282/2.432/1977) ex CARINA - 89 -

Soreidom Ship Owner (Karmøy Skipsconsult Management
AS, Skudeneshavn), Le Robert/Bergen - slettet 20.08.2013
- overført til Soreidom Ship Owner (Karmøy Skipscon
sult Management AS), først til Sank Vincent og Grenadi
nene, deretter til St. Kitts &c Nevis, samme navn med signal

ALFREDSON - 99 - Solnes AS, Husøy i Senja/Tromsø (T-
45-LK) - slettet 19.09.2013 - solgt til Saint Kitts og Nevis,
omdøpt til TRIFON med signal V4V02.

HUAL TRANSIT - 05 ex HUAL TRANSITA - 00 ex KYUS
HU - 96 ex KYUSHU MARU - 88 - Høegh Autoliners Ship-

HUAL TRAPEZE - 06 ex HUAL CARMENCITA - 00 -
Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS),
Oslo - slettet 05.07.2013 som opphugget. (Ank. Xinhui
04.07.2013 for opph.)

V4VH2.
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M/T CHAMPION PIONEER (LAG06) (22.572/40.538/1990) ex
SCOTTISH WIZARD - 06 ex STRIDE - 02 ex OSCO STRI
PE - 95 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen - slettet
21.08.2013 - solgt til Rana Maritime Co. (Ocean Gold Tan
kers Inc.), Monrovia, Liberia, omdøpt til CHAMPION med
signal D5EX2.

M/S SPAR LEO (LACC6) (36.074/65.850/1989) ex ALIANTHOS
- 04 ex C.S.ELEGANT - 99 ex RUBIN ELEGANT - 94 ex
YOUNG SENATOR - 92 - Spar Shipping AS, Kokstad/
Bergen - slettet 01.08.2013 - solgt til Globe Shipping Ltd.
(Goldfair Shipping Ltd.), Panama, omdøpt til ASIA ENER
GY med signal 3FPG2.

M/S TAMPA (LMW03) (66.635/44.013/1984) ex BARBER
TAMPA - 89 - Wilhelmsen Lines Shipowning AS (Wil
helmsen Ship Management (Norway) ÅS), Lysaker/Tøns
berg - slettet 02.08.2013 - solgt til Hong Kong for opph.
(Ank. Jiangyin 02.08.2013 for opph.)

September 2013:
M/S BLUE POWER (LDDU3) (3.644/4.240/2013) r Blue Ship

Invest AS (Atlantic Offshore Management AS, Ågotnes), Ul
steinvik/Ålesund - slettet 26.09.2013 - overført til Blue Ship
Invest AS (Atlantic Offshore Management AS), Aberdeen,
Storbritannia, samme navn med signal 2GZN4.

M/S DEFENDER (LAOL7) (1.512/2.190/1979) ex DREDGER -
04 ex FALKO - 01 ex MARNE - 95 ex SEA ELBE - 94 ex
CHRISTA SCHUTT - 79 - Flekkefjord Shipping AS, Flek
kefjord - slettet 13.09.2013 som opphugget. (Ank. Grenaa
19.03.2013 for opph.v/ Fornæs ApS.)

M/S HORTEN (LBCV3) (2.82.3/-/1978) ex KNM HORTEN -11 -
Forsvaret, Oslo - slettet 27.09.2013 - solgt til Storbritannia

M/S SIEM DAYA 1 (LARN7) (8.594/5.000/2013) - Siem Off
shore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand - slet
tet 30.08.2013 - overført til Siem Offshore Rederi AS (Siem
Offshore AS), Limassol, Kypros, samme navn med signal
5BXQ3.

Fiskebåter, kjøp & salg
Juli 2013:
M/S BJØRN-SENIOR (LM6471) (23/-/1978) ex GAMNESVÅG -

08 ex SJØFISK - 86 - fra Jens Sigvart Fagerhaug, Rypefjord/
Hammerfest til JSF Fiskebåtrederi AS, Rypefjord/Hammer
fest (F-42-H).

