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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon

av personer med interesse for norsk maritim historie.

Föreningen arbeider for å stimulere interessen for skip,

skipsfart og sjøfartsmiljø.

Formann; Terje Nilsen Sverdrupsgt. 33 - B201 4007 STAVANGER

Sekretær: Frode Folkestad Saudalskleivane 27 5136 MJØLKERÅEN

Kasserer: Leif K Nordeide Østre Hopsvegen 46 5232 PARADIS

Bibliotek: Alf J. Kristiansen Mannesvegen 114 4275 SÆVELANDSVIK Tel 52 81 50 98 alf-kri@online.no

Foto-pool: Øivind J Johnsen Klokkarlia 17A

Om tankfart, tropiske orkaner oa,
med MT Havprins i amerikanske farvann

1960-61

H. Westfal-Larsen & Co AS - del IV
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Fra Fosen Mek Verksteder i fjor høst, Lyngen under opprusting i tørrdokken med
Midnatsol står ut Trondheimsfjorden. Foto Vegar A Flansen

Som Norsk Skipsfartshistorisk Selskap går inn i sitt 33. år er det med godbør og foss om baugen. Vi opplever frisk tilgang på nye medlemmer, økende
aktivitet i lokalavdelingene og høyere ambisjoner om å spille en rolle i kulturmin
nevernet. Mye av disse føringene ligger i opplegget for årsmøtet i Kristiansund
10.-11. juni, som vist i den vedlagt invitasjonen.

Koseklubb eller kulturhistorisk aktør?

Det er litt av problemstillingen, enskjønt föreningen vil alltid være begge deler:For det enkelte medlem en hyggelig interesse, hobby eller beset-telse;
for NSS som förening ambisjonen å være en del av det frivillige kulturarbeid og
være samspiller med andre. Det kan være med dem som driver fartøyvern, vern
av industrianlegg og tekniske kulturminner, de som arbeider med teknologi- og
samferdselshistorie, fiskerihistorie, sjømannssosiologi, lokalhistorie, slektsgransk
ing, til sjømannsforeninger og faktisk også næringens organisasjonen Dette er
landskapet som föreningen eksisterer i.

Sant nok består föreningen av enkeltpersoner som bruker sin fritid på den.Likevel er målet å bygge opp vår hjemmeside www.skipet.no til den
naturlige ressurs-side for alle som er ute etter informasjon om skip, rederier,
skipsbygging, forlis, skipsbilder, osv. Vi sitter på store mengder materiale som
har vært publisert i SKIPET gjennom årene, foruten at mange medlemmer har
sine faglige nettverk som når langt ut over landets grenser.

Föreningen har i vinter for første gang i sin historie holdt et styreseminar hvorhele hovedstyret var representert, dvs også representanter for lokal-avde
lingene. Dette var særdeles nyttig for å knytte avdelingene nærmere sammen,
legge opp strategier for videre utvikling, innhold, økonomi og lokal virksomhet.

Vi satser på at mye av dette skal komme til utførelse etterhvert, og at föreningen
vil fortsette å trekke til seg nye medlemmer og brukere.
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Dag Bakka Jr

Det er en glede å redigereSKIPET og arbeide med
så mye godt materiale som blir
sendt inn. Men det er også frus
trerende å oppdage hver eneste
gang at siden fylle opp og gode
stykker og bilder ikke kommer
på trykk. Noen av innleggene er
knyttet til aktuelle hendelser og
vil gjerne være «utgått på dato»
i neste nummer. Likeledes er

det noen ganger aktuelt å holde
bilder over til senere bruk for f.
eks å sette dem inn i en tema

tisk sammenheng. Jeg ber om
förståelse for dette og håper at
ingen mister motet og lar være å
gi redaksjonelle bidrag av denne
grunn.

Det blir som regel store meng
der materiale å håndtere til hvert

nummer, og seiv om redaktøren
etter beste evne forsøker å kredi

tere riktig fotograf, så kan det gå
galt iblant. Jeg beklager dette.

Innsendte bilder: Hvis du ønsker

innsendte bilder i retur, kan du
da være snill å skrive navn og
adresse på baksiden?

SKIPET NR. 1 - 2006

Redaktøren
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Wilhelm Langes har funnet igjen en gammel kjenning i utlendighet.
Jøsenfjord fra 1886 henslepersin alderdom i Ska

gen i Nederland, hvor den ble fotografert 31. oktober
i fjor. Båten ble bygget på Christianssands Mek
Verksted i 1886 som Lindesnæs for rutefart mellom

Farsund og Kristiansand. Fra 1930 hørte den hjemme
hos Jøsenfjord Rutelag som Jøsenfjord, hvor den ble
forlenget både i 1934 og i 1962. Etter samlingen med
Stavangerske ble den solgt til utlandet i 1980.

Så her ligger den, 120 år gammel, tilsynelatende
intakt.

HSDs Hardangerfjord fra 1959 har gått til en alder
dom i Adriaterhavet. Fra kaptein Teodor Candrlic har
Harald Sætre fått bilder fra dokksetting i Rijeka. Båten
har fått båtdekket trukket akter over lastedekket.

Rederiflagg

og skorsteinsmerker

Sverre Mos rederiflagg og skorsteins
merker på www.skipet.no har høstet
stor interesse. Målet er å gjøre samlin- •
gen så komplett som mulig, men det er
bare mulig ved samarbeid og innspill fra
medlemmene. Så har du opplysninger,
kommentarer eller korreksjoner, så ta
kontakt på:

flagg@skipet.no
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Lastebåten Hamen (1900 tdw) har fått status som «utenriksskip» hos
Riksantikvaren og ble 24. juni i fjor
innregistrert igjen som norsk, under
sitt gamle navn og kallesignal. Eier er
Stiftelsen Hamen ved Jon Schrøder,

som har kjøpt skipet fra svenske Alvar
Olsson i Varberg. Han overtok som
kjent Hamen i 1996 etterlangvarig
opplag ved Mastrevik. Siden den gang
har skipet forfalt, så det er en stor jobb
som nå kreves.

Hamen er bygget som engelsk ds
Pompey Power i 1949 og ble kjøpt
til Norge i 1 960 som Tandik av Dram
men og kom til Hans Utkilen i Bergen i
1962, da den fikk installert motor som
Hamen.

Fotografert 2. oktober 2005 av Tom Bjørge
Jensen, fremdetes liggende i Håtte i Iddefjorden.

Den siste norske Liberty
Lagerskipet MP-ZP-GDY-8 fotografert
av Wolfgang Kramer 29, August 1993
er den siste dokumentasjon av tidligere
ds Sneland I av Haugesund, opprinne
lig bygget som Raymond V Ingersoll i
1944 ved J A Jones Construction Co

Inc, Panama City i Florida. Skipet seilte
under norsk flagg fra 1947 til 1959,
da det ble solgtgt til Polen som seilte
videre som Kopalnia Zabrze. Rundt
1974/75 gikk det ut av fart og ble
lagerskip i Gdynia. Her lå den som en
fortidslevning til den ble hugget opp i
1993/94.

FFRs gamle Tanahorn fra 1962, bygget
på Kaarbøs Mek Verksted i Harstad, er
fremdeles i bruk i Tromsø som Polar

girl. Båten ble solgt fra FFR i 1983 til
Tromsø og først anvendt i Bruksvakten,
før den fra slutten av 90-tallet ble tatt

i bruk som skoleskip. Dagens eier er
Slepebåtene AS, Tromsø.

http://riversea.tugtalk.co.uk/index.htm

Tanahorn/Polargirl

Foto Vegar A Hansen

Foto
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Vraket av en MMS (Motor Mine Sweeper) i Bolgvågen 15 km fra Kristiansund, er fotografert av Eivind
Rodlie.

Dette vraket var tema for en diskusjon på STP-Forum i
høst, hvor Arild Engelsen etterlyste opplysningen Han luftet

4 SKIPET NR. 1 - 2006

det også for så ienge siden som i SKIPET 4.91. Arild
skriver at det står innhugget et militært pennant-nummer
i treverket som kan se ut som 310 eller 318. Dette stem

mer dårlig med MMS vi kjenner til.

Fra nettstedet Riverside Jåner vibiidet av ms Love Divine liggende
i Portsmouth på Dominica, fotografert
av Yvon Perchoc 13. januar i år. Skipet
er ikke opplistet på www.equasis.org,
men er nok tidligere Pointe Vieux Fort
som i 1994 ble kjøpt fra Norge.

Det er altså opprinnelig Mercantic ,
bygget i 1964 i Marstal og kjøpt til Nor
ge i 1974 som Fairy, senere Signako.
Senere ble den bygget om til full shel
terdecker. Ved salget til Vestindia som
Paco Palla i 1 994 var den utstyrt med
gravemaskin, noe den i mellomtiden har
mistet til fordel for en kran.

Vraket av sandsugeren Sanda-Sugkligger fortsatt ved Vevang, like
ved Atlanterhavsveien der den drev på
land i 1991. Båten er bygget i 1931
på Noord nederlansche Scheepswerf i
Groningen som Zeester, senere Erkalin
og svensk Florö fra 1953. Bygget om
til sandsuger Sanda på Donsö i 1963
og kjøpt til Norge i 1975. En av de siste
gjenværende hollandske coastere av
denne årgang.

Redaktøren, som har spekulert over
dette, lurer på om det kan være MMS
265 - et nummer som ikke er helt

usannsynlig i forhold til Arilds opp
tegnelser?

MMS 265 ble bygget i 1942 av
Frank Curtis Ltd i Totnes i Devon

og kjøpt til Norge i august 1946 av
Lauritz Myrebøe, Bergen, som tok ut
motoren og satte den inn i en av sine
fire eskortetråiere. Deretter ble skro

get solgt til Werring & Sønn, Kristian
sund, trolig til bruk som klippfisklager.
Strøket i skipsregisteret i 1955.

Et bilde fra sjøsiden antyder fra
dekksarrangementet at fartøyet ikke
ble bygget om til lastebåt. Kan noen
kaste lys over mysteriet?

Foto Eivind Rodlie
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Redaktør:

lu J U- 10 4275 Sævelandsvik

Fra Odd Birkeland,
4621 Kristiansand

M/S GABRIEL SCOTT ( ex Sagafjord
-05, Sandefjord - 03, Fenno Star - 92 ,
Scandinavia - 90, Terje Vigen - 86,
Viking III - 82 ) Skipet er innkjøpt til
A/S Gabriel Scott - Masterferries for å
settes i rute Kristiansand - Hanstholm.
Skipet ligger for tiden i en slags vente
posisjon i den nye Kongsgård havn i
Kristiansand:

Rederiet arbeider for tiden med
innkjøp av en hurtiggående cat - kata
maran. Blir det aktuellt å sette den inn
i ruten blir Gabriel Scott lagt ut for salg
eller forsøkt satt inn i fart annet sted.

17. november 2005 var jeg sammen
med flere andre på omvising på Bre
dalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
her i Kristiansand. Som bildene viser er

det skip i heller dårlig stand som ligger
ved verftet. Den eneste som kan seile
for egen maskin er Gamle Oksøy. Ellers
er det Hestmanden, Kysten og Sørlandet
som ligger til oppgradering. Dessverre
går det alt sent med Hestmanden s
bevilgninger. Snart er de som seilte
under 2. Verdenskrig borte. Interes
sen for gjennoppbygging ser også ut
for å svinne.

Fra Harald Sætre, 5260 Indre Arne
som har fått observasjonen fra kaptein
Teodor Candrlich

DARLI (ex Brand, Firda, Hardanger
fjord) Sett under dokksetting i Rijeka,
Kroatia hvor båten som nå tilhører
rederiet Dami Ltd. er under ombygging
og oppgradering før den skal settes
inn i cruistrafikk på Adriaterhavet til
våren.

Kvinnherad Båtservice A/S har gått
til innkjøp av ny ambulansebåt. Båten
som har fått navnet M/B INTENSIV
sett og fotografert ved ambulansekaien
på Sunde i Sunnhordland. Båten, som
er bygd ved Båtutrustning A/S på
Bømlo i 1994, har tidligere gått som
ambulanse - og legeskyssbåt i Smøla
kommune undernavnet Øyvakt. Den
er 58 fot lang og er utstyrt med to mo
torer, hver på 1300 hk og framdriften
skjer ved hjelp av vannjet. Toppfart er
40 knop.

Fra Alf J. Kristiansen,
4275 Sævelandsvik

Den direkte årsak til det finner vi
i Kopervik. Etter at Kopervik Slipp
la ned driften i Kopervik og flyttet til
Kolstøneset der verkstedet driver vi
dere under navnet Karmsund Maritine
Service har bygningene i Kopervik stått
tomme. Da det nå skal bygges leilighe
ter på området måtte bygningene vekk.
Noen skal rives men to haller ble solgt
til Sevlandsvik Slip & Mek Verksted.
18. januar løftet Eidelift hallene om
bord på lekteren Sapo (som visstnok
skal ha en fortid som finsk ferge). På
grunn av dårlig vær ble lekteren lig
gende i Kopervik til 25. januar da den „ , . . 7
,, , j j , Sørlandet under overhaling ved Bredalsholble slept rundt nordenden av Karmøy r4 /ujohi jr 1 men. Foto Odd Birkeland
og til Sevlandsvik av Mir. To dager
senere kom Eide Max til Sevlandsvik
med Eidelift og i løpet av noen timer bruar 2006 forhalt til Sevlandsvik Slip &
var hallene løftet på land , bivånet av Mek. Verksted for å skifte hovedmotor
mange skuelystne. etter at motoren som nå står om bord,

28. januar kom Mir tilbake og slepte en Caterpillar fra 1984 er havarert.
Sapo til eiernes anlegg i Karmsund SBS TEMPEST ( Supplybåt / / 2006)
Fiskerihavn. Ankom Karmsund Maritime Service,

NYSAND (Lastebåt/LJIE /469 brt/ Kolstøneset på Karmøy under slep 14.
1985/1992/1998/ex Portvik - 92, Peggy februar 2006 for utrustning. Slepingen
- 85, Elkon - 81, Ditte Holmø - 80). ble gjort av Ocean Ladp, en veteran byg

Etter noen ukers opplag ved eiernes get 1943 ved Moss Værft & Dok for tysk
anlegg i Sevlandsvik ble båten 6, fe- regning som Topdalsford IL Senere har

Maritim aktivitet i Sevlandsvik på Karmøy. Nysand ligger for motorskifte,
mens Eide Max er med Eidelift som skal flytte verkstedshallene fra lekteren inn på land.

Foto AlfJ Kristiansen 17. januar.

Mannesvegen 114,
4275 Sævelandsvik
alf-kri@online.no
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Fra Alf J. Kristiansen, \A
4275 Sævelandsvik *
I slutten av januar var det stor vik-
somhet i Sevlandsvik på vestsiden av
Karmøy. 1
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Skroget til SBS Tempest vel levert langs siden av Brennholm på Karmsund Maritime
15. februar. Foto Alf J Kristiansen

den hatt navnene Uller; Jomi, Eide Chief,
Boa Chief og Ocean Chief.

Fm Kjell B. Sønstabø,
4070 Randaberg
Undertegnede sammen med NSS med
lemene Sigvald Monsen, Kjell Fjerme
stad og Geir Dahle besøkte Hardanger
Fartøyvernsenter i Norheimsund 11. og
12. februar 2006.

Der ble vi godt mottatt av verkskapet
med god mat, omvisning på anlegg og
fartøy foruten vising av 2 informative
bildespill. Et om Nordlandsfarten fra
Hardanger med jekter og ett nylig laget
om ferdselen på Hardangerfjorden i
tidligere tider. Det var utrolig mange
fine bilder fra en svunnen tid med
fartøy som har krysset fjorden i forrige
århundre. Vel verd et besøk av flere av
föreningens medlemmer.

Følgende fartøy ble observert langs
Hardangerfjorden 11. Februar:
OLINE (LLAH 7 49 brt. ex Flaggholm,
Halo, Havblomst) Sett innenfor en liten
øy ved Strandebarm. Bygget av Bård
Gjerde i Hatlestrand i Hardanger i
1943.

Dette tidligere fiske - og frakte
fartøyet fikk midt på 80 tallet påsatt
aluminiums-styrehus etter en brann
og gikk da i regulær fraktfart. Har
de siste 10 årene vært malt kvit. Den
tidligere tremasten var fjernet og ett
forlenget dekkshus framfor styrehuset
ble montert midt på 90 tallet.

På selve Fartøyvernsenteret ble føl
gende båter observert 11. Februar:

6 SKIPET NR. 1 - 2006

PADDY ( LJWF 7 1915 7 58 fot) Byg
get i Mandal, totalt ombygget i 1958
av J. Naustvik i Vatlandsvågen på
Ropeidhalvøya i Ryfylke. Fartøyet ble
overtatt av Fartøyvernsenteret i 1992.
Men på grunn av manglende midler og
tid har rigg, styrehus og motoren, en
Wichmann type K blitt tatt på land og
tatt vare på. Den ligger nå i bøye med
alt over dekk tatt av og bølgeblikktak
montert over hele skuta. En får håpe
at denne en gang så fine skøyta atter
en gang får tilbake både styrehus, den
opprinnelige riggen og den kjære 50
K v en.

ARNAFJORD (Tidligere LKFN 734
brt) Tidligere agentbåt som fra 1937 til
1980 tilhørte forskjellige eiere i Arna-

En medtatt Reidulfll ved Hardanger Fartøyvernsenter, foto Kjell B Sønstabø.

TYSSO (1917 7 58 fot) Båten som er
bygget ved Oma på Stord er nå under
fullstendig forbygging. Har siden 2004
tilhørt Norsk Vasskraft og Industri-mu
seum i Tyssedal. Bare de nederste deler
av den opprinnlige kjølen var igjen av

fjord i Sognefjorden. Fra 1980 til £005
var den hjemmehørende i Tyskland
og lå der. Ble i mars 2005 fraktet hjem
på en båt og har siden mai lagt ved
Fartøyvernsenteret. Fremdeles var
det veldig mye orginalt igjen i fartøyet
seiv om det meste må skiftes skal det
bli «båt» i drift atter en gang. I tillegg
skal det gamle skyligthtet som tyskerne
tok av i krigen seiv i dag befinne seg i
Vik i Sogn distriktet. Det var pr i dag
ikke utført noe arbeid om bord men
lensepumpa gikk i ett der den lå med
tak over. Som mange slike prosjekt
mangler den midler. Det kan for øv
rig nevnes at i Prilado No. 1/1989, et
lokalhefte fra Vik i Sogn står det flere
artikler de enkelte Arnafjord - båtene.
Der er det nevnt at Arnafjord allerede i
1970 skal være solgt til Tyskland.

MIDTHORDLAND (Veteranbåt
- tidligere rutebåt) Ligger ved senteret
for å få utbedret interiør i styrehus
og få nye vinduer, dører og beslag i
kapteins-lugaren og skiftet forskjellige
andre vinduer rundt om på båten.

REIDULF II (LHCB 71914) Har nå
i flere år lagt ved Fartøyvernsenteret.
Förmasten er tatt på land og det er skif
tet flere rekkestøtter foran styrehuset.
Det er ikke utført arbeid på kutteren
som fortsatt hører hjemme på Askøy på
lang tid og den så ut til å være i svært
dårlig stand. (Se også Observasjoner i
Skipet nr. 3/2003).
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det gamle treverket. For tiden var en i
gang med å gjennoppbygge de «opp
rinnlige spant og dekksbjelker».

Andre fartøy: Fartøyvernsenterets
andre fartøy:

FAUN, lystbåt, et møbel på sjø, opp
rinnelig bygget i 1916 i Bergen, men
restaurert ved senteret fra 2000 - 2005,
lå ved siden av Arnafjord.

MATHILDE ferdig restaurert i 1989
lå nå i vinteropplag og diverse vedlike
holdsarbeid ble utført.

VIKINGEN, tidligere fiskekutter
fra Vågsøy der den var i fiske fra 1916
til 1978. Den sto nå på slipp og fikk
utbedret en del av den nederste kjølen.
Denne har vært i Fartøyvernsenterets
siden 1986 og ble i 1999 sjøsatt etter
restaurering i flere år tilbake til slik et
fiskefartøy så ut på 20 og 30 tallet.

TORILD (tidligere fiskefartøy og
kvalfanger / LDCL ) Sett 12. Februar
ved et oppdrettsanlegg ved Fyksesund
innenfor Øystese der den brukes som
base. Båten har nå lagt på samme sted
i mange år. (Se også Observasjoner i
Skipet nr. 3/1998.)

Fra Einar Onsøien, 3090 Hof
Følgende båter ble sett ved Skjerkøy
industriområde i begynnelsen av de
sember 2005. (se Observasjoner i Skipet
nr. 2/2005 s. 8)

Styrehuset til HAVLYS II som tidli
gere sto inne på området var nå flyttet
helt ut på kaien der det var festet og
trolig blir brukt i forbindelse med virk
somheten på industriområdet.

Kristiansunds tidligere brannsprøpte Slukk IIfra 1939 har i dag status av veteranfartøp.
Her er den på vei hjem etter sandhlåsing på Frei. Foto Eivind Rodlie

På RAYMOND pågikk det arbeid
både innvendig og utvendig og propell
og aksling var demontert.

LOFOTFJORD I er solgt til en ung
mann fra Brevik-distriket. Flan arbei
der som styrmann på en av Knutsen-re
deriets bøyelastere og bruker friturene
til å reparere Lofotfjord I som han skal
bruke som bobåt.

FJORDBUEN (fraktebåt på 225 tdw,
bygget 1943 i Hamburg, ex Nphavn,
Bergstø, Radøp F) sank etter lang tids
opplag på Stamneshella i Osterfjorden
2. februar 2006.

Ref observasjon i nr 4.05.

Over: Arnafjord ved Hardanger Fartøpvernsenter, foto Kjell B Sønstabø

Som nevnt i nr 4.05 ble vraket av Fellesfrakt
slept bort fra den gamle hvalstasjonen på
Hestnes 4. november til Kvernhusvik Verft
for å tettes tilstrekkelig til å tåle turen til
Stoksund. Bildet viser båten fremme hos
Fosen Gjenvinning i Stoksund.

Fjordbuenpå bunnen,foto Rop Middelton
www.ropgm.com
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Ledelsen hos Westfal-Larsen &CoAS i Olav Kyrres gate 33 i Bergen stodforan store utfordringer som rederietseilte inn i 60-årene. Vel nok var rederiet finansielt solid, det var byens og et av landets største, det var vel
innarbeidet i sine trades. Likevel var det åpenbart at de store inntekterfra 50-tallet ikke kunne vende tilbake på
noen år, og på kort sikt opplevde rederiet et betydelig inntektsfall, samtidig som det ble arbeidet med å redusere
kontraheringsforpliktelsene. Også dette arbeidet var på det nærmeste i havn i 1960, men utfordringen lå der:
Hva skulle rederiet satse på nå?

Tankfarten led under et svakt marked, realiteten var «products-trade» og i ferd Georg von Erpecom jr (46). Da Hans
presset av mye tonnasje. Linjefarten med å utvikle seg til en spesialfart. Westfal-Larsen døde i 1962 fortsatte
hadde hatt gode år, men opplevde Linjene seilte videre, men lønnsom- styret med to medlemmer,
nå strammere tider, konkurranse og het og kostnadseksplosjon gjorde for- Av lederne hadde von Erpecom
stigende utgifter, spesielt til lasting og nyelser i dette segmentet lite aktuelt. hoved-ansvaret for tankflåten, mens
lossing. I trampfarten var også marke- Linje var altså status quo. senior-partneren først og fremst var in
det svakt for stykkgods-og linjeskip. Så Det andre satningsområdet skulle bli teressert i linjene. Organisasjonen var
hva skulle en satse på nå? Gikk det an å bulk. Allerede høsten 1961 ble rederiets ellers omfattende, med linjeavdeling,
investere seg ut av stagnasjonen?

Svarene skulle vise seg etterhvert. I bulkskip. I løpet av noen få år skulle så betydelig at rederiet på 60-tallet gikk
1961 var imidlertid ett sikkert: Rederiet rederiets forplikte seg tungt i bulk. til anskaffelse av tomt på Engen, hvor
med sine mange tankskip i løs og kort et nytt administrasjonsbygg i 7 etasjer
befraktning valgte å satse nettopp på Rederiets ledelse bestod i 1961 av Rolf stod ferdig i 1967. Her, på Engen 44,
markedet for spesielle laster, raffinerte Westfal-Larsen (52 år) som senior-part- holder rederiet til fremdeles.
produkter, solvents, melasse; det som i ner, sammen med sin bror Hans (45) og Flåten talte i 1961 20 tørrlastskip,
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Westfal-Larsen & Co AS
Fra den storslåtte overlevering av Mauranger inne i Maurangerjjorden 31. august 1981. Vest Foto

to eldste tankskip sendt til verksted for tank, drift, teknisk avdeling, mann
å bygges om til tørrlastskip; de første skap, intendantur og regnskap. Den var

Del IV-1960-1980

Av Dag Bakka Jr
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linje- og tramp, samt 13 tankskip, hvor
de to største var på 32000 tdw. Rederiet
hadde også byens største skip i ordre,
en motor-tanker på 57000 tdw fra Bur
meister & Wain.

De første 12-15 år etter krigen hadde
rederiene kunnet surfe på et dynamisk
shipping-marked; ikke uten dype
bimner riktignok, men med en sterk
vekst i skipningsvolumer og reddet
av tilstram-ninger som i 1951 og 1956.
Etter at Suez-boomen falt sammen
våren 1957 ble markedet presset av
en periode med stagnasjon i handelen
og med en sterkt økende flåte. Fra
høsten 1957 skulle det gå nesten 10 år
uten noe markant oppsving, men med
varierende sykliske tilstramning hver
vinter. En sterkere underliggende vekst
i handelen ble fulgt av en tilsvarende
vekst i flåten. Redningen for rederi
ene ble større skip som kunne seile
lønnsomt med lavere kostnader per
tonn. 1960-tallet blir derfor gjerne kalt
for «Shippingrevolusjonens» tiår, hvor
tendensen gikk i to retninger: 1) Mot

stuttet non ror penoaer rra b maneaer
ms Falkanger 8400 1843 til 3 år, som Orkanger og Davanger for
ms Grenanger 8018 1944 Tank 3år til Esso fra 1960 til en svak rate,
ms Hindanger 7910 1943 Ved inngangen til 1961 seilte alle Finnanger og Varanger 12 måneder til
ms avnanger 7970 1942 rederiets 13 tankskip i «kort» befrakt- Esso fra august 1961, mm. Haukangerms Eidanger 8000 1944 . , „ 0 , f . , .. 0 ' .
ms Taranger 9420 1940 nmg, altsa pa enkle reiser, kortere seilte nesten sammenhengende for
ms Brandanger 9275 1949 reisecertepartier eller T/C til svake Gulf Oil flere år fra 1959 på varierende
ms Berganger 9795 1950 markedsrater. For tankavdelingen gav certe-partier. Høsten 1961 ble de to
ms Moldanger 9850 1950 dette en veldig aktivitet med et stort eldste, H Westfal-Larsen og Malmanger,
ms Risanger 9820 1951 antall slutninger, mye oppfølging, tatt ut av tankfart og sendt til verksted
ms Sandanger 8100 1951 dels også befatning med nye typer last for ombygging til bulk.
ms Hardanger 8700 1954 som destillater og solvents. For folkene Det ble Torvanger, Spinanger og Kaup
ms Nordanger 8615 1955 ombord ble det nye utfordringer og anger som i først rekke fikk prøve seg
ms Evanger 8595 1955 r 5 5 y F 6
ms Villanger 10590 1958
ms Hosanger 14060 1958
ms Porsanger 8600 1958 ITlt OrkøflQØr 16600 tdw, levert mai 1955
ms Høyanger 10295 1959
ms Siranger 8640 1960 Fra levering i løsfart, senere slutninger:
ms Brimanger 9600 1960 4.59 6 C/V 15000t clean, lev 5.6-5.7.59 for ca 6 mnd rate ATRS-45 if US Atlantic/
mt H Westfal-Larsen 16080 1950 Canada, ATRS-47.5 if East Coast South America, Scale-32.5 if Transatlantic,
mt Malmanger 16110 1950 account Gulf Oil Tankers
mt Varanger 15610 1954 6.60 T/C 3år clean 15/- (15 sh per tdw per mnd), lev juli 1960, account Esso
ms Davanger 16600 1954 5.63 direct continuation Esso 1 8/- +1/6if UK coasting, delivery not later than 29.
mt Finnanger 15610 1954 April 1965
mt Orkanger 16600 1955 4.65 Orkanger övertar Davangers TO (samme betingelser) til 30. Sept 1966
mt Torvanger 18678 1955 6,66 T/C 12 mnd direct continuation, lev 21-31. Oct 1966, 23/-+ 1/6 if UK coast
mt Spinanger 19005 1958 ing, Esso
mt Leikanger 19552 1958 11 - 67 etPar markedslaster
mt Haukanger 20100 1958 12.67 T/C 60 dager clean trading UK coasting, lev UK abt 15. Dec 1967, private
mt Kaupanger 19950 1960 terms, Esso
mt Storanger 32708 1960 1.68 T/C 14 dager fra 15. Jan 1968 UK coasting 32/6, Esso
mt Hallanger 32718 1960 så ful9te 3 enkle reiser før sal 9et ' aP ril 1968

fon 57000 1963 C/V = consecutive voyages (= påfølgende reiser, altså et reisecerteparti)

større enheter og 2) mot spesialskip mer arbeid med flere typer last. Og
som innen sine nisjer muliggjorde en for byens skipsmeglere skapte det stor
effektivisering av transportene. aktivitet.

Westfal-Larsen & Co valgte i hoved- De to store Storanger og Hallanger,
sak spesialisering. Etter levering av samt Leikanger, ses ågå med «dirty».
57000-tonneren Samnanger i 1963 og De to første ble sluttet 2år fra 1960 og
bulkskipene Falkanger og Fossanger i sistnevnte to 12-måneders T/C fra 1960.
1965 gikk investeringene klart i retning De øvrige seilte i «clean» trade med raf-
av spesialtank og openhatch-skip. finerte produkter. Noen av skipene ble

Orkanger (1955) var en av rederiets mange handy-size-tankere. Skyfotos

sluttet bort for perioder fra 6 måneder
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på spesiallastene som oljeprodukter,
smørolje, solvents og kjemikalier. Fra
1963 ble Spinanger sluttet til Jacob
Stolt-Nielsen, som en av de første
«store» slutninger av denne rederen.
På denne måten ble eksponeringen
fordelt og sikret, om enn til relativt
magre betingelser.

Men en måtte også se fremover. De to
34.000-tonnerne i ordre ved B&W ble
i 1961 omforhandlet til ett større skip
på 57.400 tdw, levert i desember 1963
som Samnanger. Den var ved levering
det største skip bygget i Danmark,
dessuten det største i bergensflåten;
men dette var rekorder som skulle falle
raskt. På mange måter kom nettopp
Samnanger til å representere noe av
toppen i tankfarte, i estetisk betydning;
Et skip med vakre linjer, tradisjonelt
arrangement med broen midtskips,
gråmalt skrog med rederiets baug
merke. God standard i innredningen,
teak i offiserslugarene og bøk i mann
skapsinnredningen. En-mannslugarer
til alle, unntatt førstereisguttene; litt
forskjell måtte det være. Skipet var like
før levering blitt sluttet på C/V til Esso
til raten Intascale-50% frem til februar
1965, og kom deretter til å seile for BP
til våren 1966.

Etterhvert som verkstedene fikk

fra seg de mange leveringer avtalt i
1956/57 ble de sultne på nye oppdrag,
og til adskillig rimeligere priser. Om
markedet var svakt, så var det også
muligheter for kredittverdige rederier.
Westfal-Larsen & Co hadde to 12.500-
tonns motorskip i ordre ved Eriksbergs
Mek Verkstad i Göteborg siden 1957.
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Austanger (1964) var en tidlig parcel-tanker. Airfoto ofPenang

Disse var blitt omforhandlet og utsatt,
men det første ble levert høsten 1963
som Ravnanger og det andre to år
senere som Fauskanger - bygget på Ud
devallavarvet I slutten av 1961 hadde
rederiet imidlertid bestilt ytterligere
to slike skip, byggenummer 578 og
579; sannsynligvis for å sikre seg plass
i køen for rimelige skip. Engang i løpet
av 1962/63 - kanskje vinteren 1963 da
tankmarkedet strammet seg opp for
sesongen - ble kontraktene konvertert
til tankskip på 19.980 tdw. Spesi
fika-sjonene ble endret noe i forhold
verftets standardtype, hvor rederiets
erfaringer i spesialtankfarten kom i
betraktning.

At rederiet fikk levert 20.000-ton
nerne Austanger i juni og Grenanger
i november 1964 kunne virke som en
anakronisme i en tid da næringens

Samnanger på 57.000 tdw var lenge rederiets største. Foto via Markus Berger

fokus gikk mot stadig større skip. Men
det var det ikke.

Tankarrangementet var i utgangs
punktet som Eriksbergs vanlige, 9 sen
ter- og 2x9 sidetanker. Men i sidetan
kene var det satt inn mellomskott, slik
at skipet i alt fikk 35 tanker. Tankene
var koblet opp mot to pumperom, ett
forut og ett akter, med 4 compound
pumper med kapasitet på 300 tonn
hver per time, samt en 100-tonns
duplex-pumpe. Over dekk var det et
system av gass- og dampledninger for
avluftning og oppvarming av lasten.
Og like viktig: Tankene var malt med
spesialmaling - coating - for å kunne
føre visse kjemikalier, solvents og oljer
av ulik basis.

Det ble litt spekulasjoner rundt be
fruktningen av skipene. Det var klart at
de skulle seile for Rederiet Odfjell den
første tiden, og det hadde vært antydet
et opplegg med profit-split, noe som til
sier at rederne hadde snakket sammen.
Fra begynnelsen gikk skipene likevel
inn på et rent T/C til raten 22/6.

Her lå begynnelsen til et omfattende
og langvarig samarbeid. Austanger og
Grenanger gikk inn i skipningsoppleg
get som Odfjell var i ferd med å bygge
opp fra US Gulf. Høsten 1968 ble også
Haukanger og Kaupanger sluttet til
Odfjell, senere fulgt av Spinanger og
Hallanger. Disse skipene fikk tankene
sandblåst og coated og ble tilpasset
Odfjells parceltrade - med flere for
skjellige partlaster med samme skip,
noe som stilte krav til separasjon og
god rengjøring.

Tankmarkedet løftet seg noe i 1966,
men fait så av inntil krigsutbruddet
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i juni 1967 da Suezkanalen igjen ble
stengt. Dette skapte et eventyrlig
marked for en kort stund og deretter
en god periode til ut i 1970. Det ble
også startskuddet for storkontrahering
av VLCCer, og norske rederier gjorde
det sterkt.

Westfal-Larsen hadde sine tre stør
ste tankskip åpne, samt Torvanger som
lå i opplag ved Rothaugen. Samnanger
var i mai 1967 sluttet til Gulf Eastern
med crude fra Persiske Gulf til Europa
til Intascale-77.5, altså en ytterst svak
rate. Da skipet kom i posisjon til neste
last ble det sluttet 16. juni til BP til
Inta-scale+20, for lasting St Hansaften
og rute rundt Sør-Afrika. Deretter
gikk det inn på 12 måneders reiser til
UGP til Intascale-35, og i juni året et
ter forlenget for 2 år til en litt høyere
rate. Storanger ble fornyet til Atlas i juli
1967 for 12 måneder til Intascale flat,
mens Hallanger seilte med korn inntil
juni 1967 og ble da sluttet med clean
reiser til MSTS fulgt av 12 måneders
C/V fra november til gode rate. Slik
sett fikk rederiet en absolutt god ut
telling på sine skip. Dessuten benyttet
det anledningen til å seige flere til gode
priser; således Torvanger, Varanger
og Orkanger i 1968, Storanger i 1969
og Spinanger i 1970. Men det skulle
komme nytt.

Rederiet hadde tradisjonelt hatt gode
inntekter fra sine eldre linjeskip som
ble drevet i trampfart. I begynnelsen
av 60-tallet var det først og fremst
shelter-deckeren Hosanger (14060 tdw)
som seilte fritt, samt eldre linjeskip
som Falkanger og noen av Cl A-båtene.
Men utviklingen i begynnelsen av 60-
tallet gikk mot bulk-skipninger, hvor
tidligere partier av sekket last med
stykkgodsskip nå kunne gå i større
sendinger i bulk til vesentlig lavere
kostnader.

Westfal-Larsens første steg inn i bulk
kom høsten 1961 med beslutningen om
å bygge om de to eldste tankskipene
til bulkskip. H Westfal-Larsen hadde
ligget opplagt lenge, siden juli 1960,
da den 26. september 1961 gikk - tro
lig under slep - til West Hartlepool for
ombygging ved William Gray & Co Ltd.
Lasteseksjonen ble forsterket, skroget
ble bygget opp et dekk, ny tanktopp,
skott for 7 lasterom, nytt dekk og luker
satt inn. Da skipet lå ferdig i april 1962
var det på 17450 tdw og hadde skiftet

Bulk

navn til Heranger. Søsteren Malmanger
fikk samme be-handling og ble satt i
fart i mai 1962.

Det kunne være klokt å satse ytter
ligere i bulk, slik mange andre norske
rederier gjorde, og høsten 1963 ble det
tegnet kontrakt på to 25.000-tonnere
ved Kockums Mek Verkstad i Malmö.

I mellomtiden seilte det opp et lite
prosjekt hjemme i Bergen. Det sprang
ut fra den unge økonomen Per F Waa
ler (1932-1972), som etter utdanning
på Harvard og ansettelse hos Hilmar
Reksten og Bergens Kredittbank fikk
etablert AS Star Carrier våren 1961
med linjeskipet Fernland som ble om
døpt Starcarrier. Dette var den første
rederi-etablering i Bergen på mange år,
og Westfal-Larsen & Co AS var blant
aksjonærene.

Seiv om Starcarrier gikk tapt på sin
første reise, fikk Waaler midler til å
kjøpe bulkskipet Arthur Stove (14450
tdw), omdøpt Starclipper, senere på
året. Waaler var blitt nær venn av
skipsmegler Per Grieg i Joachim Grieg
& Co, og sammen utviklet de et tilbud
på en fraktkontrakt mellom Australia
og US Gulf for industrikonsernet Du-
Pont. De lyktes å få denne kontrakten,
men trengte et skip til. Det var da at
Halfdan Grieg, seniorpartner i Joac
him Grieg, forhørte seg med sin gode
venn Rolf Westfal-Larsen om rederiet
var interessert i å sette inn et skip på
kontrakten. Det var de.

Per Waalers plan var å bygge en
porte-følje av lastekontrakter mel
lom US Gulf og Australia som kunne
gi grunnlag for hyppige skipninger
begge veier. Det var delvis tale om

Tankskipet Malmanger ble bpgget om til bulk. A Duncan

Kort etter denne handelen, våren
1965, kom tanken om «åpne» bulkskip
med gantry-kraner til parcel-farten.
Konseptet med «open-hatch» - luker
som går i lasterommets fulle bredde
og lengde - var allerede realisert med
søsterskipene Rondeggen og Besseg
gen i 1963. Star-partnerne satte opp
spefikasjonene for skip på 27.000 tdw,

partlaster, det vi senere skulle kalle en
«parcel bulk» operasjon. Fordelen var
enkel: God utnyttelse av tonnasjen og
lite/ingen ballastreiser.

Per Waaler og Rolf Westfal-Larsen
sluttet i november 1962 derfor en avtale
om likeverdig deltagelse i det som til å
begynne med ble kalt Star-poolen, med
Westfal-Larsen & Co AS og det person
lige firma Star Shipping Per F Waaler
som deltakere.

Starclipper tok inn sin første last
i Australia 6. november 1962, mens
Heranger låstet i US Gulf i desember
- første reise bestod av 13 partier for
fem forskjellige avskipere. I løpet av
1963 ble virksomheten øket med Mal
manger, mens Waaler fikk inn Hafnia.
Samarbeidet ble formalisert som Star
Bulk Shipping Co i september 1964.
Seks år senere hadde Star utviklet seg
til 30 skip med et årlig transportert
kvantum på 8 millioner tonn.

Med tanke på parcel-bulk farten
fant partnerne i Star å ville kjøpe tre
22.000-tonnere bygget på BMV for
Hagb Waage-rederiene i 1961-62. Av
disse overtok Westfal-Larsen Silja i
februar 1965, og det skiftet da navn
til Fjellanger. Samme høst fikk det
montert kjørbare gantry-kraner av
Munckloader-type.
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og Westfal-Larsens tekniske avdeling
var med i prosjek-teringen. Tre skip
av typen ble bestilt i februar 1966, og
opsjon for ytterligere tre ble erklært
litt senere. Av disse tok Westfal-Larsen
fire, altså en investering på nærmere
150 millioner koner.

Malmanger ble levert fra Kockums
18. mars 1968 og introduserte en ny
skips-type, the open-hatch carrier.
Lasterom uten overheng gjorde all
lastehåndtering enkel og rasjonell; seiv
om det skulle ta tid å få uttelling for
dette overfor havne-arbeiderne. Malm
anger ble fulgt av søstrene Davanger
og Heranger, samt Star Columbia, Star
Clipper og Star Cariboo til Waalers sel
skap Billabong.

I løpet av 1966 skjedde det en forskyv
ning av fokus innen Star, fra parcel
bulk til tremasse og treforedlings-pro
dukter. Dette året ble de første kon
trakter for pulp fra British Columbia
til Europa inngått, og her var nettopp
open-hatch og gantry-kraner det store
salgsargument. I påvente av Kockum
båtene ble det besluttet å bygge om
de tre ex-Waage-skipene. Kontrakt
ble inngått med SmitlTs Dock Co Ltd
i Middlesbrough, som utførte jobben
med å skrelle bort luker og dekk,
bygge inn forsterkninger, dobbel hud,
nye luker i rommets bredde og å sette
tilbake gantry-kranen. Problemet var
at det tok tid; Fjellanger kom i fart i
april 1967, mens Billabong-skipene tok
lenger tid.

Nye store kontrakter for pulp fra
British Columbia og US Northwest
gjorde det nødvendig med flere skip,
og to modifiserte open-hatch-skip ble
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Fjellanger etter ombygging til «open-hatch»-skip. Skyfotos

bestilt fra BMV i 1967. Den store for

andring var at lasterommene ble gjort
80 fot lange, tilstrekkelig til to 40-fots
con-tainere, og tonnasjen ble 29.450
tdw. A-klassen ble innledet med Star
Atlantic til Billabong, fulgt av Taranger
til Westfal-Larsen i november 1969.
Dette skipet var på kontraktstadiet
byttet mot en av Kockum-båtene. Der
etter fulgte seks søsterskip bygget ved
britiske verft med Investment Grants
og tatt tilbake av Billabong på TC med
kjøpsopsjoner.

Star Bulk Shipping hadde fra starten
hatt sin egen administrasjon, og da det
skjøt fart fra 1964 ble Bjørn Østervold
ansatt som direktør under Per L Waa

ler. Waaler var samtidig reder for det
skipseiende selskapet Billabong som
hadde en spredt eierstruktur, både
med Grieg og Westfal-Larsen som

Malmanger fra Kockum var det første nybygde open-hatch-skip til Star. Skyfotos

investoren Joachim Grieg & Co hadde
avtale med Star om eksklusive meg
lertjenester, men Westfal-Larsen var
i 1970 den største skipseier, direkte og
indirekte, i Star.

Etter at Southern Cross Line var av
viklet i 1960 drev rederiet videre In
terocean Line mellom Vestkysten og
Kontinentet og Westfal-Larsen Line
fra Vestkysten rundt Sør-Amerika. Til
rådighet i 1961 hadde selskapet her
18 linjeskip, hvorav følgende var fast
employert:
Interocean Line Taranger, Brandanger,

W-L Line Eidanger, Hardanger,

Trampfart Falkanger, Grenanger,

Dette var en etter norske forhold tung
satsning i linjene, og med en stort sett
moderne flåte. Vi har tidligere beskre
vet forskjellen mellom linjene:

Interocean som gikk i et stramt
opplegg med fastlagte avganger, fra
Vancouver, Seattle/Tacoma, Portland,
San Lrancisco, Los Angeles, via Panama
til Le Havre, Antwerpen, Hamburg og
London for utgående. Med 8 skip ble
det opprettheldt 14-daglige avganger.
Her var det fart og style.

Westfal-Larsen Line bar mer preg av
«flytende supermarked» med mange og
varierende anløpssteder, lengre opp-

linjene

Berganger, Moldanger,
Risanger, Sandanger,
Villanger, Høyanger

Nordanger, Evanger,
Porsanger, Siranger og
Brimanger

Ravnanger
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hold i Buenos Aires, lokale kontakten hvert rederi, og Villanger, Høyanger,
Men style og høy standard her også. Berganger og Moldangex ble valgt. Ri-

Felles for linjene var at de var godt avløst Cl A-skipet Eidanger. Taranger
inn-arbeidet, men at de led under ble solgt; Brandangervar allerede solgt.
vanskelige arbeidsforhold i amerikan- For første gang fikk Westfal-Larsens
ske havner med streik og konflikter linjeskip nå reglmessige anløp av
som kostet tid og skapte forviklinger. hjembyen.
Likeledes kom de ut gjennom 60-tallet Samarbeidet ble fulgt av en teknisk
til å lide spesielt under aksellererende oppgradering, hvor de fire skipene fikk
kostnader under norsk flagg. Dette var bygget om mellomdekkene med flush
arbeidskrevende skip med store beset- luker og sideporter for truck-håndte
ninger der hyrer og sosiale kostnader ring av last.
slo sterkt ut.

Linjen på Sør-Amerika ble tidlig ut- Fred Olsen Interocean levde likevel på
satt for diskriminering, først i land som lånt tid. Kostnadene var høye, utvik-
Peru, senere i Argentina og Brasil, hvor lingen var i ferd med å gjøre skipene
nasjonale linjer ble foretrukket. Også foreldet og förnyelse var hinsides det
USA forbeholdt en stor del av utgående økonomisk forsvarlige. Westfal-Larsen
last under hjelpeprogrammer til egne kom ellers ut for en viss interessekon
skip. For W-L Line betød det at den flikt med Star, som jo arbeidet seg inn
mistet sin andel av kaffeskipningene på noe av det samme marked med sine
fra Brasil og måtte søke å kompensere regel-messige skipninger til Europa,
dette med andre typer last. og her måtte rederiet også ta hensyn

I Interocean Line var konkurransen til sin partner i Oslo. På initiativ fra
hard, samtidig som det på sikt lurte Westfal-Larsen kom det i januar 1970 Den 6. november 1968 døde Rolf
utfordringer fra containere og enhets- til et møte mellom Fred Olsen og Per Westfal-Larsen uventet, 58 år gam
laster, som skipene ikke var egnet for. Waaler i Oslo, hvor Fred Olsen kom mel. Rederiets seniorpartner hadde
For å oppnå en viss rasjonalisering med løsningen: Linjen skulle legges vært med i ledelsen siden 1936 og vært
søkte rederiet sammen med Fred 01- ned mot at Fred Olsen fikk slippe inn styrefor-mann siden 1951. Mye av den
sen & Co, som drev sin Pacific-linje på som partner i Star. omlegging som hadde skjedd på 60-tal
samme strekning, men utgående fra I september 1970 gikk skipene sine let hadde skjedd under hans ledelse.
Norge. I oktober 1966 ble linjene slått siste rundturer i linjen som så la ned. Etter at broren Flans Westfal-Lar
sammen som Fred Olsen Interocean Noen få av de ansatte kom over i Stars sen hadde gått bort i 1962, hadde Rolf
Line - gjerne kalt «Interolsen».

Samarbeidet förutsatte fire skip fra

Villanger i Fred Olsen Interocean Lines farger. Skyfotos

sanger ble overført til W-L Line der den

organisasjon på Vestkysten. Westfal-Larsen og Georg von Erpecom
sammen utgjort styret. 11967 kom også

Linjeskipet Sandanger skulle i mai
1964 kom ut for den mest tragiske
ulykken som rammet W-L-flåten etter
krigen. Skipet var på vei i utgående
linje fra Vancouver til Europa og hadde
forlatt Los Angeles 1 6. mai, da det
kl 0200 natten til 19. mai begynte å
brenne midtskips, liden bredte seg
så raskt at kaptein John Kellmer,
to salongpiker og syv amerikanske
passsasjerer omkom. Også broen og
livbåtene midtskips gikk opp i flammer,
mens de overløevende søkte tilflukt
akter. Det tyske Bodenstein kom til
unnsetning og førte besetningen inn
til Long Beach. Det brennede skipet
ble tatt på slep og satt på grunn
ved Coronado i California. Vraket
ble kondemnert og solgt til lokale
skraphandlere som videresolgte det
til opphugging på Taiwan.

Sandanger
brenner

I forandring
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Rolfs sønn Hans Peter Westfal-Larsen
(født 1939) inn, mens fetteren Ole
Westfal-Larsen (født 1940 og sønn av
Hans) fikk sete i representantskapet.
Nytt styremedlem etter Rolfs død ble
linjedirektør Per Schumann Olsen, og
noen år senere sluttet Rolf Westfal-
Larsen (født 1942) seg til.

Det var på mange måter et annet rederi
som gikk inn i 70-årene. Linjefarten
hadde mistet betydning, og også W-L
Line kom til å bli rasjonalisert om færre
og større skip. Rederiet var i ferd med
å legge deler av sin tank- og bulk-virk
somhet inn i samarbeidsselskaper hvor
den kommersielle ledelse satt utenfor
huset, men ville også være bevisst på å
holde egen kommersielle del intakt.

Rundt 1970 forsvant mange velkjente
og veltjente skip. I årene 1968-72 såle
des tankskip som Varanger, Orkanger,
Torvanger, Storanger og Spinanger, og i
samme periode de tre Kockum-båtene
Berganger, Moldanger og Risanger,
BMV-skipene Hardanger, Nordanger
og Evanger og søsteren Porsanger. Det
var i sannhet et tidsskille.

Rederiets tankengasjement ble lagt om
i årene 1968-70, da 20.000-tonnerne
Austanger, Grenanger, Kaupanger og
Haukanger og 32.000-tonneren Hal
langer oppgradert til product-tankere
kom inn i samseilingsopplegg med
Odfjell. Samarbeidet med Odfjell førte
til kontrahering av flere spesialskip for
pool-drift. Og dette var markante skip,
pionerskip i teknisk forstand.

I oktober 1968 ble en 21.000-tonns
kjemikalietanker med rustfrie tanker
bestilt fra Aker-gruppen og levert
som Orkanger i oktober 1970, en tid

14

Orkanger (1969) var rederiets første rene kjemikalieskip. Foto via Arne Sognnes
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etter søsteren Eow Cedar til Odfjell.
Dette var de første moderne kjemi
kalietankere med rustfrie tanker med

rørledninger og pumper for å kunne
føre mange laster samtidig. Likeledes
bestilte rederiene i juli 1969 hvert sitt
kombinerte gass/kjemikalieskip fra
Moss Verft, skip som skulle kunne
frakte nesten hva som helst av væske
og gass, med tanker av syrefast stål med
temperatur ned til -104 grader Celsius,
til og med etylen. Bow Eim til Odfjell og
Hardanger til Westfal-Larsen var de
første i verden av sitt slag og kostet 47
millioner kroner hver.

Hardanger ble levert i april 1972, og en
måned senere tegnet rederiene kon
trakt på to 28.000-tonns kjemikalieskip
hver fra Stocznia Szczecinska i Polen
- de første av ialt seks skip til hvert
rederi levert i 1975-78. Westfal-Larsens
første i serien var Torvanger i januar
1976, fulgt av Porsanger, Nordanger,

Hardanger (1972) var et avansert kombinert gass/kjemikalieskip. Skpfotos

Risanger, Brimanger og Spinanger.
Polen-båtene skulle bli kjernen i Od
fjell Westfal-Larsens kjemikalieflåte
gjennom mange år og var rimelige og
solide skip.

I 1969 gikk rederiet også inn i en
T/C-forretning sammen med Odfjell,
og med rederiet Jacob Kjøde som den
tredje partner. Rederiene tok hver sin
25.000-tonns product-tanker på 10 års
T/C til en rimelig rate, og første skip
ut var Messaniaki Bergen, levert i april
1970 til Westfal-Larsen. Det ble fulgt av
Messaniaki Minde til Odfjell og Messa
niaki Paradis til Kjøde. I første omgang
ble de sluttet videre for 3 år til bedre
betingelser.

Rederiet Odfjell hadde gjennom
mange år bygget opp kontrakts-skip
ninger av produkter og kjemikalier i
spesielle seilingsruter hvor det gikk
store mengder slike produkter, som f
eks mellom US Gulf og Vest-Europa. Fra
1968 begynte rederiet også å investere i
terminaler på landsiden og utviklet en
langsiktig industriell virksomhet. Her
var det at Westfal-Larsen kom inn som

en viktig partner med moderne skip
og gjorde det mulig å øke kontrakt
sporte-føljen. Samarbeidet munnet ut i
eta-bleringen av Odfjell Westfal-Larsen
Tankers (OWL) i 1975 med en verdens
omspennende organisasjon.

Men rederiet satset også på tankfart
i egen regi. 57.000-tonneren Samnanger
seilte worldwide, og i 1971 bestilte
rederiet også to 37.000-tonns product
tankere fra Kaldnes Mek Verksted i
Tønsberg. Disse ble levert som Varan
ger og Finnanger i 1974/75.

Westfal-Larsen & Co var tungt en
gasjert i Star Bulk Shipping med fem
open-hatch-skip og ellers 50 prosent
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andel i den totale virksomhet, som et
terhvert var blitt av stort omfang.

Avtalen om å ta Fred Olsen & Co
inn i Star ble inngått tidlig i 1970, noe
som førte til et endret eierforhold:
Billabong/Waaler med 40 prosent og
Westfal-Larsen og Fred Olsen 30 pro
sent hver. Fra 1. januar 1972 ble også
navnet endret til Star Shipping AS,
hvor utelatelsen av Bulk reflekterte at
gruppen hadde et bredere fokus mot
unit load. I løpet av de neste månedene
ble det innført felles skosteinsmerke
og identitet for Star-flåten, hvot alle
WL-skipene fikk forstavelsen Star
foran sine gamle navn. Star mistet
ellers ufattelig mye da Per F Waaler
omkom i en flyulykke utenfor Moskva
i desember 1972. Virksomheten gikk
imidlertid videre under nye ledere og
med de tre partnere.

På denne tid ble det også organisert
et samarbeid med greske Rethymnis
& Kulukundis om konvensjonell bulk
fart. dette omfattet Stars tradisjonelle
bulk-virksomhet utenom open-hatch,
hvor bl.a Falkanger og Fossanger var
engasjert. Denne delen skulle imid
lertid snart ble basert på innbefraktet
tonnasje fra de norske partneres side.

På samme måte som rederiet drev
tankskip utenfor Odfjell-samarbeidet,
kontraherte det i september 1970 også to
Panamax bulkskip for drift utenom Star.
Disse ble bygget på Hakodate Dockyard
i Japan og ble levert i 1974/75 som Ber
ganger og Moldanger, på 65.000 tdw.

Med avviklingen av Interocean Line
ble de gamle hurtigløperne solgt, med
unntak av Villanger og Høyanger som
ble sluttet ut på TC i linjefart.

W-L-Line ble på denne tid om-or
ganisert med større og færre skip.
Siranger ble forlenget på Framnaes
høsten 1971 og vokste 21 meter til 11050
tdw. Og ellers kom shelterdeckerne
Flosanger, Ravnanger og Fauskanger
inn i linjen. Seilingsopplegget ble også
endret ved at annenhver avgang gikk
gjennom Panama-kanalen og annen
hver sørover Stillehavskysten, slik at
linjen fikk kontraroterende seilinger.
Med fire skip sank frekvensen til må
nedlige avganger.

Boom og krise
Årene fra 1967 til 1971 var gode for
skipsfarten. Norsk shipping, som West
fal-Larsens historie viser, var under

Og linjene

omlegging. Etter en svak periode i Westfal-Larsen & Co benyttet mar
-1972 tok markedet seg opp iet vold- kedet til flere gode salg. Tankskipene
somt oppsving som kulminerte høsten Samnanger og Hallanger samt linje
-1973. Rederiene satset sterkt på nye skipet Brimanger ble solgt i 1973 til
skip, spesielt store tank- og bulkskip. gode priser, fulgt av bulkskipene
Krigen som brøt ut i Midt-østen i ok- Falkanger og Fossanger og i 1974 også
tober førte til en umiddelbar reaksjon linje-skipene Villanger og Høpanger.
i tank-markedet pga arabisk embargo Tilsammen gav disse salgene en inntekt
av land som støttet Israel, og utløste på USD 34.370.000.
etterhvert til en generell økonomisk Men det ble også investert nytt:
stagnasjon -nettopp som verdensflåten Flere kjemikalieskip fra Polen og ett
var i sterk økning. Fra senhøstes 1973 fra Ankerløkken, et råoljetankskip på
gikk derfor tankfart, og fra våren 1975 150.000 tdw og en borerigg. Dessuten
også tørrlast, inn ien langvarig depre- gikk rederiet med i Bergen Shipping
sjonsperiode, presset av stor tilgang Partners som tok tre tankskip på bare
på tonnasje. Vi fikk «Shipping-krisen» boat TC fra britiske rederier.
som i første omgang varte til årsskiftet I tillegg hadde rederiet andeler i KS
1978/79 og som deretter bunnet ut ien Deep Sea Driller Co AS og KS Deep
strukturkrise fra 1981 til 1987. Sea Co AS, drevet av Odfjell Drilling

Hvordan gikk det med rederiet på gene Deep Sea Driller og Deep Sea Saga
Engen? i 1974/75.

Siranger ble det siste av rederiets tradisjonelle linjeskip. Foto Per-Erik Johnsen

Ravnanger ble satt inn i WL-Linefra 1972. Michael Cassar

& Consulting, som fikk levert borerig-
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Den sterkt svingende kursen på USD, av flåten bundet opp i industriell og
som fait fra 6.60 til 5.40 i løpet av første langsiktig virksomhet i linjen, Star
halvår 1973, gir en viss usikkerhet ved og OWL, men både rederne seiv og
anslagene av kontraktsverdien. Dette bankene begynte å bli bekymret over
fortsatte; dollaren var oppe i 6.00 ved den finansielle eksponering. Derfor
årsskiftet 1973/74, men nede under 5 begynte en våren 1975 åta skritt for å
kroner i første halvår 1975. For rederiet rette opp situasjonen.
var imidlertid inntektene i USD, og Vi kjenner naturlig nok ikkerederi
gjelden var som regel i samme valuta ets resultater gjennom disse årene, men
som inntektene. en studie av de åpne selskapene AS Bil-

Men tilsammen gav dette et invest- labong og Skibs-AS Hassel og Storli gir
eringsprogram i overkant av USD 250 en pekepinn. Engasjementet i Star, som
millioner. I tillegg kom forpliktelsene vist ved Billabong, gikk med tap i årene
i Bergen Shipping Partners. 1976-78, mens Odfjell-selskapene fikk

Rev i seilene bulk og product-tankere må resultatene
C o l4. , j . j ui ha vært mer eller mindre på linje medSa svakt var markedet da Fmnanger ble . . , . , ’ ,
levert fra Kaldnes i mars 1975 at skipet markedet ' ™d andre ord ganske svakt
ble lagt direkte i opplag i Vrengen. 1 samme Penode'

På denne tid var det også klart at kri
sen under en stagnant verdenshandel Hva kunne gjøres?
ville bli dypere og mer langvarig enn Førtste prioritet var åfå kansellert
fryktet. Riktignok var en betydelig del 150.000-tonneren fra Valmet. Westfal-

Ved årsskiftet 1973/74 hadde rederiet følgende byggeprogram:

Kontr skip verft lev byggepris

*anslag ut fra meglerrapporter
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Panamax-skipet Berganger (1974). Skpfotos

underskudd i 1977/78. For Panamax

USD 12.Om*
USD 12.Om*
USD 1 2.5m*
USD 1 2.5m*
USD 15.5m
USD 15.5m
USD 15.5m
USD 16.2m
USD 35m*
USD 21 .Om
USD 19.5m
USD 25.Om
USD 45m*

Larsens skip var de femte i en serie,
hvor de fire første skulle bygges for A
F Kla-veness & Co; avanserte, gruntgå
ende og kostbare skip. Mens Klaveness
ikke fikk til kansellering, lyktes for det
Westfal-Larsen i april 1975, sikkert mot
en betydelig godtgjørelse.

Boreriggen fra Mitsui var finansi
ert og ble bygget ferdig til en pris i
overkant av 200 millioner kroner, med
navnet Moby Dick. Etter levering i
august 1977 ble den liggende opplagt
ved verftet. De øvrige byggekontrak
tene, dvs kjemikaliebåtene, ble bygget
i henhold til kontraktene.

Rederiet var også heldig med timing
av salg og fikk jevntover gode priser for
sine eldre skip. Sommeren 1975, mens
verdiene fremdeles stod høyt for spe
sial-skip, ble tre av tankskipene solgt:
Kaupanger, Austanger og Grenanger.
En pris på USD 5.4 millioner for hver
av de to sistnevnte til Vietnam var
særdeles sterkt.

Det lyktes også Odfjell og Westfal-
Larsen å få avsatt nybyggene fra Anker-

Bergen Shipping Partners
Bergen Shipping Partners var blitt or
ganisert i 1972/73 av Joachim Grieg &
Co for innbefraktning av tre tankskip for
levering i 1974-76. Det var Grey Fighter
og Grey Hunterpä 1 21.937 tdw samt
Grey Warrior på 151.000 tdw, eiet av
britiske banker og drevet av Ben Line
Management i Leith. Selskapet var
etablert som et interessentskap med
solidarisk ansvar, hvor Westfal-Larsen
& Co, Det Bergenske Dampskibssel
skab, AS Billabong og Joachim Grieg &
Co deltok med 18 prosent hver, mens
Rolf Wigand og Jacob Kjøde gikk inn
med 9 prosent, mens britiske Mat
thew Wrightson Holdings Ltd tegnet
de siste 10.

Skipene var ikke blitt sluttet, og
da de kom ut på det svake markedet
ble de to første sendt i opplag, mens
Warrior fikk kjempe i løsmarkedet.
BSP skulle bli en tung belastning. A
dømme etter Bergenskes regn-skaper
- og det må ha vært det samme for
Westfal-Larsen - påløp det et tap på
33.2 millioner kroner innen utgangen av
1978. Etter at Wigand og Kjøde hadde
måtte gi opp ble BSP reorganisert som
et likeverdig samarbeid mellom de fire
største partnerne i 1979, nå uten soli
daransvar. Etter noen brukbare år ble
certepartiet for Grey Warrior kansellert
i 1 981, mens to de to andre fortsatte
frem til 1985/86 da BSP ble oppløst.
En temmelig nedslående forretning,
med andre ord.

9.70 ms 65000 Hakodate-554 10.74 Berganger
9.70 ms 65000 Hakodate-555 2.75 Moldanger
7.71 mt 37200 Kaldnes-201 11.74 Varanger
7.71 mt 37200 Kaldnes-202 3.75 Finnanger
5.72 mt 28000 Szczecin-76/2 1.76 Torvanger
5.72 mt 28000 Szczecin-76/4 5.76 Porsanger
11.72 mt 28000 Szczecin-76/5 7.76 Nordanger
7.73 mt 28000 Szczecin-76/7 11.76 Risanger
10.73 mt150000 Valmet-288 4q77 kansellert 4.75
74 mt 28000 Szczecin-76/9 3.77 Brimanger

8.74 mt 30000 Florø-1 03 4.76 Fossanger
9.74 mt 28000 Szczecin-76/11 6.77 Spinanger
74 H3 borerigg Mitsui 8.77 Moby Dick
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løkken til Mexico til en pris som dekket
byggesummen og vel så. Fossanger og
søsteren Bow Clipper var blitt slut
tet til en meksikansk befrakter som
imidlertid kansellerte certepartiet.
Disputten gikk til voldgift, men endte
med at statsoljeselskapet Pemex kjøpte
skipene slik de lå ferdige.

1 1977, da pessimismen hersket, ble
de to panamax-bulkskipene solgt for
svake priser, Moldanger til Ugland i
mai for USD 8.550.000 og Berganger
tre måneder senere til Kosmos for
USD 7.5 mill. Samme år ble også den
eldste open-hatch-båten, Star Fjellan
ger solgt til grekere for USD 3.95 mill
med TC tilbake. 1 1976/78 solgte både
Billabong og Westfal-Larsen alle sine
open-hatch-skip av C- og A-klassen til
greske rederier, men de skulle ennå
fortsette for Star i mange år. Disse
skipene var forøvrig særdeles plaget av
2-motors-anleggene og hadde i begyn
nelsen mye off-hire.

I samme fase ble også skipene i W-
L-Line avhendet. 20-år gamle Hosanger
var solgt i 1976 til en god pris, omtrent
det samme som den hadde kostet i
nominelle kroner. Det siste klassiske
linje-skipet, Siranger, ble solgt i sep
tember 1977 og vinteren 1978 ble også
Ravnanger og Fauskanger solgt til
greske redere, med TC tilbake. De siste
rundturer under norsk flagg og norsk
besetning må ha vært en vemodig opp
levelse. Skipene fortsatte i linjen på T/C
og ble supplert med innleide skip.
Sommeren 1978, da en lysning forto

net seg i horisonten, lyktes det også å
få solgt Mohp Dick til} Lauritzen for en
pris rundt USD 29 millioner; noe som
etterlot et tap på rundt 80 millioner
kroner.

I sum hadde rederiet maktet å redu
sere byggeprogrammet fra vel USD
250 millioner med 35 millioner med
Valmet-skipet, pluss kanselleringsge
byret. Fra 1975 til 1978 ble det solgt 16
skip for tilsammen USD 85.7 millioner.
Og så kom salg av riggen til 29. I sum
kan disse tiltakene ha redusert brutto
ekspo-nering til rundt USD 100 mil
lioner, som egentlig tilsvarer Polen-bå
tene. Herunder gikk mye av rederiets
egenkapital tapt.

Parallelt med den finansielle opp
rydding ble også administrasjonen i
Bergen trimmet og skåret ned vinteren
1978 fra rundt 65 til 35-40 ansatte. I
denne runde forsvant også linje-av-
delingen.

Det var en hard kur som Rolf og Hans
Peter Westfal-Larsen hadde anvendt
på rederiet. Men rederiet hadde ridd
stormen av, og de industrielle og lang
siktige engasjement var i behold. Om
flåten var strammet inn fra 19 skip i
1974 til 10 i 1979, så gav dette et noe
misvisende bilde, fordi rederiet også
drev en betydelig virksomhet med
innbefraktede skip.

Mye hadde endret karakter. Engasje
mentet i Star Shipping ble i 1976/78
i realiteten forskjøvet fra norske til
uten-landske skip, vesentlig for å senke
kostnadene og som en tilpasning under
kriseårene. Westfal-Larsen & Co hadde
fremdeles fem open-hatch-skip i poo
len, men på TC fra greske og arabiske
eiere. Og midt under shipping-krisen
ble Star styrket med en ny generasjon
skip, hvor også Westfal-Larsen tok
del.

Kockum-båtene (C-klassen) på 27.450
tdw og Taranger-typen (A-klassen) på
29.240 tdw var vellykkede skip, men
hadde en motorløsning som periodevis
gav store problemer. Det var et sterkt
ønske om nye skip, og Billabong fikk de
to første av D-klassen i 1977, Star Dover
og Dieppe på 43.000 tdw. I tillegg ble det
senhøstes 1976 bestilt fem søster-skip
for Star-partnerne fra Mitsui og Ka
wasaki, men for Hong Kong-rederier
med 15 års TC og kjøpsopsjon. I disse
fem skipene var Westfal-Larsen, Fred
Olsen og Billabong forpliktet i forhol
det 2-2-1. Skipseierne i Hong Kong fikk
skipene bygget til Stars spesifikasjoner
og drev dem på en fast TC-rate, mens

Konsentrasjon

Finnanger (1975) var den andre av to product-tankere fra Kaldnes. Skpfotos

Star-eierne fikk del av verdiskapningen
i Star-systemet.