M/S BRANDØYTRÅL (LCVL) (104/30/|989/97/98) ex KVITSØY
BUEN - 04 ex SKUDEFJORD - 97 ex IGOR GRUSOMER -
89 - fra Brandøy AS, Kopervik/ Åkrehamn til AS Roaldnes,
Valderøya/Åkrehamn (M-6-G).

M/S CATO ANDRE (LLER) (41/-/1982/96) - fra Indahl Star AS,
Kvaløysletta/ Svolvær til Jarlen Fiskebåt AS, Skjervøy/Svol
vær, omdøpt til JARLEN (F-5-KD).

M/S FUGLØYFJORD (LCVG) (498/-/2012) - fra Skarsjø AS,
Nord-Lenangen/Tromsø til Barents Sea AS, Nord-Lenan
gen/Tromsø (T-2-L).

M/S GEIR ROGER (LGOD) (212/-/1969/81/97/98) ex STENBAK
KEN - 98 ex HAVFANGST II - 89 ex HAVFANGST - 87 ex
LEIRANGER - 82 - fra Sandøy AS, Averøy/Tromsø til Ma
fjord Kystfiske AS, Alta/Tromsø (F-6-A).

M/S INGER HILDUR (LLRG) (1.517/1.586/2001) ex LEINE
BJØRN -12 - fra Fiskebas AS c/o Kinn Regnskap AS, Florø/
Molde til Inger Hildur AS, Elnesvågen/Molde (M-103-F).

M/S KAMARO (JXDZ) (496/-/1986/88/92/94/07) ex SEIR - 07
- fra Multibåt AS, Ålesund til Kamaro AS, Ålesund (M
104-A).



M/S LYNGSTUVA (JWTR) (49/71974/83) ex LUNDBERG - 12
- fra Sara Karin AS, Nord-Lenangen til Ole Jonny Sand
ven, Rørvik, omdøpt til SULATIND og hjemsted endret fra
Tromsø til Rørvik (NT-242-V).

M/S LØNNINGEN (LKLV) (1.185/1.200/1998/01) ex ORDINAT
-13 ex RUTH -09 ex ORDINAT -03 ex OLII SANDGERD
- 01 ex INNOVATION LIE - 99 - Bømlotrål AS c/o Erlend

Lønning, Bømlo, hjemsted endret fra Bergen til Haugesund
(H-20-B).

M/S NORDSTAR (LHXV) (2.053/71969/86/96/97) - fra Nord
fjord Havfiske AS, Båtsfjord/Ålesund til Nordnes AS, Val
derøya/ Ålesund (M-85-G).

M/S SKARHOLM (LANV) (162/200/1994) ex CAPRICE - 13 ex
VESTAVIND I - 08 ex VESTAVIND - 07 ex ANDREA KLIT
BO - 07 ex ALOUETTE - 01 - fra Skår AS, Åkrehamn til
Skårholm Fisk AS, Sævelandsvik/Åkrehamn (R-77-K).

M/S STATTHAV (LIRC) (383/-/1979/87) ex STATTHAV JUNIOR
- 00 ex FRØYANES JUNIOR - 97 ex VÅGSTEIN - 92 - Proa
Fiskeriselskap AS, Hetlevik/Måløy, omdøpt til KARM
VIKING (H-15-A). I august endret hjemsted fra Måløy til
Åkrehamn (H-15-A).

M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/71978/92) - fra Kongs
øy AS c/o Bø Trans AS, Straumsjøen/Bodø til Havbør AS,
Straumsjøen/Bodø (N-39-BØ).

M/S VENDLA (LJTP) (1.773/1.500/1999) - Vendla AS, Torangs
våg/Bergen, omdøpt til VENDLA II (H-40-AV).

August 2013:
M/S ASTRID ANN (LNFD) (216/71980/87) ex SKÅRHOLM - 07

ex ATLANTIC - 05 ex ÅSA - 95 ex SEA HARVESTER M - 83

- fra Astrid Ann - Agnar og Endre Langtveit ANS (Endre
Langtveit), Arendal til Astrid Ann ANS (Endre Langtveit,
Kongshavn), Arendal (AA-56-A).