På samme måte gikk Westfal-Larsen
Line videre. 11976 ble den fortsatt dre
vet med tre skip, Siranger, Ravnanger og
Fauskanger i rundturer som tok rundt
100 døgn. Ny port captain i San Fran
cisco var Magnus Fjørtoft. Resultatene
var dette året mer oppløftende. For å
gi linjen bedre muligheter i et marked
med adskilling flaggdiskriminering ble
linjen fra 1. januar 1977 etablert som
Canadian Westfal-Larsen Line, med
eget driftsselskap i Vancouver under
D MacKay.

Fra nå av ble skipene drevet på T/C
til det kanadiske selskapet. De tre nor
ske skipene ble i løpet av 1977 supplert
med to innleide semicontainerskip,
Singapore Pride og Singapore Triumph
på 13.810 tdw, som ble omdøpt Eid
anger og Villanger. Det kom nå norsk
supercargo ombord. Imidlertid ble de
siste norske skipene solgt viteren 1978
til greske rederier, men tatt tilbake
på T/C.

Høsten 1978 lysnet markedene forsik
tig, og våren 1979 strammet både rater
og skipsverdier seg opp. Særlig fikk
product- og kjemikalietraden et sterkt
opp-sving, og 1979/80 skulle gi gode
resultater før en ny svekkelse satte inn.
I denne situasjonen viste rederiet seg
både handlekraftig og i posisjon til å
investere. Og det var i kjemikalietank
det ble satset.

Generelt gav 1979 et oppsving etter
en vanskelig tid, men for partnerne i
OWL Tankers ble høsten 1979 en aktiv
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Kjemikalieskipet Torvanger (1976) var det første av seksfra Polen. Airfoto ofPenang

periode uten sidestykke. I løpet av rustfrie senter-tanker og 2x8 coatede
etpar måneder ble det investert i seks sidetanker. Ved levering i juli fikk det
skip, samt ytterligere tre året etter. navnet Iver Heron med rederiet Iver

Bakgrunnen for de norske kontrak- Bugge i Larvik som disponenten og tatt
tene var nye regler for skipsinveste- på TC av OWL Tankers. Utpå høsten
ring og avskrivninger innført i 1977, samme år ble skipet kjøpt av PR Iver
nettopp for å stimulere skipsbygging Heron, hvor Odfjell og Westfal-Larsen
i Norge. Det første Sarpsborg-skipet tilsammen eide 51 prosent og Iver
ble løftet av en prosjektmegler i Oslo i Bugge resten.
samarbeid med direktør Sven Arntzen Kort etter, senhøsten 1979 kjøpte
ved verftet og diverse investorer iKS OWL-partnerne seg inn i søsterskipet,
AS Seaheron Specialty Tanker Trading Sarpsborgs byggenummer 52 som også
Co. Kontrakten ble inngått i september var kontrahert i 1977 av KS KS Super
1977 for et skip på 35.210 tdw med 15 flex Product Carriers AS & Co, Oslo.

Slik sett var virksomheten i 1979/80 adskillig større enn antall egne skip skulle tilsi:

Tankfart i egen regi mt Varanger 37.200 1974

Odfjell Westfal- 50 prosent av total virksomhet

Larsen Tankers mt Orkanger

Star Shipping 30 prosent av total virksomhet

Westfal-Larsen Line ms Saronic Sea 12. 1962 T/C
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mt Finnanger 37.200 1975

mt Hardanger 8.563 1972

mt Torvanger 27.583 1976

mt Porsanger 27.619 1976

mt Nordanger 27.611 1976

mt Risanger 27.584 1976

mt Brimanger 27.645 1977

mt Spinanger 28.300 1977

mt Messaniaki Bergen 25.000 1969

mt Iver Heron 35.210 1979 25.5 prosent

msStarPride 22.010 1962 ex Fjellanger TC til 84

msStarOasis 27.450 1968 ex Malmanger TC til 9.86

ms Star Sea 27.450 1968 ex Davanger TC til 80

ms Star East 27.450 1968 ex Heranger TC til 9.86

ms Star Najd 29.240 1969 exTaranger TC til 12.85

dessuten 2/5 av 5 nye skip 43.000 tdw, levert 1977-7 TC/kjøpsopsjon

ms Fauskanger 12 1965 T/C

ms Eidanger 13.817 1969 T/C

msVillanger 13.811 1969 T/C

21.375 1970

TC til 1979

Westfal-Larsen overtok byggetilsynet
for skipet som ble levert i oktober 1980
som Berganger. I samme rennet tok
rederiene et tredje skip fra Sarpsborg
som resulterte i Bow Fighter i mai
1982.

I tillegg tok partnerne byggenum
mer 115 ved Ankerløkken Florø,
kontrahert sommeren 1979 for rundt
155 millioner kroner. Leveringen som
Mauranger i august 1981 ble en større
markering, hvor dåpen foregikk inne i
Mauranger-fjorden søndag 30. august i
strålende vær. OWL Tankers hadde in

vitert 220 gjester fra inn- og utland som
kom fra Bergen med passasjerskipet
England. Redaktør i Norges Handels &
Sjøfartstidende, Arne Hartmark, skrev
en begeistret lederartikkel om rederi
ers muligheter for å public relations.

Det er noe imponerende over villighe
ten til å satse, så kort etter at rederiet
hadde måttet sanere sine förpliktelser.
I september 1979 kom også meldingen
om at Odfjell og Westfal-Larsen hadde
kontrahert to 23.000-tonns kjemikalie
tankere hver ved Daewoo i Korea for

levering i 1982/83. To mindre skip på
18.000 tdw ble bestilt av partnerne i
fellesskap i april 1980 fra Georg Eides
Sønner i Høylandsbygd. Meningen var
vel at de skulle drive ett skip hver, men
bare det første ble bygget, Bow Saphir
i mars 1982, mens det andre på grunn
av problemer ved verftet ble kansellert
i 1981.

Serien fra Korea ble levert fra Da
ewoo i 1981/82, hvor Austanger og
Grenanger gikk til Westfal-Larsen
og Bow Pioneer og Bow Hunter til
Odfjell. Disse skipene ble registrert på
utenlandske datter-selskaper og fikk
Panama-flagg.

Og for å opprettholde en virksomhet
utenfor OWL bestilte rederiet i juni
1980 et 30.000 tdw product-tankskip
fra japansk verft. Her var Guam Oil
Refining Co Inc i Dalla trukket inn på
eier-siden, opprinnelig med 49 prosent.
Det var eksil-bergenseren Erling D
Næss som hadde fått i stand denne for
ret-ningen, og meningen var hele tiden
at skipet skulle seile under utenlandsk
flagg. Skipet ble bygget på Minami-
Nippon Zosen KK i Usuka etter japan
ske spesihkasjoner og levert i juni 1982
som Dalanger til Bergdal Shipping
Corp, Monrovia. Westfal-Larsens ei
erandel ble etter levering utvide til 75
prosent, men teknisk drift ble overlatt
til Naess Shipping i Holland.

~3~-
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Ser vi perioden fra 1970 til 1980/82
under ett - altså tiden under ledelse
av tredje generasjon, Rolf og Hans
Peter Westfal-Larsen samt Georg von
Erpecom jr - så var det en veldig tilpas
ning som hadde funnet sted. Flåten
av linjeskip og handysize-tankere ble
skiftet ut med openhatch- og kjemika
lieskip, supplert av Panamax-bulk og
product-tankere. For høye ambisjoner
under boomen i 1973 ble på en kanskje
hardhendt måte trukket ned under
shipping-krisen. Rederiorganisasjonen
ble også tillempet de nye behov.

Og da markedet atter åpnet nye mu
ligheter i 1979/80 ble det investert i ni
nye skip, alle tankskip og åtte av dem
for OWF Tankers. I tillegg var rederiet
30 prosent partner i Star Bulk og opp
rettheldt sine förpliktelser i gruppen.
Året 1980 kom rederiet ut med et
resultat for årsoppgjørsdisposisjoner
på 154.7 millioner kroner. I ettertid:
Well done.

Fortsettes i neste nummer.

Kildene fra denne perioden er vesentlig
eget fartøyregister, kontraheringslister,
meglerrapporter, regnskaper, utklipp, samt
husorganet W-L Bladet.

Dessuten tidsskrifter som Norwegian Ship
ping News.

Takk til Tor Leiv Tørvik for opplysninger
om reiser og slutninger og til Arne Sognnes
for lån av fotografier.

Berganger (1980) var en av tre søstre til OWL Tankers. Foto via Arne Sognnes

Kilder:

95 ms RAVNANGER JXXE
8999 brt 5593 nrt 12904 tdw,
475.5/62.1/37.3 ft
shelterdecker 5 rom/luker, maskin midt
skip
M5 6250 bhk, Eriksberg-B8tW
11.1963 Eriksbergs Mek Verkstads AB,

4.1978 Til Kafrzayat Shipping Enterpri
ses Ltd (Dissotis Shipping Corp),
Piraeus, od Saronic Sea

9.1980 Fikk store skader i midtskipet og

Göteborg -542
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

i maskinrommet etter beskytelse
i Basrah 25. sept 1980. Opplagt i
skadet stand. Senere tjernet.

Linjeskipet Brimanger (1961) fra BMV introduserte npe former. Wolfgang Fuchs

SKIPSLISTE

96 mt SAMNANGER JXXD
33923 brt 22289 nrt 61471 tdw,
775.0/106.0/53.7 ft
M9 18900 bhk, B&W
12.1963 Burmeister 8i Wains Maskin &

Skibsbyggeri, København - 778
Levert til Westfal-Larsen Co
AS, Bergen

5.1971 Eksplosjon i maskinrommet
under reparasjon ved Eriksberg

4.1973 Til Vaboens Rederi AS, Kristian
sand, od Herborg

12.1976 KS AS Balder Tank I ( Parley
Augustsson AS), Oslo, od Balder
Borg

2.1979 Thermi Shipping Ltd (Propontia

12.1981 Tatt tilbake av KS AS Balder Tank

12.1981 Viraline Shipping Co SA, Pa-

6.1983 Til Lien Eto Hsing Steel Enter-

97 mt AUSTANGER JXYY
12872 brt 7339 nrt 20840 tdw,
559.9/71.9/40.3 ft
M7 8750 bhk, Eriksberg-B8tW
6.1964 Eriksbergs Mek Verkstads AB,

1967 dypere nedlasting 20840 tdw
10.1975 Vietnam Ocean Shipping Co,

12.1988 Asia Marine Co. Ltd., Valetta, od

mek Verkstad i Göteborg, 11 ar
beidere drept av 51 som arbeidet
i maskinrommet

Shipping SA), Piraeus, od Thra
cian Shirlep

I (Parley Augustsson AS), Oslo,
innregistrert som Balder Borg

nama, od Thracian Shirlep
Opplagt Piraeus januar 1982 til
salg

prises, Kaohsiung, Taiwan for
opphugging. Ankom Kaohsiung
1. Juni 1983.

Göteborg -578
Levert til Westfal Larsen Co

AS, Bergen

Haiphong, od Cuu Long II

Galatia
Ank. Kaohsiung 23. mai 1988,
rapportert hugget 1992.
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98 mt GRENANGER JXZO
12872 brt 7336 nrt 19980 tdw,
559.9/71.9/40.3 ft
M7 8750 bhk, Eriksberg-B&W
10.1964 Eriksbergs Mek Verkstads AB,

1967 dypere nedlasting 20840 tdw
9.1976 Vietnam Ocean Shipping Co,

1987 Fal Bunkering Co Ltd, Sharjah

5.1989 Til India for opphugging, påbe-

99 ms FJELLANGER LCKX
14834 brt 22800 tdw, 560.5/72.0/43.4 ft
bulk carrier, 6 rom/luker
M8 10000 bhk, Götaverken
4.1962 Bergens Mek Verksteder, Bergen

1.1965 Innkjøpt av Westfal-Larsen &Co
AS, Bergen, od Fjellanger

12.1965 Levert etter montering Munck-
loader ved Akers MV

4.1967 Levert ombygget open-hatch

3.1972 od Star Fjellanger
3.1977 lonian Spirit Marine Inc (Soutos

6.1984 Lavendula Shipping Ltd, Valetta,

8.1984 Til China for opphugging, ankom

20

Bulkskipet Falkanger i Amsterdam 12. juni 1966, fotografert av Arne Sognnes

Göteborg -579
Levert til Westfal Larsen & Co

AS, Bergen

Haiphong, od Cuu Long I

UAL, od Fal X

gynt 16. mai i Alang

-430

Levert som Silja til Waages Tan
rederi AS & Waages Tankrederi
II AS, Oslo

carrier ved Smith's Dock Co Ltd,
Middlesbrough: 15649 brt 22010
tdw

Marine Corp), Piraeus, od Star
Fride

od Stathis

Qinhuanglao 10. august 1984.
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100 ms FALKANGER LGOT
16707 brt 9140 nrt 24875 tdw,
577.0/75.0/45.1 ft bulk carrier, 6 ho/ha,

gearless
M6 9350 bhk, MAN
6.1965 Kockums Mek Verkstads AB,

Malmö -498
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

3.1974 Damodar Bulk Carriers, Calcutta,
od Alexandra N

3.1975 Nilhat Shipping Co. Ltd., Calcutta
2.1986 Til Amar Steel Industries, Cal-

101 ms FAUSKANGER LGDV
8999 brt 5634 nrt 12550 tdw,
475.5/62.1/37.3 ft shelterdecker 5 rom/lu

ker, maskin midtskips
M5 6250 bhk, Eriksberg-B&W
6.1965 Uddevallavarvet AB, Udde-

2.1978 Til Distra Cia Naviera SA (Med
luck Cia Naviera SA), Piraeus,
med TC tilbake

5.1980 od Medrock
1.1986 Til Pakistan for opphugging.

Ankom Gadani Beach 16. januar
1986.

102 ms FOSSANGER LAOH
16683 brt 9113 nrt 24875 tdw,
577.0/75.0/45.1 ft
bulk carrier, 6 ho/ha, gearless
M6 9350 bhk, MAN
9.1965 Kockums Mek Verkstads AB,

Malmö -499

cutta for opphugging. Påbegynt
mai 1986.

valla Bestilt fra Eriksberg mek
Verkstad (-543), men bygget på

fal-Larsen & Co AS, Bergen
Uddevallavarvet. Levert til West-

Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

3.1974 Damodar Bulk Carriers, Calcutta,

3.1975 Nilhat Shipping Co. Ltd., Calcutta
10.1982 Opplagt i havarert stand i Haldia.
10.1990 Solgt til opphugging i Haldia,

103 ms MALMANGER LNWA
18469 brt 11245 nrt 27450 tdw,
564.0/85.2/45.1 ft
openhatch, 7 rom/luker
2M12 12000 bhk, MAN -1 prop
3.1968 Kockums Mek Verkstads AB,

3.1972 od Star Malmanger
11.1978 Til Samarco Shipping Co (Inte-

12.1979 Rocket Maritime Co SA (Inte-

9.1981 Botelho Bulk Transport Corp,

11.1986 Til opphugging i China, ankom

104 ms DAVANGER JXSP
18469 brt 11237 nrt 27450 tdw,
564.0/85.2/45.1 ft
openhatch, 7 rom/luker
2M12 12000 bhk, MAN -1 prop
5.1968 Kockums Mek Verkstads AB,

3.1972 od Star Davanger
8.1978 Til Samarco Shipping Co (Inter

ocean Shipping Agency Ltd),
Monrovia, od Star Sea

9.1979 Hercules Maritime Co SA (Inter
ocean Shipping Agency Ltd),
Piraeus, od Star Proteus

6.1980 Aeoliki Maritime Co (Naftitan SA
Maritime & Transport), Piraeus,
od Aolian Carrier

4.1988 Samed Express Services Ltd (V
Ships), Nassau, Bahamas, od
Marina Mistral

8.1989 KS Mistral (Llores Holding AS),
Oslo/NIS LAVX2

11.1990 Marine Trader ANS (T Alendal
Shipmanagement), Haugesund,
od Marine Trader

7.1992 Til China for opphugging, avgikk
Ulsan 18. mai 1992.

105 ms HERANGER LAWU
18469 brt 11237 nrt 27450 tdw,
564.0/85.2/45.1 ft
openhatch, 7 rom/luker
2M12 12000 bhk, MAN -1 prop
10.1968 Kockums Mek Verkstads AB,

Levert til Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
3.1972 od Star Heranger

od Charisma N

India.

Malmö -510
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

rocean Shipping Agency Ltd),
Monrovia, od Star Oasis

rocean Shipping Agency Ltd),
Piraeus,
od Star Theseus

Manila, od Star Mindanao

Yantai 7. november 1986.

Malmö -512
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

Malmö -514
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9.1978 Til Saudi Arabia Maritime Co

12.1979 Horison Maritime Co SA (Inter-

9.1981 Botelho Bulk Transport Corp,

6.1986 od Tviad Pass Victory
9.1986 Til opphugging på Taiwan, an-

106 ms TARANGER LKDB
19024 brt 12043 nrt 29240 tdw,
564.0/85.2/45.2 ft
openhatch, 5 rom/luker
2M12 13040 bhk, MAN, 1 prop
11.1969 Bergens Mek Verksted, Bergen

-467
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

3.1972 omdøpt Star Taranger
8.1978 Aimco Shipping Co (Interocean

1.1980 Drake Maritime Co SA (Interoce
an Shipping Agency Ltd), Piraeus,
od Star Orpheus

2.1981 Botelho Shipping Co (Fairmont

10.1985 omdøpt San Juan Victory
1.1991 Emily Shipping Co Ltd (Marigulf

1992 Emily Shipping Co. Ltd( Marimed
Agencies Ltd) Kingstown

1.1994 Til India for opphugging, avgikk
Singapore 3. januar 1994.

107 mt ORKANGER JWNE, LAFF 2
12098 brt 8550 nrt 21718 tdw,
560.1/72.0/40.2 ft
M6 11600 bhk, Nyland-B&W
10.1970 Nylands Verksted, Oslo - 666

5.1981 PR Orkanger (Westfal-Larsen &

8.1985 Finisterre Shipping Ltd (Westfal-

2.1988 KS AS Orkanger (Westfal-Larsen

12.1991 Red Star Line Corp (Marinelaw),

1.1992 Golden Are SA (Adriatic Tankers

4.1992 omdøpt Stainless Fighter
1996 Dormex Inc, Panama,

5.1997 Genesis Navigation Ltd (Chemoil

9.1998 Sprang lekk under lossing i Rio

Ltd (Interocean Shipping Agency
Ltd), Monrovia, od Star East

ocean Shipping Agency Ltd),
Piraeus, od Star Perseus

Manila, od Star Visayas

kom Kaohsiung 23. sept 1986.

Shipping Agency Ltd), Monrovia,
od Star Najd

Shipping Ltd), Manila, od Star
Luzon

Ltd), Kingstown,St.Vincent, od
Med Carrara

Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

Co AS), Bergen

Larsen & Co AS), Monrovia

& Co AS), Bergen, reg NIS LAFF2

Bergen

Shipping Co), Piraeus/Panama,
od Stainless Orkanger

od Queen of Ouchy

International Ltd) Valetta,
od Bahamas

Grande 3. september 1998 på
reise fra Durban med svovelsyre.
Ble stående på bunnen, losset
3000 tonn, mens det fremdeles

1999 Solgt til Falmouth Shipping Inc, 6.1983 Ragnor Shipping Ltd (Wallem
Kingstown/St Vincent, Shipmanagement Ltd), Monrovia
od Orient Flower 7.1984 Cutty Sark Ltd (Acomarit Servi-

1999 Rapportert solgt til opphugging. ces SA), Monrovia, od Captain

108 mt HARDANGER LFFG 7'1985 8aV°Y Mari*imf !“ (Eur0pean
6823 brt 3922 nrt 8563 tdw, 7 VM'r „ r Nikolaos Karnessis
tJf , f r v , 11.1986 omdøpt Carina
SÄ I2-1989 Essar Shipping Ltd, Bombay,M6 8300 bhk, Nyland-B&W , j, . 1, ,, XT l r ,, omdøpt Nand Anant
4.1972 Moss Verft, Moss -175 c ,FT ,. c ,. . _ T ,T ., xkt ri t o 1994 South India Shipping Corp Ltd

Levert til Westfal-Larsen & Co o1_. K. n
(Essar Sisco Shipmanagent Co

erg cu-  m n*r c i Ltd), Bombay
3.1986 Jabianca Shipping Corp (Westfal- Shanghai Zhenhna ShippingLarsen &Co AS), Monrovia . t ;j n i . , \
r -,r.nn -.m t i „ T i. i Co Ltd, Shanghai, bygget om til
5.1988 KS Labogas V (AS Laboremus), „ dr0 . „. ,_ TT ° j _ tungløftskip Zhen Hua 4 Frem-

Oslo/NIS od Norgas Voyager , , 0 . f
LAFZ2 deles i tart

4.1990 KS Labogas V (drift V Ships Nor

wayASl.Oslo 110 mt VARANGER JWZE
4.1991 KS Labogas V (drift Skaugen 2m4 br( 1+422 nn 37200 ,dw_

Manne AS, Sandepord), Oslo . . „
12.1992 I M Skaugen AS (Norwegian ucncnnui mi ino Wn1 . T 6 6 M6 11600 bhk, Nyland-B&W

nveSt i°. j 11.1974 Kaldnes Mek Verksted, Tønsberg
1.1993 Norwegian Gas Carner Ltd., 6

-in mno Oslo/NIS . Levert til Westfal-Larsen & Co
10.1998 Norwegian Gas Carner Ltd,

Oslo/Monrovia 8.1984 Transpetrol Pte (Denholm Ship

109 ms BERGANGER JWRV Paith
35575 brt 24451 nrt 65067 tdw, 8.1987 Faith Ltd (Wallem Shipmanage
718.8/106.0/56.4 ft ment), Panama, od Faith I
bulk carrier, 7 rom/luker 1990 reg Nassau
M6 17400 bhk, IHI-Sulzer 3.1991 Faith Ltd (PLM Investment Ma
10.1974 Hakodate Dock Co, Hakodate nagement Inc,) Nassau, od Alice G

9.1977 A/S Kosmos (Anders Jahre), San- In-vestment Trust Inc), Valetta,
defjord, od Jarilla od Akti Al.2001 Norna Maritime

1977 ombygd Kawasaki Heavy Indus- Ltd (Norchart AS, Oslo), Valetta,
tries Ltd til ro/ro car carrier: od Norna

lekket svovel-syre. Brakt flott 6. 35515 brt 24251 nrt 57412 tdw,
april 1999 3200 biler

- 554 1.1992 Stejo Shipping Ltd, Valetta, od
Levert til Westfal-Larsen & Co Seafriend
AS, Bergen 4.1997 Kunda Maritime Ltd (Ancora

Taranger var bygget på BMV og tilhørte Stars A-type. Skyfotos

George

Management Ltd), Singapore, od
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111 ms MOLDANGER JXFX
35512 brt 24445 nrt 66091 tdw,
718.8/106.0/56.4 ft
bulk carrier, 7 rom/luker
M 6 17400 bhk, IHI-Sulzer
2.1975 Hakodate Dock Co, Hakodate

6.1977 AS Uglands Rederi (J M Ugland),

12.1985 Philippine Transmarine Carriers

11.1989 Uglands Rederi AS (Ugland Bulk

12.1989 Norske Skogindustrier AS (Ug
land Bulk Carriers AS), Grimstad

12/1990 Lucrecia Shipping Corp (Ugland

12.1995 AS Uglands Rederi, Grimstad
1/1996 SEG Shipping Inc, Panama, od

3.1999 Til China for opphugging, ankom
Xinhui 4. Mars 1999.

112 mt FINNANGER JXNK
21267 brt 14471 nrt 37200 tdw,
M 11600 bhk, B&W
3.1975 Kaldnes Mek Verksted, Tønsberg

-202
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

12.1984 Groupement dTnteret Economi
que Port Blanc (Phs.van Omme-
ren), Dunkerque, od Port Blanc

1989 reg le Havre
1991 Soflumar van Ommeren France

SA, Le Havre
1992 Van Ommeren Tankers, Le Havre
1.1997 Blanc Navigation SA (lonia Ma-

7.2004 Ankom Chittagong for opphug
ging 24. juli 2004.

113 mt SAGA STREAM LAPU, LMJK
14383 brt 8731 nt 23674 tdw,
554.6/80.1/41.0 ft
M 6 13800 bhk, MHV-Sulzer
9.1967 Marinens Hovedverft, Horten

-160

Bygget som Anco Stream for IS
Saga Stream (Ole Schrøder & Co),
Oslo

6.1973 omdøpt Saga Stream
7.1974 Sierra Shipping Ltd (Saga Ship

ping Group), Oslo/Monrovia
8.1975 Innkjøpt av Westfal-Larsen &

Co AS og Skibs-AS Hassel/Storli
(Westfal-Larsen & Co AS), Bergen

9.1977 Skibs AS Nanset (Iver Bugge),
Larvik, od Iver Stream

1.1980 Soc. National de Oleoductos Na
tional Ltd, Valparaiso, od Dolores

9.1989 KS Dolores (Tromøy Tank AS),
Arendal/NIS, LARG2

22

-555
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

Grimstad, od Favorita

Inc (Ugland Management Co),
Manila, od Sirena I

Carriers AS), Grimstad/NIS, od
Sirena, LAZF2

Bulk Carriers AS), Grimstad

SEG Christine

nagement SA) Valetta, od Blanc
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9.1991 Tank Shipping AS (Univan Mana
gement Service AS), Arendal

1992 Tank Shipping AS (Bergen Ship

8.1993 Til opphugging, ankom Chitta
gong 4. august 1993.

114 mt TORVANGER LAUA
17056 brt 11273 nt 28059 tdw,
559.5/83.1/43.8 ft
M 6 17400 bhk, Cegielski-Sulzer
1.1976 Stocznia Szczecinska, Szczecin

10.1983 PR Torvanger (Westfal-Larsen &
Co AS), Monrovia

12.1985 Malhar Shipping Corp (Westfal-
Larsen & Co AS), Monrovia

12.1987 Westfal-Larsen & Co AS, Bergen/

4.1990 Skibs-AS Storli, Bergen/NIS,

8.1990 National Chemical Carriers Ltd

10.1996 North Coast Mar Ltd (Storli ASA)

3.1998 disp Odfjell ASA, Bergen Frem-

115 mt PORSANGER LCUL
17056 brt 11271 nt 28060 tdw,
559.5/83.1/43.8 ft

M 6 17400 bhk, Cegielski-Sulzer
5.1976 Stocznia Szczecinska, Szczecin

4.1978 AS Taranger (Westfal-Larsen &

3.1986 Colmar Shipping Corp (Westfal-

4.1988 Westfal-Larsen &Co AS, Bergen/

1.1990 Skibs-AS Storli, Bergen/NIS, od

7.1990 National Chemical Carriers Ltd

3.1998 disp Odfjell ASA, BergenFremde-

116 mt FOSSANGER LCYX
17626 brt 11178 nt 30070 tdw,
170.00/29.50/13.25m
M 7 13100 bhk, B&W
8.1976 Ankerløkken Verft Florø AS,

6.1977 Solgt til Petroleos Mexicanos SA,

Management AS), Arendal

B-76/2
Levert til Westfal-Larsen & Co

AS, Bergen

NIS LADW2

(Skibs-AS Storli), Bergen/NIS, od
NCC Jizan

od Bow Saint

Bergen

deles i fart

B-76/4
Levert til Westfal-Larsen & Co

AS, Bergen

Co AS), Bergen

Larsen & Co AS), Monrovia

NIS LAFQ2

(Skibs-AS Storli), Bergen/NIS, od
NCC Jouf

Bow Saturn

les i fart

Florø -103
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

Coatzacoalcos, od Chac

117 mt NORDANGER LDFS
17056 brt 11271 nt 28054 tdw,
559.5/83.1/43.8 ft
M 6 17400 bhk, Cegielski-Sulzer
7.1976 Stocznia Szczecinska, Szczecin

3.1986 Merano Shipping Corp (Westfal-

5.1988 Westfal-Larsen &Co AS, Bergen/

1.1990 Skibs-AS Storli, Bergen/NIS,

7.1990 National Chemical Carriers Ltd

3.1998 disp Odfjell ASA, Bergen
Fremdeles i fart

118 mt RISANGER LDXP
17057 brt 11272 nt 28060 tdw,
559.5/83.1/43.8 ft
M 6 17400 bhk, Cegielski-Sulzer
11.1976 Stocznia Szczecinska, Szczecin

1.1986 Merano Shipping Corp (Westfal-

3.1988 Merano Shipping Corp (Westfal-

9.1988 Westfal-Larsen &Co AS, Bergen
1.1990 Skibs-AS Storli, Bergen/NIS, od

8.1990 National Chemical Carriers Ltd

3.1998 disp Odfjell ASA, Bergen
4.2004 Til opphugging i China, avgikk

119 mt BRIMANGER LEOU
17057 brt 11271 nt 28060 tdw,
559.5/83.1/43.8 ft
M 6 17400 bhk, Cegielski-Sulzer

1.1986 Malhar Shipping Corp (Westfal-

5.1988 Westfal-Larsen &Co AS, Bergen/
NIS LAGC2

1.1990 Skibs-AS Storli, Bergen/NIS,

7.1990 National Chemical Carriers Ltd

3.1998 disp Odfjell ASA, Bergen
6.2004 Til opphugging i China, avgikk

120 mt SPINANGER LFJD
17057 brt 11272 nt 28053 tdw,
559.5/83.1/43.8 ft
M 6 17400 bhk, Cegielski-Sulzer

3.1977 Stocznia Szczecinska, Szczecin

B-76/5
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

Larsen & Co AS), Monrovia

NIS LADG2

od Bow Selene

(Skibs-AS Storli), Bergen/NIS, od
NCC Madinah

B-76/7
Levert til Westfal-Larsen & Co

AS, Bergen

Larsen & Co AS), Monrovia

Larsen & Co AS), Bergen/NIS,
LAFL2

Bow Sirius

(Skibs-AS Storli), Bergen/NIS, od
NCC Najrah

Hong Kong 23. april for Huang-
pu.

B-76/9
Levert til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

Larsen & Co AS), Monrovia

od Bow Solar

(Skibs-AS Storli), Bergen/NIS, od
NCC Tihamah

Hong Kong 12. mai for Huangpu.



Carriers Ltd (Skibs-AS Storli), 182 79/29 SS/10 07 ' 125 mt GRENANGER LAPB2
Bergen/NIS, od NCC Yamamah M ’ w 13331 brt 8672 nrt 22653 tdw,

3,1998 disp Odijel] ASA, Bergen 91981 Ankerløkken Nye Verft Flor. AS,
Fremdeles i fart . * v M 10500 bhk, B&WFlorø -115 siøsatt som Kaupan- .. „ TT T ,

; F 10.1982 Daewoo Shipbmld. & Heavy Ind.,

121 rigMOBYDICK
7725 brt 6022nt
M 8800 bhk Normo
8.1977 Mitsui Zosen KK, Tamano - F 435 5.1988 reg Bergen/NIS LAGI2 rinon Bergen/Panama

d accu i on -i-mnn nrlr. rri • a atc /ni -r ao 6.1989 Westfal Larsen & Co. A/S, Ber-
Bygget for AS Saltverkene &Co 1.1990 PR Bow Viking ANS (Skibs-AS
KS (Westfal-Larsen &Co AS), Storli), Bergen/NIS, od Bow .-mnn Ann i- n , „„ ,, 1 rn- 1 rn • 4.1990 Skibs-AS Storli, Bergen, od Bow
Bergen som Moby Dick Viking , 0

71978 } Lauritzen AS, Esbjerg/Køben- 121990 Skibs-AS Storli, Bergen/NIS Natoal Chemical Carriers Ltd
havn, od Dan Queen 1996 Storli ASA, Bergen An _ v. _ , . T __

1984 Houlder Offshore Ltd., Monrovia, 2.1997 Storli Chemical Tankers AS, } S tor 1 ' er§en 0
od South Seas Driller Bergen , Sir n AOA „

3.1998 Storli Chemical Tankers AS (Od- JSp Bergen
hell ASA) Bereen 31998 dlsP 0dfle11 ASA

InooTU B mG^NGE.^InK5 LAGH2 2000 Odfjell Chemical Tankers AS FremdeleS 1 fart
19882 brt 13468 nt 34750 tdw, (r. A c n Ac A s Dtaotxt (Odhell ASA), Bergen
M 11200 bhk, B&W Frpmdplpc: i fnrt Fortsettes neste nummer
12.1980 Sarpsborg Mek Verksted AS, rremaeies ran

6.1987 reg Panama 158.96/23.10/10.87m
5.1988 reg Bergen/NIS LAGH2 M 10500 bhk, B&W
1.1990 PR Bow Lancer ANS (Skibs-AS 6.1982 Daewoo Shipbuild. & Heavy Ind.,

Storli), Bergen/NIS, od Bow Lan- Daewoo - 2002
cer Levert til Daewoo Austanger

BowSidhr 123 mt MAURANGER LKBF
81990 Ciemiva 18715 brt 13303 nt 33695 tdw,

Greåker - 52
Levert til PR Berganger (Westfal- 124 mt AUSTANGER LAPA2
Larsen & Co AS), Bergen 13331 brt 8672 nrt 23016 tdw,

Kjemikalieskipet Brimanger, et av Polen-skipene. Skpfotos

fal-Larsen & Co AS), Bergen
6.1987 reg Panama

ger
Levert til PR Mauranger (West-

Daewoo - 2003
Levert til Daewoo Grenanger
SA (Westfal-Larsen & Co AS),
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6.1977 Stocznia Szczecinska, Szczecin 9.1990 Skibs-AS Storli), Bergen/NIS SA (Westfal-Larsen & Co AS),
B-76/11 1996 Storli ASA, Bergen Bergen/Panama
Levert til Westfal-Larsen & Co 2.1997 Storli Chemical Tankers AS 6.1989 Westfal Larsen 8t Co. A/S, Ber-

AS, Bergen (Storli ASA) Bergen gen/NIS

12.1985 Malhar Shipping Corp (Westfal- 3.1998 disp Odfjell ASA, Bergen 2.1990 Skibs-AS Storli, Bergen, od Bow
Larsen & Co AS), Monrovia 2000 Odfjell Chemical Tankers AS Chaser

3.1988 Malhar Shipping Corp (Westfal- (Odfjell ASA), Bergen 7.1990 National Chemical Carriers Ltd

Larsen 8t Co AS), Bergen/NIS, 8.2000 Odfjell Tankers Asia II Pte (Odfjell (Skibs AS Storli), Bergen od NCC
LAFM2 ASA), Bergen Arar

10.1988 Westfal-Larsen & Co AS, Bergen Fremdeles i fart 3.1996 disp Storli ASA, Bergen

1.1990 Skibs-AS Storli, Bergen/NIS, od 3.1998 disp Odfjell ASA
Bow Stellar H K 71 TTT» 7% T»T» T 1/T»r Fremdeles i fart



I mange år etter forliset stakk «Kong Oscar II»s formast opp av sjøen ved Søt
taren. Dette bildet er tatt i august 1952. (Foto: Per Lillegaard, Sandnessjøen)

Bygget i 1904 Den hadde en ytelse på 191 nominelle fungerte det som losjiskip i Horten. 9.
«Kong Oscar II» ble bygget ved verftet heste-krefter. april beslagla tyskerne skipet. Skipet
Burmeister & Wain i København og «Kong Oscar II» trafikkerte den seilte med norsk besetning helt til 19.
stod ferdig i 1904. Skipet var bygget i viktige passasjer- og postruta mellom oktober 1944. Da ble det satt under
stål, og tonnasjen var 914 brt. Lengden Christiania og Bergen ien årrekke. I tysk kommando, med tysk flagg og tysk
var ca. 60 meter og bredden var vel 9 september 1939 ble skipet utleidd til besetning. Tyskerne så på «Kong Oscar
meter. Motoren var en dampmaskin av den Kongelige Norske Marine. Fram til II»som krigsbytte iog med at skipet var
den såkalte trippel-ekspansjonstypen. de skjebnesvangre aprildagene i 1940 utleidd til marinen. Arendals Damp-
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Dampskipet «Kong Oscar II»s endelikt
j Av Trond Carlsen
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Arendal Dampskibsselskap hadde i sintid to skip som i ettextiden har vært ulø
selig knyttet til Sandnessjøen på Helgeland.
Mot slutten av 1940 kjøpte Det Helgeland
ske Dampskibsselskap d/s «Dronningen»fra
Arendal. «Dronningen» skulle erstatte Hel
gelandskes egen båt d/s «Ranen» i kystruta
mellom Trondheim og Harstad. «Ranen» ble
i mai 1940 beslaglagt av engelske styrker i
Harstad og tatt over til England.

Det andre skipet fra Arendal som har vært
knyttet til Sandnessjøen var d/s «Kong Os
car II». Dette skipet var et usedvanlig vak
kert skip som bar sitt navn med rette. Skipet
hadde rett og slett et kongelig utseende. Det
var bare så synd at det skulle ende sine da
ger på en lite kongelig måte. En Januarnatt
i 1945 grunnstøtte skipet på et skjær ved
Sandnessjøen og sank.

D/s «Kong Oscar II» var
et usedvanlig vakkert
skip. Det var hvitmalt

og hadde en en periode
en usedvanlig lang og
elegant skorstein. Det

var hare så spnd at ski-
pet endte sine dager på

en lite kongelig måte.
En mørk januarnatt i

1945 gikk «Kong Oscar
II» på grunn og sank

ved Søttaren varde, like

(Ukjent fotograf repro:
ved Sandnessjøen.

Trond Carlsen,
Alstahaug)

///>///^



skibsselskap ville derfor ikke få utbetalt
leie fra de tyske okkupantene.

Etter den tyske beslagleggelsen ble det
vakre skipet gråmalt og utstyrt med
luftskyts. Skipet ble satt i fart, og ho
ved-oppgaven var å transportere tyske
tropper og materiell langs norskekys
ten. «Kong Oscar II» var utsatt for en
mengde uhell og grunnstøtinger under
krigen. Man kan derfor bare spekulere
på hvor motivert det norske mann
skapet var over å måtte seile for de
tyske okkupantene. Den eneste kjente
grunnstøtingen skipet hadde før krigen
var ved Kristiansand 28. februar 1904,
samme år som det var ferdig bygd.

Natt til 13. januar 1945 forliste «Kong
Oscar II» ved Søttaren varde, like uten
for Sandnessjøen. Skipet kom nordfrå
og skulle trolig inn til Mosjøen. Det
har vært svært lite informasjon å finne
i forbindelse med dette forliset. Ingen
sjøforklaring er å oppdrive, iallfall ikke
i noen av de norske sentrale arkivene.
Årsaksforklaringene til at skipet for
liste og sank har vært motstridende.
I en del kilder står det å lese at skipet
ble bombet og senket av allierte fly. I
Arendals Dampskibsselskaps jubile
umsbok fra 1982, forfattet av Birger
Dannevig, står det bl.a. på s. 50; «I
januar 1945 ble Kong Oscar II bombet
i senk utenfor Sandnessjøen.» I en tysk
rapport datert 13. januar 1945, samme
dag forliset skjedde, står det bl.a. at
hovedårsaken til at «Kong Oscar II»
forliste var feil-navigering. Kapteinen
på skipet, Willy Kruse, ble holdt særlig
ansvarlig for forliset. Det står ellers
å lese i rapporten: «Ved en forsiktig
navigasjon kunne grunnstøting ha vært
unngått. Følgen av havariet var tap av
menneskeliv samt totaltap av skipet.»
I rapporten ble det videre tatt til orde
for en disiplinær straff overfor den
ansvarlige skipsledelsen.

Undertegnede har også snakket med
flere personer som bodde i Sandnes
sjøen i januar 1945. Ingen av dem kan
huske å ha hørt verken flydur eller
eksplosjoner den dagen «Kong Oscar
II» forliste. Flere kunne fortelle at de
så skipet stå på grunn på Søttaren
dagen etter. Etter en tid gled skipet av

Okkupasjon

Ingen vitner

Forliset
Oversiktsbilde av Sandnessjøen på 1960-tallet med Søttaren varde, der «Kong Oscar II»

forliste. (Postkort, F. Aune, repro: Trond Carlsen, Alstahaug)

grunnen og sank. Bare förmasten var
synlig over vannflaten til langt ut på
1950-tallet.

I en dykkerrapport datert 13. de
sember 1945, skrevet av dykker Einar
Olsen i firmaet Erling Sannes Bodø,
går det fram at skipet ikke hadde noen
bombeskader. Olsen skrev ellers i rap
porten at skadene på skipet var små og
at skipet kunne heves.

Ut fra dette kan man trygt konklude
re med at skipet gikk tapt på grunn av
menneskelig svikt, og ikke på grunn av
allierte flyangrep. Tyskerne var kjent
for å dokumentere hendelser under
krigen på en grundig og skikkelig måte.
Det må derfor være svært sannsynlig at
opplysningene i rapporten er korrekte.
Ansvaret for forliset legges jo på en av
tyskernes egne, nemlig kapteinen.

I desember 1947 fikk Arendal Damp
skibsselskap utbetalt en erstatning
på 900 000 kroner fra Nortraship for
«Kong Oscar II». Vraket ble liggende
ved Søttaren i mange år. 1 1954 kjøpte
firmaet Høvding Skipsopphugging i
Sandnessjøen vraket for 3 000 kroner.
Først i 1967 ble skipet hevet. Vraket
ble sprengt i flere deler som ble tatt
opp ved hjelp av en stor flytekran.
Deretter ble delene fraktet på lektere
til Jernverket i Mo i Rana.

Flere vrakdeler ble tatt opp i 1970
og 1972, men enda ligger det rester av
«Kong Oscar II» igjen i området.

Hevet i 1967

Diverse dokumenter fra Nortrashiparkivet
- Riksarkivet, Oslo
Arkivsaker fra Aust-Agder-Arkivet
i Arendal
Trygve Nordanger:
Lang kyst, Nordanger Forlag, Bergen 1975
Birger Dannevig:
Arendals Dampskibsselskap 1857-1982,
Arendal 1982
Betr: Kapitän Willy Kruse:
Strandung und Totalverlust des D:
«Kong Oscar II» am 13.1.1945
Helgelands Blad:
10.02.67, 03.04.67, 16.05.67, 19.11.70,
30.09.72

Lokale informanter:

Johan Ludvigsen og Roar Hansen,
Sandnessjøen

Skibsfotos sælges
En serie på ca. 500 skibsfotos fra
rederierne Mærsk, Wilhelmsen Line,
Johnson Line, Transatlantic og Sven
ska Ostasiatiska tilbydes hermed som
flotte laminatkopier til en pris af DKK
10,00 pr.stk. plus porto. Fartøjerne er
alle bygget L.o.m. 1969/70. Rekvirer
mine lister ved fra Norge at sende 3
internationale postsvar-kuponger og
fra Sverige SEK kontant. Kopiene kan
købes enkeltvis.

JACK MOBLAK
Skovvænget 1 2

DK-4800 Nykøbing F.
Danmark

Tlf. 0045 54 45 15 75

Kilder:
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MT Havprins av Oslo, på TC til Hess Oil, Perth Ambop, NJ, laster her råolje i Maracaibosjøen, Venezuela. Skipet ble levert som npbpgg i mai
1958 og er et tidlig eksempel på større tankskip, bpgd med all innredning og maskineri akter. Forfatteren var påmønstret som matros fra juni

1960 til desember 1961. Foto via Bjørn Tandberg

Om tankfart, tropiske orkaner, snøstorm og annet

IMAI MÅNED 1960 dimmiterte jeg Sosiale vilkår anno 1960 skipsarbeid. De resterende åtte, befra det militære etter fullført ver- I hyrekontrakten hadde de fleste av nevnt daggjengen, arbeidet vanligvis
neplikt. Seksten måneders slit som oss bundet oss for 12 måneder med 14 bare dagtid. Dette var båtsmann,
menig, med 4 kroner i dagpenger, var dagers gjensidig oppsigelsesfrist, og tømmer-mann og oss seks matroser,
ikke akkurat mye å bli feit av, så her fratredelse bare i Nord-Europa. Denne Den ukentlige arbeidstid var frem
gjaldt det åfå seg hyre snarest mulig. klausulen betydde at vi nå, etter loven, deles 48 timer i 1960. For oss dagfolk
Den gang intet problem, handelsflåten hadde minst 18 måneder foran oss om var arbeidsdagen fra 0700 til 1700,
med sine 60.000 arbeidsplasser søkte bord. Dette var kravet for å mønstre bare avbrutt av spisepauser. Lørdager
kontinuerlig etter folk. Gjennom hyre- av utenfor Nord-Europa og samtidig avsluttet vi gjerne klokken 1500 -de
kontoret iMo i Rana fikk jeg jobb som kreve fri hjemreise. Havprins var jo siste to timene hadde vi da arbeidet inn
matros på MT Havprins av Oslo - R tidsbefraktet for årelang seilas utenom tidligere i uken. Etter at arbeidstiden
Meyers rederi. Dette var et nesten nytt Nord-Europa, og ville ikke anløpe vår ble forkortet med tre timer fra 1. januar
fartøy, levert to år tidligere, og med en del av verden de neste to år. Det kan 1961, endret dette seg. En halv time ble
dødvektstonnasje på 19.670 tonn. nevnes at helt opp til 1958 var kravet 24 nå innarbeidet og daggjengen kunne

Utreisen gikk med tog til Oslo, og måneders seiletid for åfå hjemreisen da avslutte klokken 1200 på lørdager.
derfrå med charterfly til Nederland, betalt av stat og rederi. Små, men velkomne sosiale fremskritt
hvor skipet lå på verksted i Alblasser- Den underordnede dekksbesetning var dette.
dam. Den 23. juni var verkstedopphol- besto av 14 sjøfolk, hvorav seks var
det over og ferden gikk mot sørligere vaktgående. To mann var det på hver Matroshyren, inkludert 6 % tanktil
breddegrader, nærmere bestemt til Pu- vakt. Disse vekslet mellom utkikk og legg, var 835 kroner per måned. På
erto la Cruz i Venezuela. Havprins var rortørn gjennom nattetimene. Ved hverdager ble overtid betalt med 4,25
nylig blitt langtids-befraktet av Hess daggry, hvis god sikt, ble selvstyringen per time - det dobbelte på helligdager.
Oil for seilas i ameri-kanske farvann. koplet inn og vaktene satt til vanlig Etter 30 dagers seilas i amerikanske
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-med MT Havprins i amerikanskefarvann 1960 -61

Av Bjørn Tandberg
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mnd
Nov

Dec

2006
Jan

Feb

Kontraheringer for norsk-relatert regning
rederi tdw type verft lev detaljer
Color Line 211m ropax Aker Finnyards 07 ISOOpas

Color Line 211m ropax Aker Finnyards 08 ISOOpax, EUR 116m
Volstad Shipping 5,000 supply Aker Brattvaag 9.07 ST216, NOK 250m
Wilh Wilhelmsen 25,000 pctc Mitsubishi 08 6550 cars
Wilh Wilhelmsen 25,000 pctc Mitsubishi 08 6550 cars

SBS Marine 3,500 supply Karmsund Maritime 3.07 VS470
OFI Meling 4,000 supply Karmsund Maritime 5.07 VS4B6
BR Brennholm fishing Karmsund Maritime 3.07
Farstad 3,500 supply Westcon
E Forland 12,215* seismic Bergens MV
Eidesvik 3,500 offshore Flekkefjord Slip
DSD Shipping 104,900 tanker Sumitomo
Stavangerske fast catamaran Brødrene Aa
Rieber Sh 12,000* seismic Factorias Vulcano
Rieber Sh 12,000* seismic Factorias Vulcano
Solvang 60,000c LPG Hyundai
Havila Shipping 3,000 ahts Havyard
Stenersen 16,400 tanker Jiangnan
Stenersen 16,400 tanker Jiangnan
Arne Blystad 12,800 tanker Samho
Arne Blystad 12,800 tanker Samho
Arne Blystad 11.500 tanker Sasaki Zosen
Arne Blystad 11.500 tanker Sasaki Zosen
IM Skaugen 10,000 LPG/et Zhejiang Taizhu
IM Skaugen 10,000 LPG/et Zhejiang Taizhu
IM Skaugen 10,000 LPG/et Zhejiang Taizhu
IM Skaugen 10,000 LPG/et Zhejiang Taizhu
Solvang 17,000 LPG/et Meyer Werft
Solvang 17,000 LPG/et Meyer Werft
GulfMark Offshore 4,850 psv Aker Brattvaag
District Offshore 3,500 psv Fitjar MV
Augusta Offshore, Italia 2,500 ahts Myklebust Verft
Augusta Offshore, Italia 2,500 ahts Myklebust Verft
Rødne Trafikk
Stavangerske fast catamaran Brødrene Aa
Stavangerske fast catamaran Brødrene Aa
Rem Maritime 4,250 psv Kleven Verft
Volstad Maritime 95m offshore Fosen MV

KS Lysefjord catamaran 24m Oma Baatbyggeri

HSD33m fast ferry Fjellstrand 11.06
HSD 33m fast ferry Fjellstrand
Farstad Shipping 4,500 psv Aker Brevik
Odfjell Drilling semi-sub rig Daewoo
Smedvig drill barge Malayasia Marine
SeaDrill
Havila 4,500 supply Havyard
Sinvest jack-up Keppel-Fels
Thule Drilling jack-up QGM Dubai
Thule Drilling jack-up QGM Dubai
DOF 4,500 supply Kleven
Olympic Shipping 4,000 supply Ulstein
Höegh/Dreyfus
Höegh/Dreyfus
Atlantic Ferries
Atlantic Ferries
Sinvest

211m ropax Aker Finnyards 07 ISOOpax, EUR 116m

5,000 supply Aker Brattvaag 9.07 ST216, NOK 250m

25,000 pctc Mitsubishi 08 6550 cars

4,000 supply Karmsund Maritime 5.07 VS486

23m cat Brødrene Aa

semi-sub rig Daewoo

3.500 ro/ro Singapore Tech Marine 2q08
3.500 ro/ro Singapore Tech Marine 4q08
70m ferry Fiskerstrand Verft
70m ferry Fiskerstrand Verft 6.07

jack-up PPL Shipyard 3qoB

1.07
6.07
6.07
08
07

4q07
4q07
08

3q07
6.08
10.08
07
07
08
08

4qoB
2q09
3q09
4q09
3qoB
3qoB
9.07
vår 07
07
07
4.07
07
07
3.07
5.07
07

180 px, NOK 35m
12.06 120 px, N(

7.07 UT7SIE, NOK 300m
2hoB USD 550m

2q07 USD 84m
09 USD 495m
8.07 MT6OIO, NOK 280m
1.09 USD 139.6m
11.07 USD 126m

lqoB USD 126m
3q07 VS49SDEM
10.07 PlOl, NOK 300m

6.07

VS47O
NOK 500m
NOK 355m

180 pax
NOK 610m
NOK 610m
USD 81m
ahts, NOK 235
USD 30m
USD 30m

products, USD 23m
products, USD 23m
USD 21m
USD 21m
USD 25m
USD 25m
USD 25m
USD 25m
EUR 50m
EUR 50m
NOK 215m
MT-6009
UT734N
UT734N

130 pax, NOK 25m
180 pax
180 pax
MT6016
NOK 400m
NOK 25m

120 px, NOK 35m

Airbus contr
Airbus contr

60 cars/500pax
60 cars/500pax
USD 140.1 m



November
Frea 16,000
Aukra resale 16,000
Cielo del Baltico 27,300

Cielo del Biscaglia 27,300
Sea Ems 2,200
Seed Leaf 6,523
Celine I 75,000

Vega 2,500
Julia Isabel 3,725
Gerrita 112,043
Daehan No 2 10,400
Adiatic Arrow 9,400
Kristian With 2,800

Mørefjord 1,242
Performer 1,816
Portlink Pacer 5,500

Clipper Eagle 16,900
Clipper Falcon 16,900
Mineral 2,200
Askita 935

Fjord Ice 2,746
Breklum 1,527
Vikanes 4,475

December
Brali 48,000

Friborg 1,257
Gas Spirit 4,200c
Feisty Gas 4,200c
Fukuoka newb 19,700
Fukuoka newb 19,700
Fukuoka newb 19,700
Fukuoka newb 19,700
Siddis Sailor 946
Siddis Pilot 726
Sichem Caribbean 6.815
Sichem Padua 9,200
Sichem Pandora 9,200

Green Spring 6,522
Green Summer 6,489

J} Ugland
Siem Offshore
Siem Offshore
Siem Offshore
Subsea7

NorFerjer
Masterbulk
Masterbulk
Island Offshore
Gearbulk
Gearbulk
Gearbulk
Gearbulk
Gearbulk

Mosvold Drilling

Skipssalg på det norske markedet
2003 tanker Fleischer & Co, Oslo
2006 tanker Fleischer & Co, Oslo
1986 tanker dÄmico, Rome
1986 tanker d'Amico, Rome

1984 dry cargo Fehr Bereederung, Leer
1991 reefer Mance Carriers, Korea
1983 obo Makro Denizcilik, Istanbul

1992 dry Veninga & Cz, Delfzijl
1992 dry Wolfgang Grimpe, Bruchhausen
1990 sh tankerj J Ugland, Grimstad
2005 cement CTI, Jordan
1973 cement Sekurs Holding, Greece
2005 reefer E Ulvan Rederi, Trondheim

1973 bulk Jarle Stabben, Krs N
1987 dry Erwin Strahlmann, Marne
1997 containerTom Worden, Hamburg
1994 mpp Lagoa Sh, London
1995 mpp Lagoa Sh, London
1971 bulk Sønstabø Sh, Haugesund
1970 bulk PR Vik, Stavanger
1982 reefer Silver Sea, Bergen
1985 dry E Strahlmann, Marne
1967 bulk Fredship, Bergen

1985 tanker AMA Capital, New York
1972 dry Kopervik Sh, Kopervik
2001 LPG P D Gram & Co, Oslo
2001 LPG P D Gram & Co, Oslo

2006 chem CMB/Wah Kwong, HK
2006 chem CMB/Wah Kwong, HK
2006 chem CMB/Wah Kwong, HK
2006 chem CMB/Wah Kwong, HK
1975 standby O H Meling, Stavanger
1976 standby O H Meling, Stavanger
1984 chem C Eitzen & Co, Oslo
1993 chem C Eitzen & Co, Oslo
1994 chem C Eitzen & Co, Oslo

1989 reefer Green Reefers, Bergen
1988 reefer Green Reefers, Bergen

58,000 bulk

3.500 supply Brattvaag
3.500 supply Brattvaag
5,000 supply Kleven
10,930* constr Merwede

50 pbe ferry Fiskerstrand Verft
55,000 bulk Oshima  
55.000 bulk Sumitomo
3,200 supply Aker Brevik

72.000 bulk Oshima
72.000 bulk Oshima
54.000 bulk Oshima
54.000 bulk Oshima
54.000 bulk Oshima

drillship Samsung

Tsuneishi Cebu lhoB

2q07
2q07
6.07

2qoB
3.05
09
09
9.07
09
09
08
08
09
11.08

USD 17.6m
USD 17.6m

USD 9m
USD 12m

EUR 3.1m
USD 35m
USD 16.3 m bb
USD 3.5 m bb
USD 17.5 m

2 yrs tc
USD 19.25m
en bloc bb back

NOK 4.0 m
USD 3.3 m

EUR 965,000
USD I.om

USD 18m

USD 30.5m
en bloc
USD 125m
en bloc
en bloc
en bloc
NOK 15m
NOK 15m
USD 3m
USD 29m
en bloc
USD 30m
en bloc

USD 30m
VS47O-2
VS47O-2
MT6OI6L, NOK 340m
USD 175 m

50 cars/255pax
openhatch, for Star Shipping
openhatch, for Star Shipping
UT7SSLN, NOK 150 m

open-hatch/gantry
open-hatch/gantry
semi-open-hatch
semi-open-hatch
semi-open-hatch
USD 454 m

Bryggen Shipping, Bergen
Bryggen Shipping, Bergen
Bryggen Shipping, Bergen
Bryggen Shipping, Bergen
Maritime Mng, Florø
Det Stavangerske DS, Stv
bbSeabulk KS, Oslo

Berge Rederi, Trondheim
Hagland Sh, Haugesund
Australia

Atlantica KS, Oslo
Atlantica KS, Oslo

Eimskip, Reykjavik'
Norw

AS Frakt, Bergen
KS Bergen Banking Sh, Bgn
Th Jacobsen,Sarpsborg
Th Jacobsen, Sarpsborg
Montenegro
Ryfylke Sh, Stavanger
Israel

Falkeid Sh, Stavanger
Total Energy X, Sweden

Champion Tankers, Bergen
Dutch buyers
Stealth Gas, Greece
Stealth Gas, Greece

Bryggen Sh, Bergen
Bryggen Sh, Bergen
Bryggen Sh, Bergen
Bryggen Sh, Bergen
Stril Supply, Stavanger
Stril Supply, Stavanger
undiscl

Werring KS, 7 yrs bbtc
Werring KS, 7 yrs bbtc
Platou Finans KS, Oslo
Platon Finans KS, Oslo



Green Tundra
Green Winter

Sigas General
Koushin Maru
Kouki Maru
Incat 049
Turchese

Silver Copenhagen 4,230
Mike 1/
Vikanes

Januar 2006
Tromso Reliance 154,970
Tromso Trust 134,970
Rita Knutsen 124,472
Monte Luna 39,742
Mont Blanc 39,702
Safe Concordia

Sider Red 3,450

Sigar Governor 4,563
Røyksund 1,250
Jaya resale 2,500
Fortuna 1,514

Europa 255,100
Silver Bergen 4,230
Silver Ocean 4,230

Februar
Probo Panda
Probo Eik
Probo Bear
Probo Koala
Probo Bison
Probo Emu
Daewoo resale
Daewoo resale
Helena
Dana Futura

* denotes gross tons
c denotes capacity in cubic meters

fra Scandinavian Shipping Gazette, www.shipgaz.com

6,499
6,526
3,500c
4,822*
9,190*
5,619*
6.184

1,721
4,475

47.990
47.990
47.990
47.990
47.990
47.990
25.000
25.000
22,193*
18,725*

1986 reefer

1989 reefer Green Reefers, Bergen
1982 LPG C Eitzen & Co, Oslo

1998 cable Dokai Maritech, Japan
2000 cable Dokai Maritech, Japan
fast ferry Nordic Catamarans, Cph
1988 tanker O H Meling, Stavanger
1998 reefer Laskarides Sh, Piraeus

1982 dry E Strahlmann, Marne
1967 bulk Fredocean, Austrheim

1990 tanker Sovcomflot, Moscow
1990 tanker Sovcomflot, Moscow

1986 sh tanker Knutsen OAS Sh, Hgs
1983 tanker Bryggen Sh, Bergen
1981 tanker Bryggen Sh, Bergen
acc rig Consafe Offshore, Gtb
1985 dry Arke Sh Inc, Malta
1983 LPG C Eitzen & Co, Oslo

1979 sideport KS AS Tananger, Bergen
2005 supply Seacor Holdings, US
1979 bulk Misje Rederi, Bergen
1988 tanker Dynacom, Greece
1997 reefer Laskarides, Greece
1997 reefer Laskarides, Greece

1988 probo Prime Marine, Greece
1989 probo Prime Marine, Greece
1988 probo Prime Marine, Greece
1988 probo Prime Marine, Greece
1988 probo Prime Marine, Greece
1988 probo Prime Marine, Greece
2009 pctc Wallenius, Stockholm
2009 pctc Wallenius, Stockholm
1991 roro Dag Engström, Lysekil
1996 roro DFDS, Copenhagen

Green Reefers, Bergen 2-8 mnth
bbtc back
USD 5m
USD 50m
en bloc

USD 8.75m
USD 10m

USD 45m
USD 45m
USD 35m
USD 10.5m
USD 10.5m
USD 185m
EUR 3.5m

USD 45m
USD 10m
USD 10m

USD 22.5m
USD 22,5m
USD 22.5m
USD 22.5m
USD 22.5m
USD 22.5m
USD 85m
USD 85m

Platou Finans KS, Oslo
Platou Finans KS, Oslo

Intergaz, Cyprus
Geo ASA, Bergen
Geo ASA, Bergen
Master Ferries, Krs S
Stolt-Nielsen Tankers, NY

Silver Sea, Bergen
Hav Shipping, Bergen

Total Energy, Skövde

J B Ugland, Oslo
J B Ugland, Oslo
PGS, Oslo for conv
Greeks
Greeks

Ship Finance Intl, Oslo bb
Falkeid Sh, Stavanger
Intergaz, Cyprus
Caribbean

Hagenæs Sh, Aalesund
Greeks

Prosafe, Stavanger
Silver Sea, Bergen
Silver Sea, Bergen

Wenaas Shipping, Molde
Wenaas Shipping, Molde
Wenaas Shipping, Molde
Wenaas Shipping, Molde
Wenaas Shipping, Molde
Wenaas Shipping, Molde
Wilh Wilhelmsen, Oslo
Wilh Wilhelmsen, Oslo
Eidsiva, Oslo

Lys-Line Rederi, Oslo



2005

M/S WESTERN VIKING LNUN

M/S NORDIC QUEEN LNFF

M/S HAVILA FORCE LNML

M/S FOLKVANG LFZN

M/S SKANDIYARE LNNV

M/S PRIDE OF TELEMARK LNTC

M/S BOURBON PERIDOT LNHA

M/S STALVIK LNVK

M/S PHOENIX LNTN

M/S SASHA

M/S ISLAND TRADER LNJO

M/S BAROLO LNTV

M/S TEIGENES LNTY

M/S JOKERMAN LNOZ

M/S MYRTIND LNWA

M/S GORPUR LNYJ

M/S VISJON LNXF

M/S WØIEN LNWR

M/S BORIS LNMS

M/F DRYNA LNPQ

M/S MINNA LNZC

S/SIRINAII LMVU

M/S MILJE LNSZ

M/S MURMAN 2 LNYR

M/S TROMS FJORD LNQJ

M/S NORMAND NEPTUN LNYB

03.10. 806 brt.

10.10. 99 brt.

11.10. 2528 brt.

12.10. 31 brt.

19.10. 1970 brt.

27.10. 28559 brt.

28.10. 4144 brt.

28.10. 621 brt.

31.10. 34 brt.

31.10. 2465 brt.

03.11. 2263 brt.

04.11. 40 brt.

08.11. 2883 brt.

09.11. 15 brt.

09.11. 1392 brt.

16.11. 388 brt.

18.11. 7805 brt.

28.11. 29 brt.

02.12. 773 brt.

08.12. 1351 brt.

12.12. 88 brt.

14.12. 7 brt.

14.12. 28 brt.

15.12. 2008 brt.

16.12. 2467 brt.

19.12. 3663 brt.

Norsk Ordinært Register

Sævikson AS, Fosnavåg (M-718-HØ)
ex Irland reg. WESTERN VIKING (B.1997)
Cruise Service AS, Langevåg/Ålesund
Brødren Aa AS, Hyen (239)
Flavila Trencher AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg
ex Isle of Man reg. HAVILA FORCE (B.2000)
Astafjord Kystlag, Grovfjord/Harstad
ex norsk ikke reg. (B.1911)
DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
ex NIS reg. SKANDI YARE (B.2001)
Lavi Shipping Ltd.(Kystlink AS), Nicosia/Langesund
ex Hellas reg. ALKMINIA (B.1983)
Bourbon Ship AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg
Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (270)
AS Stig Magne c/o Roaldnes AS, Valderøya), Torsken/Harstad (T-93-TK)
ex Island reg. STALVIK (B.1973)
Lyng AS, Måløy
ex britisk reg. PHOENIX (B.2004)
LNWX - Siem Offshore Inc.c/o Terje Sørensen, Kristiansand
(drift: Rovde Shipping AS, Rovde), Grand Cayman/Ålesund
Aker Fangsten AS, Tomrefjord (204) Skrog v/ Aker Braila S.A., Braila (78)
Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
Brevik Construction AS, Brevik (40) Skrog v/ Aker Braila S.A., Braila (79)
Svein Rolf Willadsen, Moss
Princess Yachts Ltd., Devon (V57058)
Teigenes AS, Eggesbønes/Fosnavåg (M-l-HØ)

Northern Shipyard, Gdansk (402) Navol Shipyard SA, Oltenia (3336/1)
Per O.Skaaret Consult (Per Ottar Skaaret), Vollen/Oslo
X-Yachts AS, Haderslev (5)

- Ono Shipping AS (AS Frakt), Rong/Bergen
- ex tysk reg. PERFORMER (B.1987)
Båtsfjord Havfiskeselskap As, Båtsfjord/Vardø (F-130-BD)
ex færøyisk reg. GORPUR (B.1970)
West Contractors AS, Ølensvåg/Haugesund
ex norsk reg. VISJON (B.1993)
Arne Wøien, Lier/Oslo
Fairline Boats Plc., Oundle (92).
Bukser og Bjerging AS, Oslo/Hammerfest
Moen Slip AS, Kolvereid (57).
Fjordl MRF AS, Molde
Aker Aukra AS, Aukra (116) Vyborg Shipyard JSC, Vyborg (skrog)
Breisund AS, Ålesund
ex svensk reg. MINNA (B.1958) ex norsk reg.
Jonas Micael Jettman, Oslo
ikke reg. tidl. (B.1917)
Roar Haldorsen Strat, Oslo
ex nederlands reg. FLYING DUTCHMAN (B.1976)
Austevoll Havfiske AS, Storebø/Bergen
ex Kypros/Russland reg. MURMAN 2 (B.1998)
Troms Fjord KS (Troms Offshore AS), Tromsø
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS,Flekkefjord (183)
Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
ex NIS-reg. NORMAND NEPTUN (B.1996)

Skipsmatrikkelen



M/S BOURBON CHIEFTAIN LIUK - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg/Ålesund

M/S FALKSUND LIK} - Falkeid Shipping AS (Maritime Management AS, Leikanger), Finnøy/Stavanger

Skrog BYGGENUMMER 27 LIWG - Karmsund Maritime Service AS, Kopervik

M/T TRANS MARMARA LAFS6 - Euro Trans Skips AS (Seatrans AS), Paradis/Bergen

M/T BRØVIG WIND LAFZ6 - Brøvigtank AS (Brøvigs Rederi AS), Farsund

M/S OCEAN PEARL LAGD6 - Ocean Pearl KS (Shipman AS), Torangsvåg/Bergen

M/S OCEAN SPIRIT LAGI6 - Ocean Mainport Offshore Limited (Sartor Shipping AS, Steinsland/
Farstad Shipping AS, Ålesund), Cork/Bergen

M/S SKANDI CHIEFTAIN LAEP6 - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen

M/T BERGE ODIN LAFU6 - Bergesen Gas Shipping AS (Bergesen Worldwide Gas ASA), Oslo

M/T JO ASK LAFI6 - J.O.Odfjell Chemical Carriers IV B.V(}.O.Tankers AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen

M/T BORGA LEYH3 - Borga KS (AS J.Ludwig Mowinckels Rederi), Bergen

M/S VERITAS VIKING II LNTX3 - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund

M/S SPAR TAURUS LAZS5 - Spar Shipholding AS, Bergen

M/T PRIMULA LAGC6 - Vadero Shipping Limited (Linnea Shipping AS, Lysaker), Douglas/Oslo

M/T TRANS EMERALD LAGL6 -KS Kjemikalietank (Seatrans AS), Paradis/Bergen

M/T BRYGGEN LAGR6 - Bryggen Shipping & Trading AS, Bergen

M/T STEN NORDIC LAEY6 - Utstein II KS (Rederiet Stenersen AS), Bergen

M/T BRØVIG FJORD LAGS6 - Gezina AS (Brøvigs Rederi AS), Oslo/Farsund

M/S FAVORITA LAGM6 - Ugland Shipping AS, Grimstad

M/S SILVER COPENHAGEN LAHD6 - Silver Copenhagen KS (Fjord Shipping AS), Måløy/Bergen

M/S RONJA PIONEER LAGN6 - Sølvtrans AS, Ålesund

M/T SCARLET STAR LADL6 - Scarlet Star Shipping Ltd.(Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo

Sistnevnte var fait ut i l.kvartal 2005.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2005:
M/S ANNE VIKING (LHPV) (57/-/1992) ex ZITA - 95 - fra Jan Olav
Lofthus, Sandnes/Stavanger til Sognefjord Charter Cruise ANS
(Carl Andre Riiber, Vangsnes), Vik i Sogn/Stavanger, omdøpt til
NEMO.
M/S ARIADNE (LIGB) (20/-/1930) - fra Trond Dagfin Krane

19.12. 2028 brt. -ex NIS-reg. BOURBON CHIEFTAIN (B.1983)

20.12. 1297 brt. -ex tysk reg. BREKLUM (B.1985)

28.12. 2677 brt.