M/S BERNT OSKAR (3YCU) (490/72010) - fra Knut Olav AS,
Sørvågen/Svolvær til Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær (N
20-MS).

M/S FLAKSTADTIND (LDFC) (24/71950/98) - fra Mirsel AS,
Sørvågen/Svolvær til Fruholmen Seafood AS, Tromsø/Svol
vær (T-81-T).

M/S JOHANNES (JXMK) (187/71987) ex REINEFJORD - 12
ex ØYBUEN - 12 - fra Mikal Steffensen, Myre/Svolvær til
Klotind AS, Myre/Svolvær (N-50-0).

M/S KLOGRUNN (LM6578) (23/71978) ex HELLSEGGA - 11
ex BALLSTADVÆRING - 10 - fra Mikal Steffensen, Myre/
Svolvær til Klotind AS, Myre/Svolvær (N-150-0).

M/S MAGNHILD (LM3201) (24/-/1962) - fra Johnny Knutsen,
Sandefjord/ Langesund til Johny Leiv Normann Knutsen,
Sandefjord/Langesund (V-47-L).

M/S NORMANN (LHML) (23/71943) - fra Kurt Johan Patric
Lundevall, Dyrvik/ Trondheim til Sandøy AS, Averøy/
Trondheim (M-89-AV).

M/S POLAR SIRKEL (LCER) (875/1.200/1981/08) ex BLUE
DUTCH - 08 ex KISKA ENTERPRISE - 01 ex JUSTICE - 92
ex OPTIMUS PRIME - 91 ex MARSEA SIXTEEN - 87 - fra

Krabbin AS, Stamsund/Tromsø til Varanger Seafood AS,
Vardø og hjemsted endret fra Tromsø til Vardø. I septem
ber omdøpt til POLARIS (F-144-V).

M/S VESTBUEN (LJDT) (161/71988) ex JONINA - 98 ex GLO
DANES - 91 - fra Mikal Steffensen, Myre/Ålesund til
Klotind AS, Myre/Ålesund (N-89-0).

M/S VESTSKJÆR (LGAK) (140/71986/02) ex SUN LADY - 92 ex
PREVAIL - 92 - fra Østebøvik AS, Karmsund/Haugesund
til Finn Hansen, Stokmarknes/Haugesund (N-9-H).

M/S VOLSTAD (3YYB) (3.430/72013 - Volstad AS, Ålesund, fått
nytt fiskerimerke (M-ll-A).
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September 2013:
M/S BLUEFIN (LLAV) (222/71999/05) - Nye Bluefin AS, Florø,

ommålt til 331 brt. (SF-12-F).
M/S BREIVIKVÆRING (LM5686) (34771976/91) ex NORDNE

SVÆRING - 76 - fra Holmen Fiske AS, Sørvær/Hammer
fest til Skarsjø AS, Nord-Lenangen/Hammerfest (T-6-L).

M/S BRIMØY (LJVR) (656-/1988/99) ex NORDKAPPJENTA - 09
ex VESTLINER - 00 ex LORD AUCKLAND - 99 ex ATLAN

TIC EXPLORER - 92 - fra Nordkappjenta Fiskeriselskap
AS c/o Willy Nyvoll, Honningsvåg/Hammerfest til Bjørn
haug AS, Vatne/Hammerfest (M-210-H).

M/S BØRNES (LJSK) (122/71999/07) ex RYGGEFJORD - 12 -
fra Roar Åge Pedersen, Honningsvåg/Hammerfest til Bør
nes AS, Honningsvåg/Hammerfest (F-22-NK).

M/S FJELLMØY (JXVB) (523/-/1988/04/07/08) - Fjellmøy AS,
Måløy, omdøpt til FJELLMØY JUNIOR (SF-19-V).

M/S HAVSTEIN (JWRL) (69/71985) ex SMÅVIK - 03 - fra Øks-
nes Kystfiske AS, Myre/Hammerfest til Willassen Senior
AS, Digermulen/Hammerfest (N-244-V).