03.10. 3753 brt.

04.10. 2934 brt. -ex Tyrkia-reg. LADY BEGONIA (B.2005)

06.10. 7429 brt. -ex britisk-reg. OCEANIC PEARL (B.1997)

18.10. 2169 brt. -ex Isle of Man reg. FAR SPIRIT (B.1983) ex norsk

27.10. 2598 brt.

31.10. 25994 brt. - Daewoo Shipb.& Marine Eng.Co.Ltd.,Okpo (2305)

31.10. 12273 brt. -ex Nederland reg. JO ASK (B.1997)

03.11. 66742 brt. -ex NOR reg. BORGA (B.1992)

04.11. 7764 brt.

08.11. 32474 brt. - Chengxi Shipyard Co. Ltd., Jiangyin (CX 4207)

09.11. 14332 brt. -ex tysk reg. WELS (B.1992)

10.11. 5815 brt.

10.11. 11360 brt. -ex irsk reg. FREA (B.2003)

30.11. 11935 brt. - Jiangnan Shipyard (Group) Co.Ltd., Shanghai (H2336)

05.12. 8450 brt. -ex Marshall øyene reg. SONGA PEARL (B.2005)

07.12. 30078 brt. -ex Panama reg. FAVORITA 3 (B.2005)

28.12. 3817 brt.

30.12. 1256 brt. - Aas mek. Verksted AS, Vestnes (174) Riga Shipyard, Riga (082) (skrog)

04.01.05. 23298 brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd., Ulsan (0327)

Norsk internasjonalt skipsregister

S.C. Navol S.A., Oltenita (401) (B.2004) ex Sankt Vincent og Grenadinene reg.

- ex Tyrkia-reg. BURCE S (B.2003)

Brattvåg Skipsverft AS, Brattvåg (108) Aker Tulcea SA, Tulcea (skrog)

ex NOR reg. VERITAS VIKING II (B.1999)

INP Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan (1136)

ex Kypros reg. SILVER COPENHAGEN (B.1998)

Johansen, Laupstad/ Melbu til Stiftelsen Nord-Norsk Fartøy
vernsenter og Båtmuseum, Gratangen/ Melbu og slettet i merk
eregisteret.
M/S BASEN (LGNF) (215/-/1978/00) ex MUNKEN - 02 - fra Statens
Vegvesen Møre og Romsdal, Molde til Mesta AS, Lysaker/Molde.
M/S BULLWORKER (JXAS) (640/B/1973) ex MIKALI -02 ex FOR
TIES MOON - 86 - Neptun Rederi AS, Oslo/Haugesund, omdøpt
til BB LIFTER.



M/S DRYGOLIN (JWWL) (34/-/1958) - fra Bakkasund Fisk AS, Bak- M/F SOGN (LLPV) (2.528/580/1982/95) ex ALVERSUND -96 - Fjordl
kasund/Bergen til Netpro AS, Mjøndalen/Bergen.
M/S EIGHT BELLS (LLIM) (28/-/1969) ex DEDA - fra Harald
Markhus Charterbåt c/o Harald Marhus, Oslo til Dag William
Wroldsen, Heer/Oslo.
M/T EPO (LHDR) (131/-/1914) ex RØDSKJÆLI -67 ex RØD-SKJÆL
- 66 - fra Vagsfjell AS, Tromsdalen/Trondheim til Torgeirson AS,
Kvaløysletta/ Trondheim.
M/S GREISNES (LLDU) (39/-/1982) ex STAMNES - 00 ex LIABØ - 92
- Partrederiet Øyskyss ANS (Jan Henrik Mattvik), Hersvikbygda
omdøpt til PANDORA og hjemsted endret fra Brønnøysund til
Florø.
M/S GREVEN (LLWO) (45/-/1953) - fra Bora Sandfrakt AS, Haried/
Ålesund til Veteranbåten Greven DA, Vikersund/Ålesund.
M/S HAANDY (LMPN) (37/-/1956) ex KURT - 72 ex JOLU - 70 -
Bukser og Bjergning AS, Oslo/Stavanger, omdøpt til IVER.
M/S IF 3 (LDFM) (10/-/1938) - fra Fredrik Georg Denneche, Uten
riksdep.v/AMB Nairobi (Kaj Denneche, Lierskogen), Oslo til Tone
Krogh og Georg Fredrik Denneche, Oslo.
M/S JUPITER (LHIV) (20.581/2.847/1975/88/95) ex COLOR VIKING
- 98 ex KING OF SCANDINAVIA - 94 ex DANA GLORIA - 89 ex
SVEA CORONA - 85 ex DANA GLORIA - 84 ex WELLAMO - 81
- fra Fjord Line AS, Bergen til MS Jupiter DA c/o Troms Fylkes
Dampskibsselskap ASA (ISM-ansv.: Fjord Line AS, Bergen), Tromsø
og hjemsted endret fra Bergen til Tromsø.
M/S KAMELEON (LDIZ) (43/-/1967) - fra Are Raknes, Porsgrunn/
Tromsø til Grand Sebaste Rederi ANS (Roy Iver Hilmar Isaksen),
Spildra/Tromsø.
M/S KINGFISHER (LMPY) (3.672/3.550/1989/97/98) ex SEAWAY
KINGFISHER - 04 ex ATLANTIC SURVEYOR - 98 ex YURIY TRI
FONOV - 97 - fra Kingfisher DA, Stavanger/Haugesund (best. reder:
North Sea Shipping AS, Bakkasund,ISM-ansv.: Eidesvik AS, Bømlo)
til Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund.
M/S LØVENG (LIZP) (48/71935) - fra Odd Ingvar Viken, Roan/
Tromsø til Per-Åge Hansen, Hammerfest/Tromsø.
M/S NERA ATLANTIC (LEDG) (720/B/1949/65/72/79) ex INGER
HILDUR I - 99 ex INGER HILDUR - 99 ex EIGUN - 88 ex GLOBE
XII - 66 - fra Nerafish Ltd. AS, Molde til Lafjord Fiskebåtrederi AS,
Storebø/Molde.
M/S NORMAND PRODUCE (LLLX) (2.165/3.350/2001) ex TROMS
FALKEN - 05 - fra Solstad Offshore UK Ltd. (Solstad Shipping AS,
Skudeneshavn), Aberdeen/ Skudeneshavn til Troms Falken KS
(Troms Offshore AS), Tromsø, omdøpt til TROMS FALKEN og
hjemsted endret fra Skudeneshavn til Tromsø.
M/S OCEAN FIGHTER (LIUV) (891/1.200/1980/97) ex STIRLING
TERN - 97 - fra Ocean Mainport Offshore Limited (Sartor Shipping
AS, Steinsland), Cork/ Bergen til Ocean Mainport Surveys Limited
(Sartor Shipping AS, Steinsland), Cork/Bergen.
M/S PORS (LMFU) (62/-/xxxx) ex OLE JACOB - 77 ex KNM TROLL -
61 - fra Utleigeservice Arve Feet, Oslo til Scantug AS, Moss/Oslo.
M/S SAGAFJORD (LMEK) (5.7621.199/1965) ex SANDEFJORD - 03
ex FENNO STAR - 92 ex SCANDINAVIA - 90 ex TERJE VIGEN - 86
ex VIKING III - 82 - fra Saga Line AS, Moss til Gabriel Scott Rederi
AS (Sunbay Management AS, Bergen), Søgne, omdøpt til GABRIEL
SCOTT og hjemsted endret fra Fredrikstad til Kristiansand.
M/S SEA PRINCESS (LLVS) (39/71998) ex AFRODITE - 02 - fra
Einar Johan Holst, Nesoddtangen/ Ålesund til Jørgen Halfdan
Nørstenæs, Oslo/Ålesund.
M/S SEUT (JWTP) (133/71958) ex KATTLAND - 94 ex FRU OLSEN
- 89 ex MICHAEL I - 85 ex SPIEKEROOG - 74 - fra Nordenfjeldske
Sjøtransport AS, Verrabotn/ Fredrikstad til Verran-Grus AS, Ver
rabotn/Fredrikstad.
M/S SIGGBAS (LNKX) (1.104/889/1974/82/85) ex WEST PLOVER
- 85 - Ocean Mainport Offshore Limited (Sartor Shipping AS, Stein
sland), Cork/Bergen omdøpt til OCEAN WEST.
M/S SKATE (LJYI) (88/71938) ex ASKET - 98 ex BÆRØYFJORD
- 87 ex BØFJORD - 76 ex SAGVÅG I - 69 ex JEAN - 57 ex SAGVÅG
I - 57 - fra Rolf Lunde, Bergen til Dag Kenneth Marholm, Bergen.
I november omdøpt til ONKEL BLÅ.

Fylkesbaatane AS, Florø/Måløy, (ny ISM-ansv.: Fosen Trafikklag
ASA, Trondheim).
M/S THEA (LEBV) (26/71965) ex TINIUS - 83 ex KLOVNINGEN -
74 - fra Gunnar Ring Nilssen, Åsgårdstrand til Fredrik Brodersen,
Lyngør og omdøpt til KLOVNINGEN og hjemsted endret fra
Tønsberg til Tvedestrand.
M/S TRIPLE A (LLWV) (34/-/2001) - fra Bernt Helland, Stavanger til
Ragnvald Albretsen, Sandnes, omdøpt til SEABREEZE og hjemsted
endret fra Stavanger til Sandnes.
M/S ULVIKFJORD (LKSY) (49/71940) - fra Arne Linga, Granvin/
Bergen til Kystperlen AS, Oslo/Bergen.
M/S VAGSFJELL (LLTC) (202/305/1924/50) ex VÅGSFJELL - 99 ex
NYBORG - 97 ex A. ROSE - 46 ex HMS ADELPHI - 45 ex HMS
SIESTA - 44 ex A.ROSE - 40 - fra Vagsfjell AS, Tromsdalen/Brøn
nøysund til Torgeirson AS, Kvaløysletta/ Brønnøysund.
M/S VIKING FIGHTER (JXIW) (2.090/2.630/1986) ex TENDER
FIGHTER - 91 - Ocean Mainport Offshore Limited (Sartor Ship
ping AS, Steinsland), Cork omdøpt til OCEAN VIKING og hjemsted
endret fra Haugesund til Bergen.
M/S VIKING PRINCE (LAZP) (1.322/1.120/1976) ex STAD SUP
PLIER - 89 - Ocean Mainport Offshore Limited (Sartor Shipping AS,
Steinsland), Cork omdøpt til OCEAN PRINCE og hjemsted endret
fra Haugesund til Bergen.

November 2005:
M/S ARNØY (LMLS) (45/71973) - fra Henrik S. Henriksen, Holm
estrand til Sjøen for alle, Oslo/Holmestrand.
M/S BELOS (LJXK) (436/71999) - fra Neptun Rederi AS, Oslo/Brevik
til Bukser og Berging AS, Oslo/Brevik.
M/S BJØRGHILD (LFRN) (39/71915) - fra Tom Roger Larsen,
Porsgrunn/Oslo til Kystperlen AS, Oslo.
M/S EDIT MARIE (LMCO) (45/71900) - Odd Magne Stabben, endret
adresse fra Turøy til Nordstrøno, hjemsted uforandret Florø.
M/S FADER'N (LMNZ) (98/71957) ex STAUPFOS - 87 - fra Fadersn
AS, Gurskøy/ Horten til Nordic Steamers Ltd. (VA-Stens Grave-
Sprengningservice AS, Kløfta), Jersey/Fredrikstad.
M/S FARØY (LGAP) (40/71955) ex FLYNKEN 2 - 92 ex IVAR ex
GROGG ex OAXEN VII - fra Farsund Fortøyningsselskap AS,
Farsund til Ove Marton Wiland, Skånevik/ Farsund, omdøpt til
WIXO.
Lekter GRABB 111 (LM7153) (91/71977) - Sjøentreprenøren AS,
Nyborg, omdøpt til MUDRUN og hjemsted endret fra Flekkefjord
til Bergen.
M/S HANS-OTTO (LKZG) (41/71915) ex OSNES I -58 ex GUPPAN
- 46 - fra Ragnar Sundberg, Jakobsli/Namsos til Gerd Lyngbø,
Kleppestø/Namsos.
M/S HAPPY FIESTA (LLGY) (14/71981) ex FIESTA - 01 - Wollert
Hvide, flyttet fra Paradis til Oslo, omdøpt til FIESTA og hjemsted
endret fra Bergen til Oslo.
M/S JOLU (LMJR) (568/630/1936/57/71/74/84/99) ex KARM ALFA
- 01 ex ESPEVÆR - 99 ex ELISABETH - 98 ex SISSEL ELISABETH
- 95 ex HARGUN - 89 ex TERJE 9 - 56 - Jostein Lundal, Tananger/
Stavanger (ny ISM-ansv.: Tananger Offshore AS, Tananger).
M/S KROSSFJORD I (LNXT) (644/71968/82) ex KROSSFJORD
- 04 ex HAVGLANS II - 00 ex HAVGLANS - 99 - endret fra Lyng
AS til Lyng AS c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/Bergen og
omdøpt til KLOVNINGEN. I desember til Maritim Frakt AS c/o
Maritim Næringspark, Raudeberg og hjemsted endret fra Bergen
til Måløy
M/S LINE GUNHILD (LFMJ) (34/71924) ex ARNE I - 93 ex DON
CARLOS - fra Steinar Rørnes, Tromsø/Fredrikstad til Inne Kaisa
P. Hallset (Kaisa Parvia Hallset), Tromsø/Fredrikstad.
M/S MYKENFJORD (LDWA) (40/71953) ex ULV-EIRIK - 70 - fra
Svein Bjørnar Buøy, Arendal/Trondheim til Filip Andreas Fraenkl,
Porsgrunn/Trondheim.
M/S NORTH STAR (LLKM) (21/72000) - fra Steinar Johan Leganger,
Ørskog til Haakon Nissen-Lie, Nesøya og Georg Marius Nissen-Lie,



Årsmøte for

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Årsmøtet for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avholdes i Kristiansund

lørdag 10. juni 2006 kl 16.00

Sted: Vikaneset i Frei kommune

Saksliste:

1 Konstituering
2 Årsberetning for 2005.
3 Årsberetninger for 2005 fra lokalavdelingene.
4 Regnskap for 2005.
5 Styrets forslag til kontingent for 2007.
6 Styrets forslag til budsjett for 2007.
7 Valg av Formann for 1 år

Sekretær for 2 år
Redaktør for 1 år
Vararevisor for 2 år

Valgkomite
8 Eventuelt.

Vi minner om at årsmelding og regnskap for lokalavdelingene skal være innsendt til sekretær,
og at lokalavdelingene skal utpeke medlemmer til hovedstyret.

Vi viser til egen informasjon fra NSS Nordmøre

Vi håper at mange vil finne veien til Kristiansund denne helgen i juni
og ønsker vel møtt!

Styret

l J



For året 2005 kan vi også notere god tilvekst i medlemstallet. Ved årets begynnelse var medlems
tallet 1410 og ved årsskiftet var tallet kommet opp i 1477 medlemmer.

Medlemsbladet SKIPET er på mange måter föreningens ansikt utad til medlemmer og andre.
SKIPET kom ut med 4 numre i 2005. Innholdsmessig følges tradisjonen, med rederihistorie, flåte
lister, en rekke faste spalter, samt mye tilfeldig stoff. Vi jobber stadig videre med forbedret layout
for SKIPET. Föreningen fikk egen Web-side i 2004. Den har bidratt postivt mht. medlemsverving.

NSSs øvrige virksomhet har ikke gjennomgått store endringer i 2005. Lokalavdelingen NSS-Øst
landet har hatt en del medlemsmøter gjennom året. NSS-Nordvest er en aktiv förening og har
gjennomført en rekke møter i 2005. NSS-Bergen ble startet opp igjen høsten 2000 og har holdt
større aktivitet også dette året. Videre har vi aktive lokalavdelinger som NSS, Haugaland i Haug
esund med faste møter en gang pr.mnd. og NSS-Nordmøre i Kristiansund (stiftet 2001) som har
hatt jevnlige møter gjennom året.

Biblioteket på Karmøy (Alf Johan Kristiansen) låner ut bøker og tidsskrifter til medlemmene.
Foto-poolen (Øyvind Johansen) fungerer ved at påmeldte deltakere bestiller skipsfotos fra sirkul
erende billedsamlinger.

Selskapets daglige drift utføres av et styre på 7 medlemmer, bestående av et arbeidsutvalg på 4
medlemmer (formann, kasserer, sekretær og redaktør), mens de øvrige tre velges av lokalavd.
Arbeidsutvalg,revisor og valgkomite velges av årsmøtet. NSS's økonomi er noe anstrengt, viser til
eget regnskap. Årsmøtet er föreningens øverste bestemmende organ.

I år 2005 skiftet vi formann under årsmøtet 21.mai. Vi takker alle Per Alsaker for solid innsats i
25 år og ønsker Terje Nilsen velkommen til rors.

Iår 2005 ble årsmøtet awiklet 21.mai i Brevik sjømannsforening, Brevik.

Dette årsmøtet valgte slik:

Styret består av formann, sekretær, kasserer, redaktør. I tillegg valgte representanter for loka
lavdelingene, Arne Gundersen - NSSØ, Einar Sæther - NSS,Nordmøre og Svein Blindheim,
NSS-Nordvest.

Årsberetning 2005

Bergen 1. februar 2006

Terje Nilsen
formann

Frode Folkestad
sekretær

For 1 år: Formann Terje Nilsen NY
Ikke på valg: Sekretær Frode Folkestad
For 2 år: Kasserer Leif K. Nordeide
For 1 år: Redaktør Dag Bakka jr.
Ikke på valg: Revisor Flarald Bjørkli

For 1 år: Valgkomite Dag Bakka jr
For 1 år: Valgkomite Einar Onsøien NY
For 1 år: Valgkomite Alf J. Kristiansen
For 1 år: Vararevisor Per Albert Lund
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Med en kapasitet på 10 biler, var bilferja «Gaute»

landets største og mest moderne ved over

leveringen i 1932. Den hadde innlagt elektrisitet

og varmt/kaldt vann.

Sidetrålerepoken startet i Kristiansund i 1930.

«Borgenes» ligger inne i Vågen, og er under

restaurering.
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Hilsen fra ordføreren i Kristiansund
Når isen i Norge trakk seg tilbake for om lag 10.000 år siden ble kystlinjen de første isfrie områdene. Dette
åpnet i en viss grad for bosetting som er definert som "Fosnakulturen". Her var tilgang til fisk og "de første
kristiansundere" klarte å skaffe seg det viktigste i livet - nemlig mat. Utover på 1600-tallet ble det et viss
bosetting i det som ble benevnt ladestedet Fosna og som et ledd i hollendernes oppkjøp av tømmer fra de
private sagene bl.a. inne i Nordmørsfjordene, ble det like før år 1700 etablert et tollsted i Fosna.
Kjøpstadsrettighetene fikk ikke Kristiansund før i 1742, etter en sterkt pågang i befolkningen og med stor
motstand fra Trondheim i nord og Bergen i sør. Fra da av utviklet Kristiansund seg til en foregangsby når det
gjaldt tilvirkning og eksport av fisk. "Byen med broene" fikk store ødeleggelser under 2. verdenskrig, men
er i dag gjenreist til en moderne by og har gjennom de siste 10-år blitt etablert som et naturlig senter for
oljevirksomheten i Midt-Norge. Tilknytting til sjøveis kommunikasjon er fortsatt til stede og gjennom de
siste år er det foretatt betydelige interkommunale grunnlagsinvesteringer i utvikling av de havnemessige
forhold.

Det er en glede for Kristiansund at Norsk Skipsfartshistorisk Selskap vil avholde sitt årsmøte i Kristiansund
i juni 2006. Jeg håper årsmøtedelegatene både vil bli kjent med byen og med noen av oss kristiansundere.
Jeg er trygg på at Nordmørsavdelingen av föreningen vil ta seg av de tilreisende på best mulig måte.

Dagfinn Ripnes
ordfører

 “ m 0
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Framnæs var flaggskipet i Sundbåtflåten fra 1917-1951.

Stiftelsen Framnæs håper at fergen skal kunne sette i

trafikk igjen i løpet av de kommende årene...

«Røeggen» var Norges første vellykkede ferskfisk

hekktrålerprosjekt, utviklet og levert av Storvik
Mek. verksted Kristiansund i 1965.
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Ved kystkultursenteret i Vågen ligger

det levende skipsverftsmuseet
«Mellemværftet».

Sundbåten har trafikkert mellom byens

3 øyer siden 1876, og er verdens eldste

kollektive transportmiddel i kontinuerlig

drift. «Angvik» (2005) og «Rapp» (1958)

går i dag i rute på havna.

Fiskeværet «Grip» har en dramatisk historie.

Froqram

f

f

Lordag formiddag:
En kulturell vandring i et maritimt miljø i Vågen 4 ||r
Sammen med to guider fra Nordmøre Museum og de "kjentfolkene" Æf
som lokalföreningen seiv rår over får vi en spennende rundtur rundt Æ--
Vågen. Området var byens første "industriområde" med bl.a. reper-
bane, hele 3 skipsverft, bøkkerverksted og jodfabrikk. Her var også brygger,
arbeiderboliger for de ansatte på skipsverftene samt tradisjonelle skipperboliger.
Vågen står urørt etter bybrannen i 1940 og er i dag et spennende område å
vandre i. Det midterste av de tre skipsverftene som i sin tid lå i Vågen, Mellem
værftet fra ca. 1865, framstår i dag som det gjorde i 1890-årene og brukes i dag i
fartøyvernsammenheng. Innerst i Vågen, i museumskafeen "Handelshuset Patrick
Volckmar", tar vi en kort rast med en liten varmrett. Turen videre passerer
saltbrygger, nok et skipsverft og det idylliske boligmiljøet Naustkroken før vi tar
en snartur innom Gomalandets Gravsted. Om gravstedet sies det at de eldre
kristiansundere ble gravlagt i spansk jord - nemlig ballastjorden som ble losset på
Ballastkaia (Likvorren) før spaniolene returnerte til Spania med klippfisk om bord.
Turen avsluttes på den store Milnbrygga fra 1749, hvor Nordmøre Museum i dag
har etablert sitt klippfiskmuseum. Sundbåten "Angvik" plukker oss opp utenfor
Milnbrygga og tar oss med på en rundtur.

Lørdag ettermiddag:
Tur med den nye Sundbåten "Angvik"
Om bord på "Angvik" finner vi også markedssjef i Destinasjon Kristiansund og
Nordmøre, som tar oss med tilbake til "Slaget på Christianssund Red 1808" i en
både spennende og underholdende beretning. Her får vi høre historien fra den
sommerdagen for et par hundrede år siden da de to engelske fregattene "Tartar"
(48 kanoner) og "Signate" (32 kanoner) ba byen kapitulere og overlevere alle
fartøyer, med det svar "at saalenge Christianssund havde Nordmænd, tænkte man
aldeles ikke paa nogen Overgivelse." Etter noen timers kamp fikk de to engelske
fartøyene forlate byen uten å ha forvoldt de store skadene. "Angvik" bringer oss
rundt i havneområdet og vi vil bli vist hvor de forskjellige festningsverk lå. Etter
rundturen på havna bringer "Angvik" oss til Vikaneset i Frei kommune hvor det
formelle årsmøtet starter kl. 16.00. Etter årsmøtet serveres det fellesmiddag til
deltakerne hvoretter resten av kvelden er satt av til sosialt samvær. Får vi en fin
sommerkveld vil kanskje mange trekke utendørs hvor det i fjæra kan bli mulig
heter for bålbrenning med tilhørende snacks og drikke. Overnatting arrangeres
på Vikaneset. Her er bl.a rorbuer til disposisjon (se vikaneset.no).

Søndag formiddag:
Etter en herlig frokost på Vikaneset organiseres transport til bysentrum/Varde
tårnet. De som ønsker det kan delta på fottur til Varden (Kirkelandets høyeste
punkt) hvor det fra Vardetårnet (det tredje i rekken) er en fabelaktig utsikt over
havområdet fra Hustadvika til Smøla/Hitra og omgivelsene generelt og med Grip
og Grip fyr midt i dette bildet.

Søndag mellom kl. 12.30-15.30
arrangeres tur til øysamfunnet Grip (14 km vest for bykjernen). Grip er i dag en
del av Kristiansund, men var i sin tid landets minste kommune. På sommertid er
Grip et yndet turistmål ut over at utflyttede gripværinger gjerne bruker de gamle
bolighusene sine gjennom hele sommeren. Her finnes godt ivaretatte bolighus,
brygger og naust samt at du her finner Norges minste stavkirke, oppført på 1400-
tallet. I kirken finnes et alterskap fra ca. 1515, gitt i gave av den 14-årige
dronning Elisabeth av Danmark - Norge som var gift med kong Christian II.

Gamle Kristiansund, representert ved
«Kulturbeitet på Innlandet»
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Til medlemmene i Norsk Skipsfartshisorisk Selskap:

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap arranger årsmøte i Kristiansund 10.-11. juni 2006.

Med bakgrunn i dette er ansvaret for den praktiske tilretteleggelse og den påføigende
gjennomføring av årsmøtet overlatt til Avdeling Nordmøre. Lokalföreningen har
allerede nå god kontroll over det kommende arrangementet og har lagt opp til at
deltakerne skal få en interessant helg i "klippfiskbyen". Gjennom det samlede
arrangement vil du få med deg et båtcruise på den indre havn, en båttur til det lille
øysamfunnet Grip (14 km vest i havet) samt en vandring gjennom Vågen - byens
første industriområde - som i dag har et helt spesielt bygnings- og kulturmiljø. Nytt
av året er at årsmøtedeltakerne gjerne kan ha med seg ledsager. Det eneste som

lokalföreningen nå avventer er påmelding fra flest mulig av medlemmene.

Vel møtt skal dere alle være til en spennende helg i Kristiansund.

Kristiansund N., 17. februar 2006

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap - Nordmøre

Einar Sæter, formann

Årsmøte for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årsmøtet for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avholdes på Vikaneset ved Kristiansund lørdag lO.juni 2006 kl. 16.00.
Transport til møtelokalene etableres ved bruk av sundbåten "Angvik".

Etter møtets avslutting vil det ca. kl. 19.30 bli servert fellesmiddag til
årsmøtedeltakerne med ledsagere, hvoretter resten av kvelden er satt av til
sosialt samvær.

Vi minner om at årsmelding og regnskap for lokalavdelingene skal være
innsendt til Sekretær, og at lokalavdelingene skal utpeke medlemmer til
hovedstyret.

Øvrig arrangementer i anledning årsmøtet:

• Lørdag 10. juni kl. 13.30-15.30: Båtcruise i indre havn med den nye
sundbåten "Angvik" med innlagt kåseri omkring "Slaget på
Christianssund Red 1808". Turen ender ved Vikaneset.

• Søndag kl. 12.30-15.30: Tur til Grip med M/S "Gripskyss".

For de som kommer til Kristiansund fredag kveld er det arrangert
overnatting på Hotell Kristiansund i sentrum. Deltakere som kommer til
Kristiansund lørdag morgen inviteres til å delta under fellesfrokost på
Hotell Kristiansund lørdag morgen.

Innkalling til årsmøtet 2006

Lørdag 10. juni kl. 11.00-13.30: Fottur gjennom Vågen i Kristiansund med
guider. Varmmatservering på "Handelshuset Patrick Volckmar".

Søndag kl. 10.00: Avreise fra Vikaneset.

Søndag kl. 10.30-12.00: Fottur til Vardetårnet.

KRISTIANSUND KOMMUNE

Storkaia Brygge

- en av de største opplæringsvirksomheter
i maritime fag, med spesiell fokus

på maritim kommunikasjon
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ARiK
Ressurssenteret i Kristiansund

Påmelding
må skje innen 5. april for å sikre middag
og overnatting. Påmelding til:
Einar Sæter tlf. 71 67 48 87 / 40 84 58 55
E-mail: einars@adsl.no

Priser:

• Middag under årsmøtet anslagsvis kr. 250,-.

• Overnatting Hotell Kristiansund fredag-lørdag:
Enkeltrom kr. 500,- / dobbeltrom kr. 700,-
frokost inkludert.

• Overnatting Vikaneset lørdag-søndag:
Ikke avklart, men rorbu med 5 sengeplasser
ca. kr. 1.200,-.

• Båtbillett Grip kr. 170,-.

• Servering "Handelshuset Patrick Volckmar,
havnecruise og transport til/fra Vikaneset er
kostnadsfritt for delegatene med ledsager.

• Lokalföreningen vil søke å gi tilskudd til å
dekke deler av kostnadene knyttet til middag
under årsmøtet, båtbillett til Grip og i tillegg til
et mulig bidrag til overnattingskostnader på
Vikaneset.

Saksliste:

1. Konstituering

2. Årsberetning for 2005

3. Årsberetninger fra

lokalavdelingene for 2005

4. Regnskap for 2005

5. Styrets forslag til kontingent
for 2007

6. Styrets forslag til budsjett
for 2007

7. Valg av:
Formann for lår
Redaktør for 1 år

Valgkomite for lår

8. Eventuelt

SUNDBÅTEN
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Resultatregnskap pr. 31.12. 2005:

Balanse pr. 31.12. 2005

Inntekter 2005 2004

Kontingent 402.300 430.800
Salg eldre utg.SKIPET m.m. 4.545 7.823
Gaver m.m. 11.590 11.725
Ref.moms/tilskudd 10.444 13.539
Renteinntekter 2.322 1.581
Inntekter: 431.201 465.468

Utgifter
Trykking SKIPET 325.850 353.450
Portoutgifter 53.376 35.056
Andre driftsutgifter 13.244 11.275
Biblioteket 11.294 11.464
Medlemsskap i andre foreninger 1.410 1.332
Overført lokal avd. 0 2.490
Kopimaskin/Fotosamling 0 7.134
Bankomk. 873 1.044
Årsmøte/styremøte m.m. 15.773 12.552
Endring forsk.bet. kontingent (298.200-258.900) -39.300 8.400

Utgifter: 382.520 444.197

Årets resultat (overskudd) 48.681 21.271

Eiendeler:
Kassabeholdning 1.959 992
Bank innskudd 336.892 328.477

338.851 329.469

Kortsiktig gjeld og egenkapital:
Forskuddsbetalt kontingent 258.900 298.200

Eiendeler pr. 01. 01. 05 31.268 9.997
Årets overskudd 48.681 21.271

Egenkapital per 31. desember 2005 79.949 31.268

Bergen , 11. 01. 2006

Leif K. Nordeide Terje Nilsen Harald Bjørkli
kasserer formann revisor



Året startet med møte i HORTEN SJØMANNSFORENING lørdag 19 februar.
Det var 18 medlemmer til sted. Et vellykket og vanlig møte. De var i første rekke
de faste som møtte frem.

ÅRSMØTE ble holdt sammen med hovedforening i Brevik og omegnen den 21
mai 2005. Medbl.a. besøk på Porsgrunn Sjøfartsmuseum og Brevik Contruction
hvor vi besøkte en supply båt under bygging. Selve møte ble avholdt hos Brevik
Sjømannsforening med etterfølgende middag. Vi stilte med 12 mann. Valg Bjørkli,
Gundersen og Johnsen, i tillegg ble Einar Onsøien innvalgt i valgkomiteen for
hovedforeningen. Ellers fikk NSS nye formann Terje Nilsen fra Stavanger.

Neste møte var Horten Trafikksentral 10 september. Et meget flott og landlig
sted med flott vær og alt vellykket. Ragnar Andersen holdt et lite fordrag om sin
tur som los på Queen Mary 2. Det var 17 medlemmer som møtte.

For året 2005 ble det ikke noe av «Gutta på tur» også fordi Arne Gundersen måtte
trekke seg av helsemessing grunner. Og 5. oktober kom så den beskjeden vi hadde
fryktet, Arne var gått bort alt for tidlig. Det betydde bl.a. annet at vi måtte skaffe
oss et nytt arkiv for våre bøker etc. De er nå i arkiv hos Tom Bjørge Jensen.

Avslutningen på året ble igjen i Horten Sjømannforening, 26 november med 20
medlemmer.

Status for 2005. Vi har en fast stamme av medlemmer som stort sett kommer på
alle møter, og det er vanligvis mellom 18 og 20 medlemmer, litt avhengig av stedet.
Hvorledes vi skal få økt oppslutning er noe vi må jobbe med i 2006, men vi har
forsøkt det meste.

Valg 2005
Formann og redaktør Harald Bjørkli
Nestformann og medlem hovedstyret i Bergen Arne Gundersen
Styremedlem Per Erik Johnsen

INNTEKTER
Lotteri etc 3424 0
Renter 13 25
Sum inntekter 3437 25

KOSTNADER
Møtekostnader 1380 155
Lokalen 1689 1775
Trykksaker 27 225
Bank og porto 210 20
Andre kostnader 160 0
Gave gundersen 500
Sum kostnader 3966 2175
Resultat -529 -2150

AKTIVA
Bank 4791 5320

PASSIVA
Egenkapital 1/1 5320 7471
Årets resultat -529 -2151
Sum 4791 5320

Resultatregnskap for 2005 og 2004

160 0

Harald Bjørkli
(SIGN)

NSS-Østlandet
ÅRSRAPPORT 2005

16. januar 2006
Harald Bjørkli

16. januar 2006

Per Erik Johnsen

2005

(SIGN)

2004

Kontingent 435.000
Salg/gave 30.000
Renter 2.000
Sum inntekter: 467.000

Trykking Skipet 360.000
Porto 50.000
Drift 10.000
Bibliotek 10.000

Omkostninger 1.000
Årsmøte/styremøter 26.000
Lokalavd./til disp 10.000

Sum utgifter: 467.000

Kontingent 450.000
Salg/gave 25.000
Renter 2.000
Sum inntekter: 477.000

Trykking Skipet 360.000
Porto 60.000
Drift 17.000
Bibliotek 12.000

Omkostninger 1.000
Årsmøte/styremøter/
til disp 27.000

Sum utgifter 477.000

Styrets forslag
til budsjett

for 2006 og 2007

Budsjett 2006

Budsjett 2007

Oppjustert



Oslo, omdøpt til THALATTA VIII og hjemsted endret fra Ålesund
til Oslo.

M/S NØKK (LKLB) (100/-/1939) - fra Stavanger kommune til
Stavanger kommune c/o Engøyholmen kultursenter, Hundvåg/
Stavanger.
M/S PYNTESUND (LKLH) (43/-/1973) ex STERKIS II - 92 ex BRE
MANGER II - 84 ex BREMANGER - 83 - fra Ole-Kristian Hess
Nilsen Laksevåg/ Stavanger til Per Arne Harangen, Ski/Stavanger.
I desember adresse Gressvik/ Stavanger.
Lekter ROSENBERG 7 (LK6472) (4.166/B/1993) ex ODDVAR - fra
Rosenberg Verft AS, Stavanger til Skipsaksjeselskapet Kysten,
Grimstad, omdøpt til UR 101 og hjemsted endret fra Stavanger
til Grimstad.
M/S ROYAL CHRISTIANE (LHGE) (31/-/1989) - fra Hans Tore
Karlsøen, Fredrikstad til Frank Andersen, Vear/Fredrikstad.
M/S SEA CRUISE (JXAW) (55/-/1986/94) ex ROGNSØY JUNIOR
- 01 - fra Vesterålscruise AS, Myre/Florø til Sea Cruise AS, Vest
bygd/Florø.
M/S SEA REX (JXQH) (105/-/1958) ex EIDE REX - 96 ex KNOLL
- 88 ex ACHILLES - 87 - fra Norsk Boawikling og auksjon AS,
Bodø/Svolvær til Møre Fjordservice AS c/o Jan Ove Eikrem, Ør
sta/Svolvær.
M/T STENA ALEXITA (LJKL) (76.847/127.466/1998) - Partrederiet
Stena Ugland Shuttle Tankers I DA (Ugland Nordic Shipping AS
(ISM-ansv.; IUM Shipmanagement AS, Grimstad), Sandefjord/
Grimstad ommålt til 77.440 brt.
M/S STURE-GØRAN (LGRU) (193/-/1969) ex SIRAFJORD - 85
- fra Skipsrederiet Sture-Gøran AS, Brasøy til Team Atlantic AS,
Steinsland, omdøpt til SOTRA og hjemsted endret fra Sandnessjøen
til Bergen.
M/S TROLL (LCKQ) (27/-/1976) - fra Kaarbøverkstedet AS, Harstad
til Harstad mek. Verksted AS, Harstad.
M/S VENERA (JXTV) (16/-/1987) - fra Helgeroa Seilcharter ANS,
Helgeroa til Kjetil Misje, Holmestrand, omdøpt til SWAN SPIRIT
og hjemsted endret fra Larvik til Oslo.
M/S VESLEGUT (LHNA) (173/224/1911) ex FRODE JUNIOR - 00 ex
EIDE JUNIOR - 81 ex ULLA-BRITH - 74 ex BOLGAGUTT - 72 ex
VESLEGUT - 68 ex ALMIRANTE GONI - 25 - fra Willy Brochmann,
Hammerfest til Lakseservice AS, Bodø/Hammerfest.
M/S ØYPRINSEN (LDPF) (18/-/1957) - fra Kirsti Arnold, Sarpsborg
til Kirsti Eilertsen Brinchman, Sarpsborg.

Desember 2005:
M/S AKTIV (LCXP) (20/-/1928) - fra Tromsø Undervannsklubb,
Tromsdalen/Tromsø til Frank Inge Rønneberg, Trondheim/Tromsø
og slettet i merkeregisteret.
M/S ASKITA (JWRS) (704/935/1970/87) ex SULEDROTT - 94 ex
LAVANGEN - 87 ex ANNELI - 81 ex GAP COASTER - 78 ex NES
COASTER - 77 ex GULLFJELL - 76 ex JOA - 74 - fra Viks Partrederi
ANS (Severin Johan Vik), Helgøysund/Stavanger til Finnøybulk AS,
Finnøy/Stavanger, omdøpt til FINNØYBULK.
Rig DEEPSEA DELTA (LFFM) (23.535/C/1981) ex WEST DELTA - 01
ex DYVI DELTA - 88 - fra Deep Sea Rig II AS (ISM-ansv.: Odfjell
Drilling AS, Kokstad), Sandsli/Bergen til Odfjell Rig Ltd. (repr.:
Marinelaw AS, Bergen, drift: Odfjell Offshore AS, Sandsli, ISM
ansv.: Oddfjell Drilling AS, Sandsli), Hamilton/Bergen.
Rig DEEPSEA TRYM (LFEX) (12.134/B/1976) ex LA MURALLA - 95
ex DAYSLAND ONE - 88 ex NORTRYM -87 - samme som DEEPSEA
DELTA.
M/S FJORDCRUICE 1 (LNWE) (25/-/1970) ex TRUDE - 89 - Per
Arne Harangen, endret adresse fra Ski til Gressvik, hjemsted
fortsatt Fredrikstad.
M/F PLOTTRA (LNMK) (140/-/1962) ex H.NYMO - 95 ex VESTVEG
EN - 94 - fra Aljos Marine & Industri AS, Namdalseid/Namsos til
Møre Fjordservice AS c/o Jan Ove Eikrem, Ørsta/Namsos
M/S HAVBAS (LNQD) (927/B/1948/67/74/89/90) ex SENIOR - 99 ex
FISKESKJER - 92 ex SENIOR - 84 ex VARTDAL - 73 ex STAR IV - 67
- fra Multinot AS, Måløy/ Hammerfest til Sulanger AS, Kolgrov/
Hammerfest, omdøpt til HAVBAS I og slettet i merke-registeret.

M/S JEPPE (LDFO) (24/-/1878/52) ex DAMPSPRØITE 2 - 52 - fra
Bjørn Arnold Birkeland, Stord/Stavanger til Oddvar Helland,
Onarheim/Haugesund.
M/S JOTOR (LEAB) (95/-/1890) ex SUNDBUEN - 76 ex HALDEN I
-57 ex FREDRIKSHALDI -28 - fra Einar Sellevåg, Dalsøyra/Bergen
til Sigurd Løkeland AS, Atløy/ Bergen.
M/S LA SERENISSIMA (LJIU) (27/-/1998) - fra Vikra AS, Svartskog/
Oslo til Nor Marin Scandinavia AS, Drammen/Oslo.
M/S LIQUID (LHUC) (34/-/1986) ex ROYAL SUN - fra Christian
Hossmann, Oslo til Jørn Gundersen, Vesterøy/Oslo.
M/S MAGNUM (LESU) (69/-/1907) ex SPURT - 92 ex HINNAGUTT
- 86 ex TELAN - 85 ex FINDAL - 82 ex RUSLA - 74 - fra Magne
Storesund, Torvastad/Halden til Leiv Kristian Tvenning, Meløy/
Halden.
M/S MAMMUT TUG (JXTC) (103/-/1956/83/91) ex OLSEN - 93 ex
TOFTE - 83 - fra Ødegaard Berging AS, Ålesund til Bora Sandfrakt
AS, Hareid/Ålesund, omdøpt til BORA TUG.
M/T MILJØTANK (LCSI) (295/293/1939) ex HINNATANK - 00 ex
FRISNES - 89 ex UNIKLOR - 79 ex HYBORG - 54 ex HYDRO - 54 ex
TRAVE - 54 ex EMPIRE CHLORINE - 53 ex TRAVE - 52 - fra Bøvågen
Service AS, Bøvågen/Stavanger til Mongstad Sjøtrans-port AS c/o
Fonnestunet AS, Fonnes/Stavanger.
M/T NAVION ANGLIA (LJRL) (72.449/126.650/1999) - Navion
Offshore Loading AS, Stavanger (ny ISM-ansv.: Teekay Marine
Services AS, Grimstad).
M/T NAVION BRITANNIA (LIWW) (72.110/124.821/98) - samme
som NAVION ANGLIA.
M/T NAVION EUROPA (LHFD) (73.637/130.319/1995) ex JORUNN
KNUTSEN - 98 - samme som NAVION ANGLIA.
M/T NAVION HISPANIA (LJPG) (72.132/126.749/1999) - samme
som NAVION ANGLIA.
M/T NAVION NORVEGIA (LHFB) (73.637/130.596/1995) ex HAN
NE KNUTSEN - 98 - samme som NAVION ANGLIA.
M/T NAVION OCEANIA (LJRM) (72.449/126.760/1999) - samme
som NAVION ANGLIA.
M/T NAVION SCANDIA (LJFL) (72.132/126.749/1998) - samme
som NAVION ANGLIA.
M/S PARAISO (LLLF) (43/-/1946) ex LIODD - 86 - fra Øivind
Fjæreide, Florø/ Bergen til Håvald Vik, Stord/Bergen.
M/S RICHARD WITH (LHWH) (11.205/930/1993) - fra Richard
With KS, Fosnavåg/ Narvik til Kystruten KS, Oslo/Narvik (ISM
ansv.: Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik).
M/S STARTRANS (LLBB) (498/B/2000) - Startrans AS, Sortland
- ommålt til 498 brt.
M/S STRIL MYSTER (LLTU) (3.524/4.500/2002) - fra Supplyinvest
KS, Tananger/ Stavanger til Norsea Group AS (Simon Møkster
Shipping AS), Tananger/Stavanger
M/S SYMRA (LJRV) (23/-/1917/52) - fra Festvåg AS, Kabelvåg/
Svolvær til XXLofoten AS, Svolvær.
M/S THERESE KLAVENESS (LFAF) (75/-/1951) ex WIGGO WIK
ING - 98 ex THERESE KLAVENESS - 78 - Guri II ANS (Geir Øyen),
Hvasser/Tønsberg til Færder Maritime AS, Hvasser/Tønsberg.
M/S TINDBOEN (LJTY) (43/-/1973) ex SENJAJENTA - 01 ex HEBE
- 96 ex HEBE II - 96 ex BJØRNTIND - 75 - fra Tindboen AS, An
denes/ Sortland til Båtlaget Sjøsprøyt, His/Sortland og slettet i
merkeregisteret.
M/S TUNFISK 2 (LNEL) (49/-/1953/78) ex TUNFISK - 05 - fra Par
trederiet Onar og Odd Emil Sjo ANS (Onar Sjo), Sæbøvik/Bergen
til Tysse Veteranlag c/o Bertin Kåre Tysse, Tyssebotnen/Bergen og
slettet i merkeregisteret.
M/S VEGSTEIN (LNCZ) (28/-/1984) - fra Tore Hansen, Vega/
Brønnøysund til Vega Skyssbåter v/Freddy Hansen, Vega/Brøn
nøysund.
M/S VIKANFJORD (LNBY) (154/203/1955) ex FRØYVIKING - 97 ex
POLARSILD - 96 - fra Arctic Linefish AS, Stadlandet/Sortland til
Rolf Lunde, Bergen/Sortland, omdøpt til VIKINGFERD.
M/S VIKING DYNAMIC (LLTN) (3.524/4.500/2002) - fra Supplyin
vest KS, Tananger/ Haugesund til Norsea Group AS (Eidesvik AS,
Bømlo), Tananger/Haugesund



M/S WINDBRIS (LJUA) (40/-/1981) - fra Tur & Taxibusser AS,
Tolvsrød/Bergen til Charter Båten Horten AS, Tolvsrød/Bergen.
M/S ØKSNESFISK1 (LMZS) (563/B/1974) - fra Myre Havfiske As,
Myre/Sortland til Båragutt AS, Hol i Tjeldsund/Sortland og slettet
i merkeregisteret.
M/S ØYVAKT (LHAV) (45/-/1993) - Smøla kommune, Smøla/Krsi
tiansund, omdøpt til INTENSIV.
M/F ÅFJORD (LLDF) (2.199/411/2000) - fra Finnmark Fylkesrederi
og Ruteselskap AS, Hammerfest til Fjordl MRF AS, Molde, hjem
sted endret fra Hammerfest til Molde.

Korrigeringer til SKIPET 4/2005
Juli 2005:
M/S GALATHEA (LKCN) (48/-/1938) ex RAGNHIFD SCHANCHE
- 76 - fra Morten Farstad, Vettre/Oslo til Tore Kjøstvedt, Playa
Albir, Spania og Ruth Kile, Kristiansand/Oslo. I august omdøpt til
RAGNHIFD SCHANCHE.
M/S NIMROD (FMRD) (70/-/1955) ex OVE MARTIN - 93 ex
FAKSEFRAKT - 90 ex BJØRGSTEIN - 88 ex SAETGUBBEN - 79 ex
BJØRGSTEIN - 77 ex STÅLGUBBEN - 77 ex FJORDGUBBEN - 59
- fra Hansen Dahl Holding AS, Bodø/ Sandnessjøen til Hansen Dahl
Eiendom AS, Bodø/Sandnessjøen.

August 2005:
M/S ANDREAS JUNIOR (JWVJ) (179/190/1968) ex NY - 93 - Andreas
Junior AS, Hammerfest/Bodø, ommålt til 228 brt.
Lekter MARS (LK7526) (200/-/1999) ex SCANSPLIT-250 - 04 - fra
Eicon Finans AS, Lysaker/Oslo til SG Finans AS (AF Spesialprosjekt
AS, Oslo), Lysaker/Oslo.
Flytekran OSLOKRANA (LEXV)(502/-/1950) ex HERCULES - 51
- fra Eicon Finans AS, Lysaker/ Bergen til SG Finans AS (Bergen
Mekaniske Verksted AS, Laksevåg), Lysaker/ Bergen.
M/S SØRLANDSSKØYTA (LNVN) (22/-/1956) ex AIDA - 89 ex
SØRLANDSSKØYTA - 87 - fra Trond Laupstad, Tranby/Oslo til
Arild Jone Jonassen, Hundvåg/Oslo.
M/S TURØY (LJMV) (31/-/1980) ex RYGERØY - 90 ex RUSSELE
- 83 - fra Fjordservice AS, Stavanger til Lofottur AS, Laukvik/Sta
vanger.
M/S VESTKAPP SENIOR (ENET) (28/-/1898) ex LEINELEIF - 84 ex
LEIF - 48 - fra Arvid M. Stokkenes, Moss/ Ålesund til Erling Mikal
Sætre, Austrheim/Ålesund og slettet i merkeregisteret.

September 2005:
M/S BALTUS (LJHV) (37/-/1957) ex INNHAVN - 82 - fra Vidar Hop
Skyssbåter AS, Hardbakke/ Bergen til Baltus DA, Hardbakke/Ber
gen.
M/S KRUSING (LHVE) (130/-/1969) ex KRUSNING - 94 ex KVAL
STEIN - 74 - Hordaland Fylkeskommune avd. for vidaregående
opplæring c/o Fiskarfagskolen i Austevoll, Storebø/Bergen, slettet
i merkeregisteret.
M/T SETACO (LEPN) (49/-/1868) ex FINABUNKERS - 77 ex PARAT
IV - 65 ex PARAT - 44 - fra Henriksen & Jåsund A/S, Stavanger til
Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand
og hjemsted endret fra Stavanger til Kristiansand.
M/S SKATE (LJYI) (88/-/1938) ex ASKET - 98 ex BÆRØYFJORD - 87
ex BØFJORD - 76 ex SAGVÅG I - 69 ex JEAN - 57 ex SAGVÅG I - 57
- fra Kafebåten Skate AS, Bergen til Rolf Lunde, Bergen.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2005:
M/T BRYGGEN (LALC5) (15.393/26.300/1982) ex JO ELM - 03 ex
LAKE ANNE - 90 - fra Bryggen Shipping & Trading AS (Halfdan
Ditlev-Simonsen & Co.AS, Lysaker), Bergen/Oslo til Valetta Ship
ping AS v/Halfdan Ditlev-Simonsen AS, Lysaker/Oslo og omdøpt
til VALETTA.

M/T DICKSI (LAFS5) (5.685/8.296/1998) - fra Stenstraum Shipping

AS (Rederiet Stenersen AS), Bergen til Tärntank Rederi Aktiebolag
(Tärnshipping AS, Ulsteinvik), Donsö, hjemsted endret fra Bergen
til Ålesund og omdøpt til TÄRNDAL.
M/S OCEAN CHALLENGER (LAPIS) (5.235/5.176/2000) - fra K/S
Ocean Challenger c/o Sydvestor Corporate ASA (Rovde Shipping
AS, Rovde), Ulsteinvik til Geo Rederi AS (Geoshipping AS), Øvre
Ervik, hjemsted endret fra Ålesund til Bergen og omdøpt til GEO
CHALLENGER.
M/S SEA CORONA (LAHN2) (12.110/5.710/1972) ex DANA CO
RONA - 03 ex SEAHORSE - 92 ex FINNROVER - 88 ex JALINA - 87
ex KOTKA LILY - 85 ex NEDLLOYD ROCKANJE - 83 ex RHEINFELS
- 77 ex ANTARES - 75 - fra KS AS Bulk Venture I (Goliat Shipping
AS), Oslo til Bellagio Maritime Corporation c/o Morgan y Morgan
(repr.: Goliat Shipping AS, Oslo, drift: KS AS Bulk Venture I, Oslo),
Panama City/Oslo.
M/S SKANDI BERGEN (JXJP3) (2.589/1.821/1987) ex FAR SCOUT
- 96 - fra DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
til Geo Rederi AS (DOF Management AS, Storebø), Øvre Ervik/
Bergen.
M/S SKANDI PATAGONIA (LLFR3) (4.641/4.700/2000) - samme
som SKANDI BERGEN.
M/T SUNDSTRAUM (LIFL3) (3.206/4.794/1993) ex MAJ-BRITT
TERKOL - 96 - fra EGD Shipping III AS, Bergen til Sundstraum II
AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.

November 2005:
M/S BERGEN SURVEYOR (LACS5) (1.705/959/1972/82) ex SUB
SURVEYOR - 84 ex SUN SURVEYOR ONE - 83 ex KELT - 82 ex
RANGER CALLIOPE - 73 - fra Østervold Seismic AS (Shipman
AS), Torangsvåg til Bergen Surveyor AS (Shipman AS), Torangs
våg/Bergen.
M/T FLAMENCO (LAEF6) (28.256/45.998/1991) - fra Champion
Shipping AS, Paradis/Bergen til Mount Lawrence Shipping LLC
(Northern Navigation Norway AS, Oslo), Majuro/Bergen.
M/T HAVSTRAUM (LECB3) (4.931/7.975/1991) - fra Havstraum
AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til Utkilen Shipping AS
(Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.
M/T NORDIC VOYAGER (LAZZ4) (79.494/149.775/1997) ex WILMA
YANGTZE - 05 sjøs. WILOMIYANGTZE - Nordic American Tanker
Shipping Ltd. (repr.: Langangen & Helset Advokatfirma ANS,
Langangen), Hamilton/Oslo. Endret (drift.: fra Wilhelmsen Marine
Services AS, Oslo til Teekay Marine Services AS, Grimstad).
M/S POLAR KING (LAOI5) (13.372/7.500/2000/05) ex OCEANIC
KING - 03 - fra Polar King AS (Rieber Shipping AS), Bergen til Arrow
Seismic Invest I Ltd. (Rieber Shipping AS), London/Bergen.
M/S TOR HOLLANDIA (LAPA5) (12.254/9.928/1973/77) ex TOR
DAN - 93 ex TOR DANIA - 92 ex BANDAR ABBAS EXPRESS - 78
ex TOR DANIA - 75 - Homer Maritime Corporation c/o Morgan
y Morgan (Goliat Shipping AS), Panama City/Oslo, omdøpt til
SEAHAWK.

Desember 2005:
M/S ATLANTIC GUARDIAN (LAEU6) (7.172/3.538/2001) - fra
North Sea Commander Shipping AS, Bakkasund/Bergen til North
Sea Invest AS (North Sea Shipping AS), Bakkasund/Bergen.
M/T BALTIC VIKING (LANH5) (5.831/6.875/2000) - Carbonor Ship
ping Netherlands BV. (drift: Barber Ship Management AS, Lysaker),
Sluiskil/Oslo Endret (repr. Fra: Dag Henrik Nilsen, Oslo til Trygve
Benedikt Faksvaag c/o Yara International ASA, Oslo).
M/S BOLD ENDEAVOUR (LAEW6) (8.840/8.376/1999) - samme
som ATLANTIC GUARDIAN
M/T BRØVIG FJORD (LAGS6) (8.450/12.800/2005) ex SONGA
PEARL - 05 - fra Gezina AS (Brøvigs Rederi AS, Farsund), Oslo/Far
sund til Brøvig Chemical Tanker I KS (Brøvigs Rederi AS, Farsund),
Oslo/Farsund.
M/S GEO BALTIC (LAIW5) (2.906/530/1980) ex JOHAN NORDE
NANKAR - 98 - Geo Baltic KS, endret adresse fra Klokkar-vik til
Oslo, (drift uforandret: North Sea Shipping holding AS, Bakkasund
og ISM-ansv.: Rieber Shipping AS, Bergen).



M/S GEO PACIFIC (LAMR5) (4.582/1.319/1987/97/98) exAKADEMIK
SELSKIY - 97 - samme som GEO BALTIC.
M/T KILSTRAUM (LASC5) (2.894/4.061/1988) - fra Utkilen Ship
ping AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til Marlin Invest AS
(Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.
M/S LADY GURO (LARA5) (1.706/1.750/2001) - fra Partrederiet
International Offshore Services ANS (Farstad International AS),
Ålesund til Farstad Shipping Pte. Ltd. (Farstad Shipping ASA),
Singapore/Ålesund.
M/T NORDSTRAUM (LASD5) (2.898/4.165/1985) - samme som
KILSTRAUM.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2005:
M/S ANDHUE (LCOL) (97/-/1955) ex SJØTUN - 00 ex STORSUND
- 85 - AS Andenes Havfiskeselskap, Andenes/Tromsø (N-129-A)
- slettet 27.10.2005 som opphugget.
M/S FANGST 1 (LGGD) (337/B/1969/81/85/88) ex FANGST - 05 ex
ULLA - 03 - Sævikson AS, Fosnavåg/Ålesund (M-129-HØ) - slettet
18.10.2005 som opphugget.
M/S FOSENBULK (LIQJ) (863/1.360/1973) ex INGRID MARIA - 97
ex GRAVEL BULK - 91 ex LEGA BULK - 80 ex ULL GARD - 77 -
Ivar Lothe Rederi AS, Roan/ Trondheim - solgt til Danvi Ship S.A.,
Valparaiso, Chile, omdøpt til AMATISTA signal CB8985.
M/S HERDIS (LNUH) (790/-/1950) ex HERDIS J - 05 ex HANS SML
- 87 ex GØTUNES - 81 ex LIBAS - 77 ex GLOBE XIII - 66 - Trygvason
AS, Bømlo/ Bergen (H-207-B) - slettet 11.10.2005 som opphugget.
M/S KAURA (LEFC) (152/-/1962) ex STEINSVIK - 04 ex IVAR
SENIOR - 98 ex SEIFJORD II - 94 ex SEIFJORD - 94 ex THOMAS
ROGER - 77 ex NYVONIA - 74 - Odd Ingvar Viken, Roan/Namsos
- solgt til Island
M/S NORDØRN (LLUC) (284/-/1963) ex SOLHEIMTRÅL 2 - 00
ex SOLHEIMTRÅL - 00 ex MYREBAS - 92 ex J.O.STENSEN - 72
- Nordørn AS, Båtsfjord/Ålesund (F-113-BD) - slettet 24.10.2005
som opphugget.
M/S NORDØYBAS (LDVP) (616/B/1969/78/84/85/89) ex POLAR
PRAWNS - 98 ex LONGLINER - 89 ex DAGNY KRISTIN - 88 - Volstad
AS, Ålesund (M-13-A) - slettet 31.10.2005 som opphugget.
M/S REMØYTIND (LNQA) (761/B/1948/67/74) ex REMØY VIKING
- 00 ex OLE NORDGÅRD - 98 ex PERO - 83 ex STAR V - 67 - Havbris
DA (Solveig Strand), Ålesund/Fosnavåg (M-19-H) - slettet 31.10.2005
som opphugget.
M/S TROMSPRINSEN (LHJQ) (517/30/1994) ex FJORD-KONGEN
- 05 - Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø - solgt til
Tyrkia

November 2005:
M/S ALF SENIOR (LJGT) (8/-/1933) ex TROMVIKBUEN - 88 -
Øistein Johan Johansen, Digermulen/ Svolvær (N-71-V) - slettet
14.11.2005 som opphugget.
M/T BORGA (LEYH) (66.742/123.833/1992) ex MARIE KNUTSEN
- 94 - Borga KS (Vista Ship Management AS), Bergen - overført til
NIS, sammen navn.
Lekter EVALD I (LM5409) (2.506/B/1975) - Aker Kværner Stord AS,
Stord/ Bergen - solgt til Marokko
Lekter EVALD II (LM2044) (2.518/-B/1975) - Aker Kværner Stord
AS, Stord/ Bergen - solgt til Marokko
M/S FRØYBAS (LCHM) (112/-/1990/97/98) ex MELBUVÆRING - 04
ex BØEN JUNIOR - 01 ex VASSØYBUEN - 95 - Larsen & Birknes
AS c/o Ronny Larsen, Kalvåg/Stavanger (SF-8-B) - solgt til Silver
Star (Fraserburgh) LLP, Storbritannia, omdøpt til SILVER STAR,
signal
Lekter GUNVALD (LM5754) (2.419/B/1976) - Aker Kværner Stord
AS, Stord/ Bergen - solgt til Marokko
M/S KAVHOLM (LGHH) (313/181/1972/81/01/03) ex SIREVÅGS
BUEN - 02 ex HORDAFISK - 91 ex MARIANNE KLEVEN - 88 ex

SONJA PEDERSEN - 78 - Brumark AS, Vedavågen/Kopervik (R-301-
K) - slettet 30.11.2005 som opphugget.
M/S KRANSVIK JUNIOR (LHXY) (112/-/1996) ex HAAKON
ÄDELSTEN - 04 - Sørvågen Kystfiske AS, Sørvågen/ Hammerfest
(F-486-M) - slettet 14.11.2005 som kondemnert.
M/S LAGUN (LMQU) (211/-/1955) ex VIKINGBANK - 96 ex
VESLEVÅG - 74 - Partrederiet Kvalsvik & Ose ANS (Frode Kvals
vik, Nerlandsøy), Fosnavåg/ Kristiansand (M-136-HØ) - slettet
24.11.2005 som kondemnert.
M/S LINDY LU (LKPU) (69/-/1941) ex TRULS - 65 - Paul Arne
Paulsen, Kopervik/Bergen - slettet 11.11.2005 som opphugget.
(Følgende har vært rapportert i AObservasjoner@: Skroget dukket
opp i Vedavågen ca. 01.03.1990. Blir anvendt som arbeidsplattform.
Ble heist på land i to deler 06.08.2004, etter å ha ligget sunket ved
Paulsen mek. Verksted, Ytreland, Karmøy, i flere år. Restene av
båten ble tillintetgjort noen dager senere).
M/S SUNKO (LHHI) (698/821/1966) ex KORNI - 83 ex SILCO - 78
- Finn Fritjof Eivind Olsen, Bodø - solgt til Nord-Korea
M/S VARENG (LFGN) (33/-/1951) ex MULTIND - Torsken Havfiske
AS c/o Gryllefjord Fryseri AS, Gryllefjord/Tromsø (T-67-TK) - slettet
25.11.2005 som opphugget.
M/S VERITAS VIKING II (LNTX) (7.764/6.000/1999) - Eidesvik
Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund - overført til NIS,
samme navn, signal LNTX3
M/S VESTKAPP (LGRD) (438/B/1978/88) - Carisma Fish AS,
Raudeberg/Måløy - slettet 01.11.2005 som opphugget (Brannskadet
20.11.2003)

Desember 2005:
M/S HAVBRYN (JXJQ) (1.531/792/1986) ex BERYL - 90 ex
REMØYTRÅL - 90 ex LONGVA II - 88 - Havbryn AS, Kjerstad/
Ålesund (M-125-H) - solgt til Island
M/S HÅKØY II (LMXC) (543/-/1974) - AS Nordfangst, Gibostad/
Tromsø (T-58-LK) - slettet 01.12.2005 som opphugget.
M/S MOLVIKTIND (LJUJ) (79/-/1981/83/86) ex HURLEN - 99 ex
STØBAKK - 98 ex BREIVIK JUNIOR - 83 - Segla AS, Fjordgard/
Tromsø (T-54-LK) - slettet 13.12.2005 som opphugget.
M/S NORD ROLLNES (LCYA) (529/B/1976) - Ytre Rolløya AS,
Harstad (T-3-H) - slettet 08.12.2005 som opphugget.
M/S NORMAND VIBRAN (LMJE) (1.972/B/2000) ex TROMS
STEGGEN - 05 - Solstad Offshore UK Ltd (Solstad Shipping AS),
Aberdeen/Skudeneshavn - solgt til Garware Offshore Services Ltd.,
Mumbai, India, omdøpt til EVEREST, signal AUKE
M/S SJØVIK1 (3YQZ) (204/-/1960/87/91/94/97/99) ex SJØVIK -05 ex
VESTFJORD SØR - 00 ex VESTFJORD - 87 - Sølvskjær AS, Fosnavåg/
Kristiansand (M-163-HØ) - slettet 27.12.2005 som opphugget.

Oktober 2005:
M/S BERGE ARCTIC (LARZ5) (91.563/175.000/2001) - Berge Arctic
Company S.A. (repr.: Bergesen Norway AS, Oslo, drift: Bergesen
DY. ASA, Oslo), Panama City/Stavanger - overført til Berge Arctic
Co. S.A. (BW Shipping Managers Pte. Ltd.), Panama, samme navn,
signal 3EDI6.
M/T BOW SEA (LACI2) (17.561/28.084/1978) - Odfjell Chemical
Tankers AS (Odfjell ASA), Bergen - solgt til Odfjell y Vapores S.A.
(Southern Shipmanagement (Chile) Ltda.), Majuro, Marshalløyene,
omdøpt BOW CONDOR, med signal V7IY8.
M/T DIFKO BIRTHA (LANV5) (43.733/83.870/1987) ex SITALOU
ISE - 01 ex BURWAIN BALTIC - 95 ex NORDFARER - 92 - Nordic
Tankers A/S c/o Difko Administration A/S (TESMA Holding AS,
Lysaker), Holsterbro/Oslo - solgt til Marlin Navigation Inc. (TESMA
Denmark A/S), Majuro, Marshalløyene, omdøpt til MARLIN med
signal V7JB9.
M/S MARBLE SEA (LIKJ3) (3.092/4.119/1996) - Wilson Shipowning
II AS (Wilson Ship Management AS), Bergen - overført til Multibulk

NIS - Slettet (utgått av registeret)



AS (Wilson Ship Management (Bergen) Ltd.), Bridgetown, Barbados,
omdøpt til WILSON HUSUM med signal 8PSQ.
M/S MARIA MAGDALENA (LAUB5) (3.019/3.498/1981) ex CON
TINENTAL BETA - 02 ex MSC BEIRUT - 98 ex CONTINENTAL
BETA - 97 ex SINTRA - 95 ex LUX BALTIC - 89 ex ARANJUEZ - 87
ex ISLA DE TENERIFE - 87 ex LUCIA DE PEREZ - 85 ex HVITA
- 84 ex LUCIA DE PEREZ - 83 - Magdalena AS, Sarpsborg - solgt
til Cotris Ltd. (Ardis Co.Ltd.(0.0.0.@Ardis@), Georgia, omdøpt til
ARMU med signal 4LPE.
M/S SCAN BALTIC (LAXX5) (10.991/7.680/1984) ex BALTIC - 03 ex
BALTIC LINK - 03 - Trinity Bulk Carriers AS, Oslo - solgt til Scan
dinavian Shipping Invest AS (Seagull Shipping), Valletta, Malta,
omdøpt til PACIFIC med signal 9HIA8.
M/S SCANNORDIC (LAYC5) (11.092/6.704/1981) ex NORDIC - 03 ex
NORDIC LINK - 03 - Trinity Bulk Carriers AS c/o Eidsiva Rederi AS,
Oslo - solgt til Scandinavian Shipping Invest AS (Seagull Shipping),
Valletta, Malta, omdøpt til ASSIL med signal 9HHX8.
M/T SINIMERI (LACW6) (8.773/11.538/1982) ex MELKKI - 04 ex
ARCTIC SCAN - 83 - Sinimeri KS (Tschudi Shipping Company AS),
Lysaker/Oslo - solgt til Bonaire Shipholding Co. (Aegean Shipping
Management), Panama, omdøpt til AEGEAN PRIDE, signal
M/S SKANDIYARE (LLRX3) (1.970/3.000/2001) - DOF Rederi AS
(DOF Management AS), Storebø/Bergen - overført til NOR, samme
navn, signal LNNV.

November 2005:
M/T NORDIC TROLL (LAOF2) (38.406/67.436/1981) ex PETRO
TROLL - 03 ex SKAUSTREAM - 93 ex JAGUAR - 91 - Nordic Troll
& Trym L.L.C. (repr.: Niels Erik Feilberg, Tønsberg, drift: IUM
Shipmanagement AS, Grimstad), Majuro/ Trondheim - solgt til
Offshore Strategic Assets Pte.Ltd.(MTM Ship Management Pte.
Ltd.), Singapore, omdøpt til RUBICONINTREPID, signal 9VHS4.