M/S JAN OSKAR (JWPP) (97/-/1974/84/95/09) ex BREIVIK SE
NIOR - 01 ex GEIR ROGER - 98 ex LYSNING - 95 ex ASPE
RONI - 86 ex ALF SIGMUND - 77 - fra Jacobsen Fiskebåt
AS, Andenes/Hammerfest til Myre Kystdrift AS c/o Mic
hael Lockert, Myre/ Hammerfest (N-143-0).

M/S KABA (3YBZ) (24/71957) - fra Øystein Waage, Rubbestad
neset/Stavanger til John og Egil Hansen Partrederi DA,
Svolvær/Stavanger (N-303-V).

M/S KARMA (LNUD) (98/71985/87/90/95) ex BOVIKFISK - 12
ex BJØRN-HARRY - 09 ex REDFISH - 90 ex MEHAMN
FISK - 87 - fra Mikal Solhaug, Båtsfjord/Vardø til Inger
Victoria AS, Båtsfjord/Vardø (F-39-BD).

M/S LYSNES (LHOZ) (300/71984/87) ex GEIRI PETURS - 97
ex ROSVIK - 87 - fra Langsund II AS, Andenes/Tromsø til
Hermes AS, Sør-Tverrfjord/Tromsø (F-45-L).

M/S MERSEY (LIW) (214/71966/89/97/03/09) ex LINEA - 99
ex CARMONA - 97 ex TEA - 87 ex AASE YVONNE - 80 ex
ARIZONA - 76 ex PETER GLENNA - 74 ex ANNA BRUUN

- 69 - fra Mersey AS, Flekkerøy/ Kristiansand til Mersey
Vest AS, Hauge i Dalane/Kristiansand (R-22-SK).

M/S OLYMPIC PRAWN (LLBG) (2.232/875/1999) - fra Olympic
Prawn AS, Fosnavåg/ Ålesund til Ole Edvardsen AS, Åle-
sund, deretter til Olympic Havfiske AS c/o Olympic Hol
ding AS, Fosnavåg/Ålesund (M-360-HØ).

M/S SENJASUND (LNQI) (58/71967) - fra Ida Therese AS,
Sommarøy til Ormevik Båtlag, Ågotnes og hjemsted endret
fra Tromsø til Bergen (T-74-LK).

M/S STORTINN (LM3019) (35/71962) - fra Aage Steinar Vi
kedal, Brasøy/ Sandnessjøen til Klotind AS, Myre/Sandnes
sjøen (N-154-0).

M/S VOLDNES (LKUB) (498/72011) - fra Mathisen Fiskebåtre
deri AS, Havøysund/Hammerfest til Ryggefjord Fiskebåtre
deri AS, Havøysund/Hammerfest(F-80-M).

M/S VÆRØYTANS (LDYC) (356/71967) ex THALES -11 ex SIL
VERFORS - 08 ex SØLVSKJER - 04 - ex SOLVÅR VIKING -
97 ex LIASKJÆREN - 90 ex STORHAV - 89 ex GLOMFJORD
- 86 - Nordvesttrans AS (endret ISM-ansv: Fjordbulk AS,
Bodø til Marine Supply AS, Tromsø), Bodø (T-35-T).

M/S ØSTANGER (3YDD) (2.061/2.581/1979/91/10) ex HABERG
- 10 ex HØGABERG - 09 ex STOREKNUT - 03 ex ELD
JARN - 93 ex M.YTTERSTAD - 93 ex GULLFINNUR - 90 ex
SILLJO - 81 - fra Østanger AS, Torangsvåg/Bergen til Par
trederiet Hopmark ANS (Torkil Ingvar Hopmark), Smøla/
Bergen (M-4-SM).
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Vn inn på forlagets hjemmeside

Himmelen over og 50 konvoier - minner Historien om
havet hinsides fra en krigsseiler Haugalandet 1940-tallet
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En ramsalt romanfra Dette er historien om den Årets bestselgerpå Haugalandet.
sjømannslivetpå 1960- virkelige “Skogsmatrosen” Boken inneholder mye skips-
og 1970- tallet. litteratur.
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