Desember 2005;
M/S BOURBON CHIEFTAIN (LJYY3) (2.028/2.203/1983) ex
HAVILA CHIEFTAIN - 05 ex REMBAS - 98 ex STRILBORG - 93 ex
SOLFONN - 93 - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS,
Eggesbønes), Fosnavåg/Ålesund - overført til NOR, samme navn,
signal LIUK.
M/S LADY CYNTHIA (LAHL5) (1.997/2.060/1987) - Partrederiet
International Offshore Services ANS (Farstad International AS),
Ålesund - solgt til Farstad Shipping Pte. Ltd. (Farstad Shipping
(Indian Pacific) Pty Ltd.), Singapore, samme navn, signal 9VJH8.
M/S LADY GRETE (LAWB5) (2.137/3.280/2002) - Partrederiet
International Offshore Services ANS (Farstad International AS),
Ålesund - solgt til Farstad Shipping Pte. Ltd. (Farstad Shipping
(Indian Pacific) Pty. Ltd.), Singapore, samme navn, signal 9VJH9.
M/S LADY SANDRA (LALA5) (2.599/2.756/1998) - Partrederiet
International Offshore Services ANS (Farstad International AS),
Ålesund - solgt til Farstad Shipping Pte. Ltd. (Farstad Shipping
(Indian Pacific) Pty. Ltd.), Singapore, samme navn, signal 9VJS2.
M/S NORMAND NEPTUN (LHYY3) (3.663/4.200/1996) - Solstad
Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - overført til NOR,
sammen navn, signal LNYB.
M/S OCEAN SAFE (LCQX3) (1.154/662/1973/90) ex STRIL ODIN - 02
ex ODIN SAFE -96 ex NAVIMERII -90 ex MAERSK TACKLER -89
ex MÆRSK TACKLER - 87 - Team Atlantic AS (Sartor Shipping AS),
Steinsland/Bergen - solgt til Panama, omdøpt til OCEAN SATIN
med signal H04286.
M/S SKAUBOARD (LACF5) (34.885/49.370/1997) - Seaboard In
ternational Shipping Co. Ltd. (Jahre-Wallem AS, Sandefjord), St.
Michael/Oslo - solg til Tyskland

Oktober 2005:
M/S ARNE STENSEN (LLGB) (185/-/2001) - fra Tore Stensen,
Ballstad/Svolvær til Larsen & Birknes AS c/o Ronny Larsen, Ka-
Ivåg/Svolvær (N-76-VR).
M/S ATLANTIC STAR (LMBG) (1.955/B/1996) ex POLAR AREIVIK
- 02 ex HELGA - 99 - fra Nordfjord Havfiske AS c/o Nordic Sea Trawl
ers AS, Ålesund/Vardø til AS Rosund, Vigra/Vardø (M-20-G)
M/S BERGHOLM (LMBT) (373/-/1969) ex JOHANNA - 02 - fra
Arctic Linefish AS, Stadlandet/Måløy til Barentsfisk AS, Stadlan
det/Måløy (SF-20-S). I desember til Aarsheim AS, Stadlandet/Måløy
(SF-20-S).
M/S BLIKI (LISM) (436/B/1988) - fra Giske Havfiske AS, Giske/
Ålesund til Havsnurp AS, Midsund/Ålesund (M-88-MD).
M/S BRUN SENIOR (JXYP) (42/-/1968/72/84) - fra John-Anker
Karlsen, Myre/ Sortland til Bolgafisk AS, Sennesvik/Sortland (N
196-W).
M/S HANSSON (LEGZ) (99/-(1977/82) ex TORGERSEN JUNIOR
- 03 ex JOHNSEN SENIOR - 94 - fra Hansson Fishing AS, Åfjord til
Partrederiet Sørøy ANS, Ellingsøy, omdøpt til BUØY JUNIOR og
hjemsted endret fra Trondheim til Ålesund (M-69-A).
M/S HURLABAS (LLOL) (196/-/1967) ex BØMANN - 04 ex HUR
LABAS - 99 ex VEVANGTRÅL - 97 ex SKARVØY JUNIOR - 92 ex
SKAREGG JUNIOR - 89 ex SKAREGG - 88 ex PER ROALD - 76 ex
KJELL SEVERIN - 75 - fra Hurlatrål AS, Brattvåg/ Ålesund til Terje
Mathisen, Sandefjord/Ålesund (V-6-S).
M/S KROSSFJORD (LMPZ) (1.526/B/2004) - fra Knut W. Hamre,
Steinsland/Bergen til Krossfjord AS, Steinsland/Bergen (H-69-S).
M/S LOFOTFISK (LCOP) (32/-/1955/66/77/92) ex M.ELLINGSEN
- 01 ex OLE INGVALD - 96 ex LILL-HARRIETH - 94 - fra Lofotfisk
AS, Svolvær/Stokmarknes til Øynes Fisk AS, Svolvær/Stokmarknes
(N-28-V).
M/S MOAN (LFAX) (28/-/1950) ex VÆRØYVÆRING - 01 ex HØY
DØLEN - 96 - fra Thore Vinje, Langesund til Joker AS v/Fritz Ottar
Olsen, Værøy/Langesund (F-139-V).
M/S NORDHAV (LNXD) (202/-/1974/89/92/96) ex KNUT ALEKS
- 02 - fra Beitveit Havfiske AS (Sande Rekneskapskontor AS), Lars
nes/Sandnessjøen til MS Stålfinn AS, Brønnøysund/Sandnessjøen
(N-45-BR).
M/S NORDØYBAS (LDVP) (616/-/1969/78/84/85/89) ex POLAR
PRAWNS - 98 ex LONGLINER - 89 ex DAGNY KRISTIN - 88 - fra
Nordnes AS, Ålesund til Volstad AS, Ålesund (M-13-A).
M/S NY HEIMLAND (LDHX) (17/-/1934) ex HEIMLAND - 90 - fra
Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Sortland til Jan-Erik
Jonsen, Brønnøysund/ Sortland (N-6-BR).
M/S SABRINA (JXDJ) (192/-/1986/00) ex NYVINGEN - 04 ex SEA
FOOD - 00 ex AQUA BELLA - 89 - fra Sevland AS, Sæve-landsvik/
Åkrehamn til Fagervoll Fiskeriselskap AS (c/o Ingrids Regnskap
skontor, Ellingsøy), Skodje/Åkrehamn (M-6-SJ).
M/S STATTGUTT (LIUL) (376/-/1979) ex HORDAGUTT - 02 - fra
Barentsfisk AS, Stadlandet/Måløy til Carisma Fish AS (Maritim
Næringsbank), Raudeberg/Måløy (SF-120-S). I desember til Seljevær
AS, Stadtlandet/Måløy (SF-120-S).
M/S SÆVIKSON (LCMT) (493/570/1965/67/82/89/94/96/99) ex
FAGERVOLL - 05 ex ÅKERØY - 02 ex MALMEN - 00 - Sævikson
AS, Fosnavåg (M-75-HØ), omdøpt til SÆVIKSON I.
M/S TRÅSAVIK SENIOR (LLOS) (63/-/1991) ex TRÅSAVIK - 05 ex
KAIRO - 01 ex FALKEN - 99 - fra Skår AS, Åkrehamn/Egersund til
Ero AS, Færvik/Egersund, omdøpt til ERO (AA-32-A). I nov. nytt
fiskerimerke (AA-32-R).
M/S TUNFISK 2 (LNEL) (49/-/1953/78) ex TUNFISK - 05 - fra
Magne Sjo AS (Johnny Magne Sjo), Halsnøy Kloster/Bergen til
Partrederiet Onar og Odd Emil Sjo ANS (Onar Sjo), Sæbøvik/Ber
gen (H-180-K).
M/S VESTERVEG (LEHS) (897/B/1968/74/91/03) ex DØNNABUEN
- 03 ex KRISTIAN RYGGEFJORD - 01 ex NORMØRSHAV - 88 ex
HAVSTÅL - 85 ex KARMØYBAS - 81 ex DECCA SCANNER - 76 ex
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WARWICK BAY - 73 - fra Hufthammer AS, Torangsvåg/ Bergen til
Hufthammer Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen (H-345-AV).
M/S WESTERN VIKING (LNUN) (806/B/1997) - Sævikson AS, Fo
snavåg, omdøpt til SÆVIKSON (M-718-HØ).

November 2005:
M/S ARCTIC EAGLE (JXOK) (999/525/1987) ex ARCTIC SWAN I
- 04 ex ARCTIC SWAN - 02 ex REMØYTRÅL - 99 ex RING-VASSØY

- 93 - fra Arctic Eagle AS, Ålesund til Brumark Havfiske AS, Fjør
toft/Ålesund, omdøpt til BRODD (M-80-H).
M/S BAASGRUNN (LJWC) (93/-/1981) - fra Partrederiet Træn
væring DA (Hans Knut Sandøy), Træna/Bodø til Partrederiet Hav
leik ANS (Halvar Martin Hermansen), Melbu/Bodø (N-70-H).
M/S ELLTOR (LKHP) (46/-/1961/79/89/96) - fra Kay Leander Jo
hansen, Napp/Bodø til Øynes Fisk AS, Svolvær/Bodø (N-160-V).
M/S FERNANDO (LGNG) (329/B/1978) ex FERNANDO JUNIOR
- 00 ex OLDERSUND - 00 ex VESTSTEINEN - 97 ex HAUGEFISK
- 94 - fra Fernando AS, Måløy til Kystmuseet i Sogn og Fjordane,
Florø/Måløy, omdøpt til HAUGFISK (SF-7-B).
M/S FIRDA SENIOR (LKTR) (28/-/1911) - fra Partrederiet Heggøy
ANS (Frode Heggøy), Atløy/Florø til Skjongholm AS, Barekstad/
Florø (SF-122-F).
M/S FLÅVÆRING (LHYX) (596/406/1973/96) ex GUDBJARTUR
- 96 - fra Ole Edvardsen AS, Ålesund til Vest Tråldrift AS, Ålesund
(M-91-A).
M/S GEISER (LCKC) (18/6/1933) - fra Johan N. Eidissen, Hamn
vik/Harstad til Koppang Havfiske AS v/Johannes Arne Arvesen,
Engenes/Harstad (T-45-I).
M/S HAVØRN (LLWR) (24/-/1955) - fra Tom Johansen, Sør-
Audnedal/Kopervik til Vesterålen Kystfiske AS, Myre/Kopervik
(N-137-0).
M/S HELLSKJÆR JR. (LAQJ) (44/-/1963) ex HELLSKJÆR - 00 ex
SKULEGG - 93 - fra Fræna Kystfiske AS, Elnesvågen/Molde til
Andenes Kystfiske AS, Andenes/ Molde (N-8-A). Deretter til Fræna
Kystfiske AS, Elnesvågen/Molde (M-86-F).
M/S KRUNAN (LMGF) (941/B/1948/66/73/86/87) ex VENDLA - 98
ex KLEPPE SENIOR - 90 ex LEIV AARSETH - 73 ex STAR VII - 66
- fra Østervold Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen til Krunan
AS, Torangsvåg/Bergen (H-369-AV).
M/S MOHOLMEN (LJKV) (49/-/1966) ex TRONDSKJÆR II - 03 ex
TRONDSKJÆR - 98 - fra Risholm AS, Henningsvær/Tromsø til MS
Svein Frode AS,Svolvær/Tromsø (N-240-V)
M/S NESTUN (LDNG) (24/-/1919) - fra Kurt Voll, Stavanger/Florø
til M/S Hansson Fiskeriselskap AS, Åfjord/Florø (ST-16-AA).
M/S RADIO (LGHG) (85/-/1955/84/85/86/92) ex FISKHOLMEN - 04
ex NYBRUSE - 92 - fra Partrederiet Radio DA (Steinar Nekkøy),
Florø til Thule AS, Ingøy, omdøpt til ISAK JOHANSEN og hjemsted
endret fra Florø til Hammerfest (F-191-M).
M/S ROALDNES (LIPZ) (536/B/1997) - fra AS Roaldnes, Valderøy/
Ålesund til Gunnar Langva AS, Ålesund (M-57-A).
M/S SETTE MARI (LIYG) (315/-/1987/97) - fra Heggøy As, Hol
medal/Florø til Kåre Gården og Sønner AS, Averøy/Florø (M-70-AV).
I desember omdøpt til TOJAKO.
M/S SKAGENES (LJLI) (76/71962) - fra Partrederiet Skagenens PR
(Tore Krane), Skrova/Svolvær til Ballstadøy AS, Ballstad/Svolvær
(N-154-W).
M/S SOLHOLM SENIOR (LJBT) (345/B/1980/98) ex SOLHOLM - 03
ex SKUDETRÅL - 03 ex NORDØY - 98 ex FURNESTRÅL - 97 ex
MOFLAG - 86 ex NESEFJORD - 85 - fra Solholm Senior AS, Bokn/
Skudeneshavn til AS Kvalskjær, Fosnavåg/Skudeneshavn
(M-381-HØ).
M/S STAALØY (LHPX) (1.697/2.361/1986/96) ex ATLANTIC CHAL
LENGE - 95 - Staaløy AS, Torangsvåg/Bergen, omdøpt til STAALØY
II (H-68-AV).
M/S SØRLYS (LMPI) (68/-/1954) ex BLANCO - 73 - fra Polarfangst
AS,Neverdal/ Egersund til Veiding AS, Vedavågen/Egersund (R-21-
K). Deretter til Sørlys AS, Vedavågen/Egersund.
M/S TROND RONNY (LMUZ) (53/-/1973) - fra Partrederiet Trond

Ronny ANS (Edmund Lassesen), Myre/Svolvær til Trond Ronny
AS, Myre/Svolvær (N-363-0).
M/S VEABUEN (LGZB) (36/-/1961/66) ex RIMA - 05 - fra Partred
eriet Bårdsen og Vea DA (Arne Bårdsen), Vedavågen/Egersund til
Fred Hugo AS, Harstad/Egersund (T-129-H).

Desember 2005:
M/S ANNA (LCZW) (24/-/1907) - fra ukjent til Anders Jordal, Rosen
dal/Tromsø (T-445-K), (tidligere registrering, har ikke fiskerimerke
i Kvinnherad ?)
M/S ARIZONA (LKSZ) (363/230/1949/75/80/84/86/87) ex GEIRODD
- 75 ex EVERARD CHRISTINA - 64 - fra Partrederiet Arizona ANS
c/o Didrik Stonghaugen, Åkrehamn/Kopervik til Vea AS, Vedavå
gen/Kopervik (R-673-K).
M/S ATLØYBUEN (LEKC) (186/-/1962/90/94) ex BERGSTRØM - 05
ex VEAGUTT - 98 ex RISTON - 87 ex HORISONT - 65 - til Atløy
Kystfiske AS, Atløy/Florø (SF-30-A).
M/S BJØRGVIN SENIOR (JXCK) (846/300/1986) ex DROTHOLM
- 92 - fra Bjørgvin Senior AS, Gibostad/Tromsø til Båragutt AS, Hol
i Tjeldsund/Tromsø (N-12-TS)
M/S BLEIKSVÆRING (LCUN) (83/-/1976/95/98) ex JON INGE
- 98 - Skottind AS, Napp/Brønnøysund, omdøpt til SKOTTIND
(N-123-F)
M/S BOLGA (LGIM) (22/-/1952) - fra Bolgafisk AS, Sennesvik/
Svolvær til Skolpen AS, Leknes/Svolvær (N-133-W).
M/S BØBAS (LAJZ) (114/-/1968/87/93) ex HANSSON - 00 ex VING
HOLM - 85 - fra Skårvågen Fiskebåtrederi AS, Straumsjøen/Trond
heim til Vikstein AS, Straumsjøen/Trondheim (N-240-BØ).
M/S DISKO I (LAHE) (300/-/1968) ex DISKO - 05 ex SOLHEIM SEN
IOR - 04 ex FEIEBAS - 77 - Disko Havfiske AS, Brattvåg/ Ålesund
til Sævikson AS, Fosnavåg/ Ålesund (M-165-HØ).
M/S FJELLDUR (LLWB) (359/B/2002) - fra Fjelldur AS, Sæbøvik
til Lifisk AS, Straume, omdøpt til LIAFJELL, hjemsted endret fra
Haugesund til Bergen (H-87-F).
M/S FLØYBAS (EGON) (139/-/1985/90/95/98) ex BROTIND - 00
ex SOLTIND SENIOR - 98 ex HELGANES - 95 ex SVANFORS - 93
- fra Fløybas Finnøy AS, Harøy/Ålesund til Storegg AS, Ellingsøy/
Ålesund (M-98-A).
M/S GRANIT (JXJU) (1.345/B/1986/01) - fra AS Granit, Vartdal/
Ålesund til Gjøsund Fiskebåtrederi AS, Valderøya/Ålesund, omdøpt
til FANGENES (M-230-G).
M/S HERMANN (LLMK) (24/-/1964) ex LYNGSVO - 00 - fra MK
Hermann Pertrederiet DA (Martin Fiksen), Klokkarvik/Haugesund
til Arne Øvretveit, Tælavåg/Haugesund (H-41-S)
M/S HUSBY JUNIOR (LFFQ) (201/B/1969/75/92/00) ex HUSBY
SENIOR - 79 - fra Harald Andersen, Herøy/Sandnessjøen til Dønna
Havfiske AS, Dønna/Sandnessjøen (N-100-DA).
M/S KAMARO (LJAE) (688/280/1992) ex TJALDURII -97 - Kamaro
AS, Måløy, omdøpt til VESTKAPP (SF-8-S).
M/S KARL-OSKAR (LDHL) (45/-/1960) ex STIAN ANDRE - 94 ex
KJELL GUNNAR - 90 ex FRØYGRUNN - 71 - fra Karlsen Jr. AS,
Skjervøy/Tromsø til Andersen Fiskebåtrederi AS, Kvalsund/Tromsø
(F-64-KD).
M/S KYSTFISK (LMOV) (209/-/2004) - fra Kystfisk Nord AS, Raude
berg/Måløy til Kystfsik AS c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/
Måløy (SF-3-V).
M/S KYSTFISK JR. (LDYW) (127/-/1991) ex KYSTFISK - 04 ex EVA
LOVISE - 00 - fra Kystbas AS, Måløy/Vardø til Solbris Senior AS,
Hardbakke/Vardø (SF-ll-SU). Deretter til Kystbas AS c/o Maritim
Næringspark, Raudeberg/Vardø (SF-69-V).
M/S LIGRUNN (LLBT) (2.190/B/2000) ex LIBAS - 04 - fra Libas AS,
Straume/Bergen til Staaløy AS, Torangsvåg/Bergen, omdøpt til
STAALØY (H-99-AV).
M/S MEHAMNFJORD (LION) (184/-/1966/92/99/02) ex NOTBAS -
05 ex MOAN SENIOR - 02 ex JANNE KRISTIN - 96 ex LARS-ANGEL
- 84 ex ARNØYTIND - 80 ex NOREGG - 77 - Mehamn Kystfiske AS,
Mehamn/Trondheim , omdøpt til SKOGSØY (F-80-G).
M/S NANSEN (LMOA) (13/-/1930) ex HORNNES - 01 ex NANSEN



- 77 - fra Sten Kristoffersen, Napp/Svolvær til Ørjan AS, Dverberg/
Svolvær (N-102-A).
M/S NERA ATLANTIC (LEDG) (720/B/1949/65/72/79) ex INGER
HILDUR I - 99 ex INGER HILDUR - 99 ex EIGUN - 88 ex GLOBE
XII - 66 - Lafjord Fiskebåtrederi AS, Storebø/Molde fått fiskerimerke
(H-187-AV).
M/S NESEBUEN (LDUR) (234/113/1965/76/88/94/97) ex EGIL JUN
IOR -02 ex VEIDARI -95 - Nesefisk AS, Spangereid/Mandal (nytt
fiskerimerke (VA-90-LS)).
M/S NILS FINNØY (LNTM) (36/-/1956/73/80/85) - fra Børingen
AS, Straumsjøen/ Melbu til Bø Havfiske AS, Straumsjøen/Melbu
(N-8-BØ).
M/S ORDINAT (LMGZ) (2.021/B/2003) ex ORDINAT 2 - 03 - fra
KS Økland Fiskebåt-rederi, Bergen til Økland Fiskebåtrederi AS,
Bergen (H-250-AV).
M/S RISTON (LHQL) (775/-/1978) ex GISUND - 00 - fra Riston
Fiskeriselskap AS, Myklebost/Hammerfest til Havsnurp AS, Mid
sund/Hammerfest (M-62-MD).
M/S SEILSJØ (LGSR) (106/-/1965/94/98) ex VIKMARK SENIOR
- 04 ex MEILANDSTINN - 00 ex STYRK - 99 ex SIGNAL - 94 ex
MEILANDSTIND - 78 ex J.M.BERNTSEN - 75 ex TELSTAR - 66
- fra Seilsjø AS, Måløy til Seilsjø Sør AS, Måløy (N-16-SG), deretter
til Heimøyværing AS, Henningsvær, hjemsted endret fra Måløy
til Svolvær (N-25-V).
M/S SENJASUND (LNQI) (58/-/1967) - fra Brødrene Enoksen ANS
(Johannes Enoksen Jr.), Fjordgard/Tromsø til Senjahav AS, Husøy
i Senja/Tromsø (T-125-LK).
M/S SJØMANN (LDZO) (16/-/1953) - Oddmar Hatlevik, Espevær/
Stavanger (nytt fiskerimerke (H-48-B)).
M/S SJØTUN (LNUF) (60/-/1967/94) ex SUNDSVÆRINGEN - 02 - fra
Partrederiet Havstjerna ANS (Tonny Grotle), Bremanger/Tromsø
til Langenesværing AS, Myre/ Tromsø, omdøpt til LANGENES-
VÆRING (N-53-0).
M/S SKLINNABANKEN (LNFC) (149/-/1984/93) ex LANGØY VI
KING - 93 ex VÅGE VIKING - 91 ex ATLØY VIKING - 89 - fra Arilds
Fiskebåtrederi AS, Alta/Kristiansund til Arves Fiskebåtrederi AS,
Havøysund/Kristiansund, omdøpt til SKLINNAGUTT (F-220-M).
M/S SKOLPEN II (JXLX) (62/-/1975/80/91) ex SKOLPEN - 04 ex
SKOLMEN - 98 - fra Skolpen AS, Leknes/Svolvær til Bolgafisk AS,
Sennevik/Svolvær (N-148-W).
M/S SKOTTIND (LKRJ) (25/-/1954) ex UREDD - 72 - Mehamn
Kystfiske AS, Mehamn/Svolvær, omdøpt til BLEIKSVÆRING
(F-83-G).
M/S STATTEGG (JWNF) (492/-/1985/88)ex MIDVINGUR - 04 ex
VESTSTEINEN - 04 ex LEINEBRIS - 97 - fra Stattegg AS, Stadlan
det/Måløy til Frøyanes AS,Stadlandet/ Måløy (SF-5-S).
M/S TOJAKO (LDUX) (97/-/1965/89/92/96/97) ex VESTFJOR - 88 - fra
Kåre Gården og Sønner AS, Averøy/Kristiansund til Æsøybuen AS,
Sør-Skorpa/Kristiansund, omdøpt til ÆSØYBUEN (SF-8-F).
M/S TONEFJELL (LNGI) (48/-/1949/67/93) ex NIPEN - 49 - fra
Berner Matheus Nygård, Napp/Harstad til Ballstadøy AS, Ball
stad/Harstad (N-203-W).
M/S TORE JUNIOR (LFWZ) (214/-/1966/83/88/97) ex UTVIK JUN
IOR - 70 - fra Øybuen AS, Elnesvågen/Ålesund til Øybuen 1 AS,
Elnesvågen/Ålesund (M-8-F).
M/S UTFLESA (LLQX) (183/-/2001) - fra Utflesa AS, Leines/Bodø
til Seilsjø Sør AS, Måløy/Bodø (N-505-SG).
M/S VENUS (LMNR) (13/-/1939) - fra Partrederiet Kjell Henning
Sjo ANS (Kjell Henning Sjo), Sæbøvik/Svolvær til Lifisk AS c/o
Liegruppen AS, Straume, hjemsted endret fra Svolvær til Bergen
(H-26-F).

M/S ØYASUND (LGLX) (151/-/1978) - fra Partrederiet Øyasund Jan
Gustad ANS (Jan Gustad), Averøy/Kristiansund til Sandøy Kystfiske
AS, Averøy/Kristiansund, omdøpt til ORFJORD (M-8-AV).
M/S ØYBUEN (JXMK) (75/-/1987) - fra Øybuen AS, Elnesvågen/
Molde til Øybuen 1 AS, Elnesvågen/Molde (M-75-F).
M/S ÅSANØY (LGDA) (144/-/1969/91/99) ex RÆKA - 98 ex NORSK
HAVKULTUR - 90 ex M/F LØKTA - 88 ex MAURSUND - 79 - fra
Vesterålen Fiskebåtrederi AS c/o Skårvågbruket AS, Straumsjøen/
Sortland til Vikstein AS, Straumsjøen/Sortland (N-6-BØ).

Rettelser til nr 4:
Juli 2005:
M/S LEIKING (LFUI) (320/-/1967) ex LEIK -03 ex STJÄRNFORS I -77
- fra Barentsfisk AS c/o Aalesund Shipping AS, Ålesund/ Koper-vik
til Møre Skipsutstyr AS, Kristiansund/Kopervik (T-525-T).
M/S LOVUNDVÆRING I (LK5538) (41/-/1995) ex LOVUND-
VÆRING - 04 - fra Rune Johansen, Lovund til Varodden AS, Stam
sund, hjemsted endret fra Sandnessjøen til Svolvær (N-2004-W)
M/S SULØY SENIOR (LGHI) (129/-/1978) ex BERLEVÅGFISK III
- 01 ex SJØBAS - 98 ex SANDNES SENIOR - 98 ex HJELMSØY - 94
ex TRØNDERTRÅL - 85 ex SULAHOLM - 81 - fra Sula Kystfiske
AS, Sula/Trondheim til Arild Refsnes, Husbysjøen/ Trondheim
(ST-48-RS).

August 2005:
M/S DISKO (LAHE) (300/-/1968) ex SOLHEIM SENIOR - 04 ex
FEIEBAS - 77 - Disko Havfiske AS, Brattvåg/Ålesund, omdøpt til
DISKO I (M-165-H).
M/S FRANK ROY (JXGH) (29/-/1959) ex JANNE CHRISTIN - 99 ex
STENSEN SENIOR - 98 ex BJØRN ARILD - 95 ex BØRVÅG - 70 - fra
Myre Kystfiske AS, Myre/Harstad til John Levi Jensen, Harstad
(T-19-H).
M/S KRUSING (LHVE) (130/-/1969) ex KRUSNING - 94 ex KVAL
STEIN - 74 - fra Stiftelsen Krusing c/o DOF Management AS,
Storebø/ Bergen til Hordaland Fylkeskommune avd. for vidar
egående opplæring c/o Fiskarfagskolen i Austevoll, Storebø/Bergen
(VA-17-LS).

September 2005:
M/S FISKEBANK I (LDAM) (215/-/1965/71) ex FISKEBANK - 04
ex WAREBERG 8r SEVLAND - 77 ex CHARLES - 76 - fra Hopmark
AS, Smøla/Kristiansund til AS Roaldnes, Valderøya/Kristiansund
(M-210-G).
M/S HAVBRIS (LIHM) (1.921/-/1991) ex OLE SÆTREMYR - 00 ex
NESTOR - 97 ex ROSIE - 96 ex RYBAK - 96 - fra Havbris DA (Solveig
Strand), Ålesund til Havbryn AS, Kjerstad/Ålesund
(M-25-H).
M/S LIV GRETE (LNBC) (24/-/1955) ex SKÅRHOLM - 02 ex VAR
SUND SENIOR - 01 ex SPJÆRINGEN - 99 ex GEIR SOLHEIM - 90 ex
SOLHEIM - 71 - fra Langåker og Medhaug ANS, Stol/ Kopervik til
Medhaug og Austnaberg ANS (Jan Oddvar Medhaug), Åkrehamn/
Kopervik (R-48-K).
M/S PATER NOSTER (LJQL) (160/-/1979) ex AMARANTHOS - 86
- fra Pater Noster AS, Tromsø til Brennåværing AS, Værøy/Tromsø
(N-62-VR).
M/S TROMSBAS (LAWQ) (1.535/-/1956) ex FUREN - 04 ex TROMS
BAS - 99 ex GARPESKJÆR - 97 ex SUN TUNA - 75 ex STAR I - 71
- Chrisma AS, Tromsø, nytt fiskerimerke (T-9-T).



farvann tilkom vi amerikatillegg, dette
var et dyrtidstillegg på 200 kroner per
måned. Ellers fikk man etter et halvt
års seilas utenom Skandinavia et
månedlig tillegg på 100 kroner. Etter
ytterligere 6 måneders tjeneste økte
dette til 200 koner og endelig, etter 18
måneders seilas kom tillegget opp i hele
300 kroner. Andre aktuelle tillegg var
tropetillegget, 1 krone dagen for seilas
i området mellom breddegradene 23 _
nord og 23 _ sør. Endelig ble vi belønnet
med skitten-tillegg for rengjøring av
lastetanker - dette var 1,50 per time.

Fortjenesten var bra, syntes vi - et
raskt overslag i mine gamle avregnin
ger viser en inntekt på 1.300 kroner i
gjennomsnitt per måned. Ved avmøn
string hadde jeg opptjent totalt 57,5
dagers ferie, betalt med 1.565 kroner.
Dette var alt, etter vel ett og et halvt års
sammenhengende seilas. Kanskje ikke
rare greiene om vi sammenligner med
dagens en - en system for de seilende!
De fleste var likevel rimelig fornøyde
med tingenes tilstand, minnes jeg. Hav
prins, under kaptein Asbjørn Vågane
(født 1920 i Florø, men den gang bosatt
i Mandal), var et godt sted å være for
oss menige sjøfolk.

Tolv døgn etter avgang Rotterdam an
kom Havprins Puerto la Cruz, den 5.
juli 1960. Der tok vi inn en oljelast til
Baltimore og seilasen for Hess Oil var
i gang. De fleste lastene ble hentet ett
eller annet sted i Venezuela. Lastehav
nene der kunne være Puerto la Cruz,
Punta Cardon, La Salina, Bachaquero,
eller Puerto Ordaz, langt oppe i Ori
noco-floden. Noen få laster ble tatt
inn ved Pemex-terminalen i Tampico,
Mexico. Jeg minnes også en enkelt
reise for Hess Oil til Pointe-a-Pierre på
Trinidad, hvor vi låstet olje til Philadel
phia. Flere norske skip seilte for Hess.
Hagbart Waage, Oslo hadde et par av
sine bandy size tankere i denne farten.
Spesielt husker jeg Raila (b 1957 /19.460
tdw), som vi møtte flere gånger i Perth
Amboy, New Jersey.

Lossehavnene lå på rekke og rad langs
USAs kystlinje fra Texas i sør til Maine
i nord. Dette var trivelig fart med korte
reiser, sjelden mer enn en uke i sjøen
fra havn til havn. Vi fraktet gjerne
to laster per måned. Dette medførte
hyppig ren-gjøring av lastetankene.

Seilas for Hess Oil

Sommeren 1960,
MT Havprins til
ankers i ameri
kansk havn. Noen
av dekksfolkene
samlet på poopen
-forfatteren (22
år) - med hvit
klut rundt halsen,
slapper av på
trossekveilen.
Foto via Bjørn
Tandberg

Først spyling med såkalt butterworth, lapskaus, plukkfisk eller pytt i panne
deretter utlufting med vindmenn og servert som aftensmat. Det var viktig
elektriske vifter. Vår gamle 1. styr- for stuerten at kostøret ikke oversteg
mann (ny tittel, overstyrmann fra 10 kroner per mann per dag.
november(?) 1960), Jens B. Taraldsen
fra Arendal, kom så med sitt måleap- Som vanlig den gang, var det en meget
parat for å kontrollere at tankene var ungdommelig besetning, de fleste i
gassfrie. Deretter var det vår tur til å tjueåra. Suverent eldst blant dekks
gå under dekk for å spa sammen olje- gjengen var båsen, Ola Høgbo Ona fra
sedimenter, vann og løs rust. Utallige Ona i Romsdal. En skikkelig sjømann
tjueliterspøser ble så vinsjet opp for “ av den gamle skole, noen-og-seksti år
dumping. En riktig ufyselig jobb i tro- gammel, og med fartstid fra to ver
pisk varme, det vet alle med fartstid denskriger. Mannskapet var nesten
fra tankbåt. Ellers var det kontinuerlig 100 % norsk, men inkluderte selvsagt
vedlikehold, og Havprins fremsto da den nesten obligatoriske dansken. Han
også særdeles velholdt. Dette fikk vi traff man i 1960 på de fleste skip. Om
ofte høre fra besøkende om bord. lag 8.000 utlendinger, pluss ca. 1.200

Maten var god og trivselsfaktoren høy seilte den gang under norsk flagg. Den
blant oss rundt 30 i mannskapsmessa. suverent største gruppen utlendinger
Hva gjelder kosten, så var det i 1960 var danskene med 2.100 personer, fulgt
fortsatt helt vanlig at enkelte matsorter av Storbritannia og Spania med rundt
ble porsjonert ut. For eksempel delte 1.000 mann hver.
to mann den daglige litersboksen med
søtmelk vi fikk servert til frokost i
havn. I sjøen var frisk melk en sjelden- 1960 - tropisk orkan Donna
het. Egg til frokost, kokte eller stekte, I tropene opptrer av og til voldsomme
var det to gånger i uken, da med to til stormer som man ved et fellesord kaller
hver. Likeså med svinekoteletter og tropiske orkaner. Dette er virvelvinder
karbonader, to på mann og ingen på- som med stor styrke, og ødeleggende
fyll, som kokken da ofte ropte fra byssa, virkning, blåser om et midtpunkt hvor
Husk at i Norge opplevde vi rasjonering lufttrykket er meget lavt. De tropiske
av enkelte varer til langt ut på 1950- orkaner er forholdsvis sjeldne, de hol
tallet. Dette var en del nordmenns der seg til bestemte strøk og opptrer
nære fortid gjennom mer en 15 år! til bestemte årstider. Disse stormene
Porsjonssystemet ble derfor stort sett har forskjellig navn ide forskjellige
stilletiende akseptert av mannskapet. verdens-hav. I Vestindia og det sørlige
Middagsrester ble gjerne utnyttet til Stillehav kalles de orkaner (i USA be-

asiater förhyrt på felleskontrakter,
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MT Havprins i vintervcer nær Cape Hatteras, North Carolina. Dette urene farvannet er kjent
for sitt dårlige vær og mange skip har herfunnet sin grav. Orkan Donna passerte Hatteras den
12. september 1960. Vindstyrken var da 90 knop, eller 166 km/t. Foto via Bjørn Tandberg

nevnt hurricanes), i Øst-Asia kalles de Et par døgn etter avgang passerte Hav
taifuner og i Det indiske hav syklonen I prins Mona-passasjen, stredet mel-lom
amerikanske farvann kan slike orkaner Hispaniola og Puerto Rico, og vi var i
oppstå i perioden fra juli til november, Atlanterhavet. Vi fulgte spent med på
hvorav de fleste faller i månedene au- radioen og spisset ørene når nytt om
gust, sep-tember og oktober. Dette var killer hurricane Donna ble presentert,
vi klar over, så da tiden for hurricanes Havprins styrte derfrå nordlige kurser
nærmet seg hosten 1960, var dette og kom etter hvert inn i Donnas kjøl
ofte et samtale-emne om bord. Vi gikk vann. Skipet gjorde mindre fart enn
heldigvis klar de første tre, men med orkanen, derfor økte vår avstand til
nummer fire. Donna, fikk vi nærkon- senteret, men deler avuværet unnslapp
takt. Denne orkanen startet ved Kapp vi allikevel ikke. Donna passerte Cape
Verde den 29. august, og la som vanlig Hatteras den 12. september, vindstyr
sin bane i vestlig retning. ken var da 90 knop, eller 166 km/t.

Den 5. september var Donna nådd av et stykke oppe på USAs østkyst og
frem til Leeward Islands. Samme dag forvinner ut i Atlanteren på en nord
ankom Havprins Bachaquero i Mara- østlig kurs. Donna representerte et helt
caibosjøen. Vi tok inn full last råolje for uvanlig unntak og fulgte kysten helt
Perth Amboy og avgikk neste kveld. På opp til Canada.
dette tidspunkt lå Donnas øye rett nord
av Puerto Rico og beveget seg fortsatt Uværet ble etter hvert mer og mer føl
vestover. Fire dager senere, den 10., bart for oss om bord. Vind og sjøgang
rammet orkanens senter øygruppen tiltok etter som vi kom på høyere bred-
Florida Keys. Da skal vindstyrken ha degrader. Hvilke beslutninger ledelsen,
vært på hele 225 km/t - i kastene ble det med kaptein Våge i spissen, da tok,
målt fra 290 til 320 km/t! Regn i store hadde vi i mannskapsmessa ingen sær
mengder og høy vann-stand virket også lig ide om. Nytt fra toppen nådde den
totalt ødeleggende. Høstens frukt- og gang sjeldent ned til oss. I blant hendte
grønnsaksproduksjon ble ødelagt, det at ror-mannen overhørte saker og
bygninger ble lagt i grus og fartøy ting på broa, informasjon han senere
forliste. Allerede neste dag erklærte kunne dele med oss andre. Fikeså fikk
president Eisenhower deler av Florida båsen vite en del gjennom sine dag
som katastrofeområde. Ved Florida lige samtaler med overstyrmann.
svingte så Donna mot nord-nord-øst, Mannskapet stolte på skipsledelsen,
økte hastigheten og fortsatte sine og regnet med at de kunne jobben sin.
herjinger oppover langs USAs østkyst Seiv passet vi våre egne saker og var
- hele veien med full orkans styrke! vel fornøyde med det. Fellesmesser,
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Vanligvis bøyer slike tropiske stormer

som gjorde sitt inntog i handelsflåten
et tiår senere, var overbodet intet savn
blant norske sjøfolk i 1960.

Da vi nærmet oss Cape Hatteras
fikk vi Donna over oss. Vinden økte
på i styrke, først fra nordvest, senere
dreiende mot vest. Himmelen svartnet
og regnet pisket ned. Etter hvert som
vinden tiltok økte også bølgene i høyde.
Bølgehøyde er vanskelig å bedømme,
men rundt femten - tjue meter var de
nok. Sjøen gikk helt hvit, og luften ble
fylt med hvitt, drivende skum, noe som
reduserte sikten kraftig. Vi hadde kon
trollert og sikret hva som sikres kunne
før uværet kom over oss. Allikevel svik
tet surringene på malerflåta, plassert
i krybber akterut på poopen. Denne
tunge aluminiumsflåta forsvant plut
selig rett til himmels! Videre begynte
babord livbåt å arbeide fare-truende i
sine daviter. Tre av oss matroser ble
sendt opp for å sikre båten. Da vi stakk
hodene over kanten til båtdekket, var
det ikke mulig å puste med ansiktet
vendt mot vinden. Jeg fikk kvelnings
fornemmelser, husker jeg. Ei heller var
det mulig å gå oppreist over dekket
mot livbåten. Vi måtte hale oss frem på
alle fire, hele tiden med ansiktet vendt
vekk fra vinden, som da blåste med
anslagsvis 80 - 90 knop (orkan = over 64
knop). Samtale var umulig, så beskjeder
ble gitt med fingerspråk. Vi fikk etter
mye strev, strammet og forsterket alle
surringer på livbåten.

Da uværet etter hvert løyet, slik at
vi kunne få inspisert skipet skikke
lig, oppdaget vi skader forut. Deler
av svineryggen på bakken var bøyd
innover, slik at noen av rekkestøt
tene der hadde presset seg gjennom
dekksplatene. Noen lekkasjer var
oppstått og litt vann hadde trengt ned
i rommet under bakken. Verre var det
kanskje at deler av dekket på bakken
var trykket ned en to - tre tommer av
de enorme vannmassene vi hadde fått
innover oss under orkanen. Det var
særlig området rundt ankerspillet det
hadde gått utover. Nede under bak
ken kunne man tydelig se hvordan de
svære dekksbjelkene sagget. Fikeså var
flere av de kraftige dekksstøttene der
nede bøyde. Når alt kom til alt, hadde
vi antagelig sluppet billig unna killer
hurricane Donna. Denne orkanen tok
150 liv, og forårsaket enorme materielle
skader over store områder. Vi var i alle
fall glade da vi ankom Perth Amboy
den 13. september i sånn noenlunde
god behold!

I



Den 28. desember 1960 avgikk vi Port
Reading, New Jersey, bestemt for
Venezuela. Jeg minnes en tradisjonell
og trivelig nyttårsfeiring med god
mat og drikke. Ved de store høytidene
spanderte kapteinen gjerne en pils og
et glass akevitt til middagen. Rundt
midnatt kom skipperen og offiserene
innom mannskapsmessa for å ønske
oss godt nytt år. Min erfaring er at fel
les bespisning under høytider forekom
på noen skip, men var ikke regelen.
Den 10. januar var årets første last tatt
om bord i Bachaquero, nå for lossing i
Perth Amboy. Reisen begynte normalt,
og vi «stimet» nordover med vel 13
knops fart.

Noen dager etter avgang kom et øre
døvende smell fra maskinrommet.
Dette skjedde i middagspausen, den
gang mellom tolv og ett på dagen.
Dagfolkene tok seg da gjerne en liten
strekk etter maten. En av de eldre

om bord, forhenværende krigsseiler,
pumpemann Marum fra Larvik, kom
styrtende ut fra sin lugar, helt vill i blik
ket. Han hadde bråvåknet og trodde
et øyeblikk at vi var minesprengt!
Kanskje ikke så rart, hele akterskipet
ristet nemlig voldsomt og braket var
skremmende. Maskinen ble straks
stoppet av vakthavende maskinist, det
ble helt stille, og skipet lå drivende uten
fremdrift. Hva hadde skjedd?

Maskingjengen tørnet til, og man fant
ganske snart årsaken til braket. Det
viste seg at et veivlager i hovedmotoren
hadde løsnet, og stempel med stem
pelstang var dermed ute av kontroll.
I tillegg oppdaget man skader på mo
torens bunnramme. Jeg mener ellers å
huske at så vel stempel som foring også
var påført skader. Etter flere timers
intens innsats hadde chiefen og hans
folk fått situasjonen under kontroll.
Det aktuelle stempel var hengt opp og
maskinen kunne startes. Vi fortsatte
reisen for svært redusert fart, nå med
seks virksomme sylindere på hovedmo
toren. Skadene var for omfattende til
at skipets folk alene kunne makte alle
reparasjoner. Det ville bli verkstedopp
hold etter endt lossing, hørte vi.

Havprins hadde sju-sylindret Stork-die
sel på 8.600 bhk til fremdrift. Aldri har
jeg opplevd noe maskineri så ubehage
lig hva gjelder vibrasjoner, som denne

Januar 1961
- maskinhavari

hollenderen. Skaffetøy, kopper og kar og klimaskillet er her meget tydelig,
hoppet gjerne klirrende over bordene og merkes godt når man seiler langs
i messa. En dag fait den tunge jern- denne del av USAs østkyst,
døra til skorsteinen ned. Årsaken var

tretthetsbrudd i alle hengsler grunnet Jeg husker vind av enorm styrke fra
vibrasjonen Samsonpostene til våre to nordlig retning, opprørt hav og byger
proviant-bommer svaiet også faretru- med snø og sludd, som reduserte sikten
ende. Der spleiste og rigget vi opp noen til et minimum. De tunge bølgene som
ekstra vaierstag, og situasjonen ble be- uavbrutt veltet inn over tankdekket,
dre. Noen klaget på dårlig søvn grunnet maktet å trykke inn deler av skottet
denne ristingen. Dette var helst de få, i forkant av poopen, nede på babord
litt tilårs-komne blant besetningen, og side. Akkurat der var en lysventil til
helst noen av offiserene. Ungdommen korridoren på dekkssiden, den side
har til alle tider hatt godt sovehjerte, så av innredningen hvor vi dekksfolkene
vi sov godt uansett, husker jeg. hadde våre lugarer. Det tykke glasset

En ulykke kommer sjelden alene, heter korridoren før vi fikk sikret lekkasjen
det. For vårt vedkommende ble maskin- sånn noenlunde. Respatexpanelet i
havariet etterfulgt av en nord-atlantisk forkant av korridoren krakelerte også
vinterstorm. Der vi stevnet nordover etter denne kraftige kilevinken.
dukket det etter hvert opp uværsskyer
i horisonten. Den 14. januar varslet Et stykke nord for vår posisjon hadde
amerikansk værmeldingen et lavtrykk det amerikanske flyvåpen i 1957 fått
i vårt farvann. Man meldte høy sjø, og utplassert en radarobservasjonsplatt
vind opptil 60 knop, altså nær orkans form, Texas Tower No. 4. Denne trian
styrke. Da uværet satte inn lå vi nær gulære plattformen sto plassert på hav-
Cape Hatteras og styrte nordover bunnen, om lag 70 n.mil utenfor kysten
mot Labradorstrømmen. Denne kalde av New Jersey. Vanndybden var her 180
havstrømmen fra nord møter her den fot og konstruksjonen raget 67 fot over
varme Golfstrømmen fra sør. Vær- havflaten. To identiske platt-former

Tropisk orkan Donna startet nær Cabo Verde den 29. august 1960, krysset Atlanteren og traff
USA ved Florida. Svingte så mot NNØ og rammet alle stater langs østkysten før den krys

set grensen til Canada den 13. september. Max vindstyrke 260 km/t, men opp til 320 km/t i
kastene. Orkanen var av kategori 5, senere nedgradert til 4. Uværet tok 150 liv.

Illustrasjon: http://www.keyshistory.org/

innsiden holdt heldigvis stand for na-
Tragedien turkreftene. Allikevel oppsto lekkasje,

Texas Tower No. 4 og ganske mye vann strømmet inn i

til denne ventilen ble knust, men den
solide blindventilen av støpejern på

SKIPET NR. 1 - 2006 29

 ur upr i»' -»w; *vv y*yr**?-

/ jQfte AT HURRICAKE J DOHW*r AU 8 29 ~ 3EPT li . 196p|,

TIDES (FEETV ,

1. 13 FloridsKeys 3/ ( WINDS (MPH):
2. 10-11 Batero Island, Florida ,, r-- V 1. 190 Bahamas |

, 3. 5-10 New England J 2- 140 gusts to 180-200 Blonda Keys
4. 4-5 Florida &N. Carolina coast ''f—jÅ 3. 121 S.S. ”MAC” near Charleston, SC ii

{ y •y7lL_ 4. 104 gusts to 150 Everglades, Blonda
"V.- 1 . 1 “I '* f a Is. Gnsts to 115 Long Island, NY »'

I l , js  !«. Gusts to 104 Maryland, Delawarc & New Jersej
' V, A i I?. 92 gusts to 138 Blue Hill, Massachussets lin.

' H ./ % yc‘n* i— - pressure riNCHESi:
l .* i 1- 27.40 Florida Keys r»<

i -  2. 28.05 FY Myers, Florida

j jlp   150 lives were lost, whereof 50 in the US ***

1 J _JV W- 3GI-—‘g— ..-'L-..—... - “I.:  - -V-.



var plassert i andre posisjoner utenfor
østkysten. Disse tre fremskutte postene
skulle observere og varsle eventuelle
flyangrep mot USA. Navnet, Texas
Tower ble valgt fordi konstruksjonene
lignet svært mye på de oljeriggene man
den gang så i Mexicogolfen.

Fullt bemannet var det 80 mann på
plattformen, men da ulykken rammet
var kun 28 mann utplassert der. Dette
skyldes at Texas Tower No. 4 var blitt
påført alvorlige strukturelle skader
da orkanen Donna slo til tre måneder

tidligere. Det fortelles at flyvåpenet
ikke ville forlate installasjonen ube
mannet, den meget dårlige værmel
dingen til tross. Man fryktet seriøst at
uvedkommende skulle ta seg om bord
for å fjerne topphemmelig elektronisk
utstyr. Husk, dette var mens den kalde
krigen var på sitt absolutt kaldeste!
Alle som har levd en stund, husker
vel Nikita Khrutsjovs voldsomme
opptreden i FNs generalfor-samling
den 17. oktober 1960. Han slo da den
ene skoen i bordet mens truslene
haglet over församlingen. Jeg husker
at dette virket skremmende på så vel
den alminnelige amerikaner, som oss
norske sjøfolk på Havprins. Ellers ble
sovjetiske spiontrålere ofte observert
langs atlanterhavskysten den gang.

Klokken tre på ettermiddagen den 15.
januar hørte folkene på Tower No. 4
ubehagelige lyder fra undervanns-leg
gene, og riggen begynte å svaie. Man
fryktet at plattformen skulle havarere.
Basen på Cape Cod i Massachussets
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MT Havprins, her nesten utlosset i Baltimore, høsten 1960.
Foto via Bjørn Tandberg

ble kontaktet med forespørsel om å
bli evakuert. Evakueringsanmodning
nummer to ble sendt ut femten minut
ter senere. Det skulle imidlertid drøye
enda tre kvarter før basen slo alarm,
men da dessverre for sent. Kraftig
vind, opprørt hav og dårlig sikt grunnet
snøtykke, umuligjorde helikopterassis
tanse. Hangarskipet USS Wasp (CV18)
som var i området ble alarmert og gikk
med full fart mot havaristen. Kystvakt
kutteren Aggassiz prøvde også å nå
frem gjennom uværet. Der hadde man
havaristen plottet på radaren. Klokken
1933 forvant plutselig plattformen fra
kutterens radarskjerm. Den 6.000 tonn
tunge konstruksjonen hadde kollapset
og gått til bunns med sine 28 mann
- ingen ble reddet.

Et par døgn forsinket ankom vi Perth
Amboy, New Jersey hvor lasten fra
Venezuela skulle losses. Her kunne vi
nå leste i avisene om Texas Tower No.
4 og den forferdelige tragedien som
hadde utspilt seg utenfor kysten den
15. januar. Dette gjorde sterkt inntrykk
på oss alle. Jeg husker vi følte at det
var lite vårt fartøy kunne ha utrettet
der ute, da vi strevde oss frem mot
stormen med redusert maskinkraft.
Ulykkesplatt-formen var nok også for
langt unna til at vi kunne ha kommet
den til unnsetning.

Den 18. januar, på vei inn mot ter
minalen i Perth Amboy, møtte vi en

Blizzard -
USEC januar 1961

såkalt blizzard. Dette var den andre
av de tre slike som rammet denne del
av østkysten vinteren 1961-62. Blizzard
er en spesiell amerikansk benevnelse
på snøstorm av helt ekstrem karakter.
Vindstyrken må da være over 35 miles
per hour, tilsvarende sterk kuling, og
snøfokket redusere sikten til nær null.
Med temperaturer langt under fryse
punktet er dette en særdeles ubehage
lig opplevelse, det kan jeg skrive under
på! Den følte lufttemperatur kommer
da fort under - 20 grader, og faren for
forfrysninger er overhengende. I vårt
tilfelle lavet nå snøen ned i store meng
der og amerikansk beredskap mot slikt
vær har aldri unnlatt å forbause oss
nordmenn. Menn med håndskuffer
som måker snøen opp på lastebiler for
å kjøre den avsted til dumpeplasser.
Aldri så vi en skikkelig snøplog med
føyke rundt stevnen!

I løpet av forholdsvis kort tid fait
det minst en halv meter snø og dette
skapte det totale kaos i New Jersey,
New York og nærliggende delstater.
Man fikk strømbrudd flere steder, med
de problemer dette skaper for befolk
ningen. Flyplasser ble stengt og biltra
fikken stoppet helt opp. Arbeiderne
på Hess-raffineriet, hvor vi befant
oss, fikk ikke avløsning. Påtroppende
skift maktet rett og slett ikke å forsere
snømengdene langs veiene. Havprins
ble nå anmodet om å levere mat til
de isolerte arbeiderne. Stuert Hansen
fra Henningsvær, og hans personale,
smurte opp flere store kar-tonger med
smørbrød som vi så bar i land til sultne
og takknemlige Hessansatte. I løpet
av et par døgn hadde uværet passert
og tingene begynte å normalisere seg.
Denne blizzarden har fått sitt spesielle
navn skrevet i amerikansk meteoro
logisk historie, nemlig the Kennedy
Inaugural Snowstorm. Dette fordi at
da John F. Kennedy (1917 - 1963) den
20. januar 1961 ble innsatt som USAs
35. president, herjet dette uværet frem
deles atlanter-havskysten og landet
innenfor.

Etter endt lossing forhalte vi opp til
Erie Basin i South Brooklyn og fortøyde
langs ei gammel trekai, nær Van Brunt
Street. Der drev det norskamerikanske
selskapet Golten Marine Co den gang
noe av sin virksomhet. Rederiet hadde
gjort avtale med dem om reparasjon av

Brooklyn - januar 1961

fg.



vår havarerte hovedmotor. Verksted

folkene og skipets maskinbesetning
satte så i gang med forente krefter for
hurtigst mulig å få vår Stork i driftsklar
stand. Den første tiden langs denne
kaien var vi dekksfolkene mest enga
sjert med snørydding. Hele skipet var
nemlig dekket av et metertykt snølag,
husker jeg.

Lengre havneopphold er en sjelden
het for travle tankbåter, så disse
liggedagene var særdeles velkomne
i mannskapsmessa. Jeg husker et be
søk på sjømanns-kjerka i Brooklyn,
hvor man arrangerte en noe forsinket
nyttårsfest. Presten ville gjerne se
hvor mange som var tilstede fra de
forskjellige norske skip på New York
havn. Han annonserte skipsnavnene,
ett etter ett, og folkene fra det oppropte
skip sto så opp til almen beskuelse.
Riktig liv og røre ble det da han ropte
Lista. Halve församlingen reiste seg da
opp! Hva presten hadde i tankene var
Mowinchels linjebåt, MS Lista (b 1949
/ 8.450 tdw) som da lå inne. Hva han
kanskje ikke tenkte på var at en stor
del av församlingen var norsk-ameri
kanere, nettopp fra Lista i Vest-Agder.
Disse listalendingene var en betydelig
gruppe blant de mer enn 60.000 nor
ske som rundt 1960 bodde i Brooklyn.
Hvem husker ikke begrep som Laps
kaus Boulevard, eller Lista Boulevard
- dette var kallenavn for Eight Avenue
i Bay Ridge. (I dag kalles dette området
Little Hong Kong). Norske sjøfolk som
besøkte New York den gang husker nok
også tante Klara, en legende ved kjerka
i Brooklyn. Klara Breivik var ansatt der
fra 1926 til 1963 og mottok mye velfor
tjent ros og heder da hun pensjonerte
seg etter 37 års tjeneste.

Andre kvelder etter arbeidstid besøkte
vi kanskje noen av de typiske nordiske
utestedene i nærheten. Der kunne
vi møte andre sjøfolk og fastboende
nordmenn, eller kanskje få oss en mat
bit til avveksling fra skipskosten. En
skummende Budweizer, eller Papst
Blue Ribbon var heller ikke å forakte.
Husk at i 1960-årene forekom alkohol
salg bare unntakskvis på norske skip.
Vi i mannskapsmessa ble ikke servert
sterkere drikke enn kaffe, unntagen i
små mengder ved de store høytider,
som nevnt ovenfor. Fjernsynstitting
var også populært, husk at TV var in
gen selvfølgelighet for Ola Nordmann,
anno 1961. Blant de mest populære var
Otto's Bar, eid av den gamle kristiania-

Havprins 1960. Her, eldste og yngste mann i dekksgjengen, nemlig båtsmann Onafra Ona og
dekksgutt Skogsethfra Bindal. Aldersforskjell, om lag 50 år! Vi gjør tanksjau og de to passer

luftvinsjen ved lukekarmen. Foto via Bjørn Tandberg

gutten Otto Hansen. Hans svenskfødte bestilt plass ved Todd Shipyards i
frue, Klara fra Trollhättan, hjalp til Hoboken, New Jersey. Før vi kom så
med serveringen. Hun ble forresten langt, hadde vi vært inne ved Pier 36
spøkefullt kalt Trollkjerringa. Etannet i Brooklyn, Meyer Lines leide kai for
nordisk «vannhull» var Old Pump i 69. inngående last til New York. Utgående
gate, hvor det ganske ofte var dans til last ble ekspedert over rederiets selv
levende musikk, fremført av flinke eide Pier 2, også i Brooklyn. Havprins
spillemenn. Riktig gemyttlig og litt fortøyde vis a vis MS Havjo (b 1956 /
sentimental kunne nok stemningen 9.200 tdw) som nylig var ankommet,
av og til bli, med unison fremførelse Der mottok vi reservedeler, stores og
av gamle skandi-naviske sanger i sene maling til dok-kingen, som den ele-
kveldstimer! gante linjebåten hadde fraktet over fra

Etter et par - tre dagers aktivitet ved kortvarig. Etter bare et par - tre døgns
reparasjonskaien, mente Golten Maine off hire var vi atter på vei til Venezuela
og skipsledelsen at tiden var moden for for å hente en ny oljelast for Hess.
en liten teknisk prøvetur på havnen.
Denne gikk dessverre ikke så bra, og Som nevnt innledningsvis, var beset
med fremdeles defekt maskineri kre- ningen nær 100% norsk da vi kom over
ket vi oss tilbake til Erie Basin hvor fra Europa året før. Dette endret seg
reparasjonene ble gjenopptatt. Sent nå litt etter litt. Flere av besetningen
på kvelden den 25. januar var imid- opp-tjente gratis hjemreise etter lang
lertid alt klappet og klart. Havprins tjeneste, og pakket kofferten. Noen
gikk fra New York til Puerto la Cruz, nye folk ble sendt over fra Norge med
hvor vi denne gang skulle laste for fly over Nordpolen, mens andre ble
Philadelphia. mønstret i USA. Den gang drev nor-

Etter at hovedmotoren var reparert men også en dyktig svensk matros,
fortsatte vi i samme fart, kun avbrutt samt en riktig old-timer av en finsk
av en rutinemessig tørrdokking i april. matros fra Vasa. Endelig fikk vi om
Ti måneder var da passert siden forrige bord en enkelt spanjol, påmønstret som
dokking, den gang et vanlig intervall messemann. De nyankomne gled fort
mellom planlagte verkstedopphold. inn i vårt miljø, og tonen var fortsatt
Undervannsskroget begynte å bli noe like god folkene imellom.
begrodd, og rederiet hadde derfor

utenlandske havner, også i New York
1961 - Todd Shipyards, 0g Baltimore. Derfrå kom de fleste

Hoboken NJ nymønstrede, i all hovedsak nordmenn,

Europa. Dette verkstedoppholdet ble

ske myndig-heter hyrekontor i mange
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1961 - tropisk orkan nautiske mil lange kanalen til Houston.
(garla På dette tidspunkt lå Carla fremdeles

Tiden gikk, og det stundet etter hvert ute 1 g°lfen' men med stødi8 kurs inn
mot en ny orkanssesong. Hvordan ville mot v4r del av kYsten - Det var *Ydelig
vi merke det denne hosten, mon tro? for alle hva vi hadde i vente! Mens reg-
Den 1. september avgikk Havprins net Poste ned fra en kullvart himmek
Puerto la Cruz med last til to havner °8 vinden økte P4 1 stYrke' satte vi ut alt
i Mexicogolfen om bord, nemlig New hva fantes for-tøyninger. Gjerne med to
Orleans i Louisiana og Houston, Texas. “ tre trosser tornet °PP P4 hver Pullert
Samtidig var en tropisk orkan under kors* ved tiden, natt til lördag den
utvikling vest i det Karibiske hav, 9- kunne vi torne inn etter 4ha satt
altså ikke langt unna vår kurslinje opp ut noen llue fortøymnger. De fleste
gjennom Yucatan-stredet mellom Cuba av trossene väre Yar av *YPe manila
og Mexico. Denne orkanen, som fikk TanBe °S uhånd-terhge när de ble
navnet Carla, beveget seg mot nordvest våte. To lettvekts nylontrosser fantes
og tangerte Yucatan for den, som en 08s4 - en 1 hver ende av skiPet Disse
hurricane av moderat styrke kom inn i den BanB "Ymotens utstyr, ble g,erne
Mexicogolfen. Der okte den i intensitet sendt ti] taubätene som slepetrosser
og kom til å bli en av tidenes kraftigste nnder havnemanovrer. Til spring, for
orkaner i dette området. Carla, som °S akter- brukte vi fortoyningsvaier
først ble klassifisert som en hurricane med "Ylonsabb. Noe lossmg kunne det
av kategori 5, men senere ned-gradert naturligvis ikke bli tale om. Slangene
til kategori 4, rammet hele kyst-linjen fra terminalen ble derfor ikke koplet
til delstaten Texas. Stormskader ble bk enn så lenge.
rapport langt inne i landet. Helt /fra
Dallas, ca 450 km fra kysten, kom det hadde hørt på radioen at man
skademeldinger. evakuerte befolkningen fra kystnæreområder. Røde Kors hadde ansvaret

I mellomtiden hadde Havprins ankom- I ettertid er antallet evakuerte blitt
met New Orleans den 6. september om anslått til mellom 250.000 og 500.000!
kvelden, etter en rolig reise. Vi fortøyde En av årsakene til denne enorme effek
langs Mississippis vestbredd, vis a vis tiviteten var ganske sikkert at mange
byen, og losset partlasten ved termi- godt voksne texanere fremdeles husket
nalen der. Ett døgn senere var vi på katastrofen som rammet Galveston 61
vei til lossehavn nummer to, Houston. år tidligere. Den 8. september 1900 slo
Neste kveld, den 8., kom losen om bord nemlig en voldsom hurricane til mot
utenfor Galveston og tok oss opp den 48 golfkysten, vindstyrken skal da ha vært

MT Havprins fortøpd langs en oversvømt oljeterminal i Houston. Vi satte ut absolutt alt hva
vi hadde av fortøpninger og disse holdt heldigvis mot stormfloa, 22 fot høp, somflommet opp

vannveien da orkanen Carla rammet kpsten av Texas den 11. september 1961.
Foto via Bjørn Tandberg
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for denne vel forberedte operasjonen.

oppe i hele 240 km/t. Mellom åtte og
ti tusen av byens 40.000 innbyggere
mistet livet under orkanen, en taps
prosent på mellom 20 og 25! Videre ble
om lag 10.000 hjem-løse denne dagen.
Man hadde tydeligvis tatt lærdom av
historien, og satset nå alt for å unngå
en gjentagelse av denne tragedien.

Ved femtiden, etter bare et par timers
hvile, ble frivakten purret ut. Uværet
tiltok stadig i styrke, og ved terminalen
økte vannstanden. Regnet som pisket
mot huden lå vannrett i luften. Lynte og
tordnet gjorde det også. Vi kontrollerte
og strammet opp trossene hvor nød
vendig. Ubenyttede trossebukter ble nå
satt i land til terminalen for å sikre oss

best mulig mot naturkreftene! Dette
var en kamp mot tiden. Hele kaidek
ket ble etter hvert oversvømt og ingen
kunne da bevege seg der nede med nye
fortøyninger. Etter hvert som det lysnet
av dag, så vi Hessansatte som padlet
rundt mellom kontorbygningene i
gummibåten Kontormaskiner, arkiv
skap og annet ble lempet ut gjennom
vinduene og brakt i sikkerhet. Hva
som virkelig forbauset oss nordmenn
var at biler ikke ble fjernet, men ble
etterlatt, for etter hvert å forsvinne
under vannflaten. Kunne dette skyldes
amerikanerens avslappede forhold til
bilen som en nyttig bruksgjenstand,
eller var veiene da så vannskadde at
flytting ikke lenger var mulig? Vi om
bord kom i alle fall ikke frem til noe
svar. Etter hvert forsvant strømmen,
og våre omgivelser på landsiden ble
totalt mørklagte.

Vi fulgte selvfølgelig nyhetene på de lo
kale radiostasjonene, og der dreide det
seg selvsagt nesten bare om hurricane
Carla. En av meldingene som jeg hus
ker svært godt, var advarsel mot giftige
slanger i Houstons sentrale strøk. Dette
var slanger som rømte unna vannmas
sene som oversvømte landskapet uten
for byen, og trakk inn mot tørrere land.
Man nevnte sågar giftige slanger som
hadde vandret gjennom kloakknettet
for så å dukke opp i tettbebyggelsen.
Ellers observerte vi masser av drivgods,
slikt som brukkne trær og rester av
bygninger, noe som vitnet om orkanens
enorme styrke. Det fortelles at storm
floa som fulgte orkanen innover land
den 11. september var hele 22 fot høy.
12 liv gikk da tapt i Galveston og de
materielle skader var der omfattende.
Ellers lå tidevannet en ti - femten fot

p
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over normalen de tre døgn uværet var
på sitt verste. Maksimum vind er rap
portert til over 240 km/t og med 270
km/t i kastene. Laveste barometerstand
registrert i Houston under orkanen
Carla var 931 mb.

Orkanens øye kom til å passere Hous
ton. Under passasjen stilnet vinden
helt og solen skinte plutselig fra blå
himmel. Etter en times tid mørknet
himmelen, regnet pøste ned, og vin
den slo til med full styrke, men nå fra
motsatt retning. Den 12. september var
det verste over. Vinden modererte seg
da kraftig, vannstanden var fremdels
svært høy, men heldigvis avtagende. Da
vannet begynte å synke, og kaidekket
etter hvert kom over vann, kunne vi ta
inn de ekstrafortøyningene vi hadde
satt ut. Intet om bord hadde sviktet
under orkanen, og skipet var kom
met uskadd fra sitt møte med Carla.
Beklageligvis tok denne hurricanen 43
liv. At antallet omkomne ikke ble det
mangedoble, kan bare tilskrives den
effektive evakueringen man iverksatte.
Kanskje så mange som en halv million
mennesker ble flyttet fra de truede
områdene - i fredstid, den mest om
fattende evakuering i USAs historie.
Senere ble det vedtatt at Carla aldri mer
skal brukes som navn på noen tropiske
orkan, så også med Donna som vi møtte
året før. Nå som tingene normaliserte
seg, kom arbeidet også i gang ved Hess
raffmeriet. Endelig kunne vi kople til
slangene og pumpe resten av oljelasten
i land. Den 15. var vi så endelig på vei til
neste havn. Denne gang gikk ferden til
innlandshavnen Puerto Ordaz, om lag
120 nautiske mil oppe i den mektige
Orinoco-floden i Venezuela. Dit ankom
vi etter en ukes seilas, og tok om bord
full last til Philadelphia.

Vi fortsatte seilasen utover høstparten,
heldigvis uten å møte flere hurricanes
eller blizzards dette året. Derimot fikk

vi selvfølgelig føling med de tradi
sjonelle høst- og vinterstormene man
jevnlig møter i Nordatlanten. Nå er
det imidlertid slik at vi ofte husker
sol-skinnsdagene best, slik også når det
gjelder tiden på Havprins. Man husker
gjerne godværsseilasen med blanke,
lange dønninger, flygefisk i luften og
store flokker med springere i luftige
sprang foran baugen. Eller mørke, lune
tropekvelder med klar stjernehimmel,
og havet opplyst av morild. Da samlet
vi oss gjerne utendørs på poopen. For

talte historier, eller lyttet på kokkens
trekk-spillmusikk. Jeg synes det er
vemodig at norsk ungdom i dag ser ut
til å være avskåret fra slikt arbeid og
slike erfaringer fra norske lasteskip i
langfart. Den gang var handelsflåten
et godt tilbud til ungdommen. Enten
som livsvarig levebrød, eller bare for å
komme seg ut i verden noen måneder
for de skoletrette. En undersøkelse
gjort i 1962 viste at det var ca. 235.000
norske menn som hadde seilt ute i
kortere eller lengre tid. To av ti hadde
vært til sjøs, tjue prosent hadde mari
tim erfaring!

Seilingsperiodene var kanskje lange
den gang. Det gjaldt å finne tonen om
bord. Jeg husker at det ofte ble sagt
at de første seks månedene om bord
gjerne var litt trege å komme gjennom.
Deretter gikk det av seg seiv, tiden bare
fløy avsted! Denne følelsen hadde jeg
seiv da mine atten måneder om bord
nærmet seg. En måned før denne dato
var jeg, slik loven föreskrev, oppe hos
kaptein Vågane og leverte min oppsi
gelse med krav om fri hjemreise. Den
20. desember ankret Havprins på Phila
delphia red, awentede kaiplass. Vi tre
som skulle hjem til jul, pluss telegrafis
ten, ble hentet av agentens motorbåt og
kjørt inn til Penns Landing hvor vi gikk
i land nær USS Olpmpia (b 1892 / 5.586
depl), et restaurert, historisk ameri
kansk marinefartøy. Deretter bar det
opp på konsulatet hvor vi ble formelt
avmønstret, og endelig kunne føle oss
som frie menn, ikke bundet av noen
kontrakt. En vidunderlig følelse!

Vi reiste så opp til New York med buss
og tok der inn på sjømannshjemmet,
med den for mange litt eldre sjøfolk,
så vel-kjente adresse, 62 Hanson Place,
Brook-lyn. Rederiets agenter, Boyd,
Weir 8t Sewell hadde lykkeligvis greid å
reser-vere plass til oss tre fra Havprins
på et charterfly fra belgiske SABENA.
Dette var et firemotors propellfly som
ble fylt til randen med sjøfolk og norsk
amerikanere på reise til gamlelandet.
DC-6 maskinen brukte nær 20 timer
over Atlanterhavet til Brussel i Belgia,
minnes jeg. Derfrå gikk ferden til For
nebu og Norge med en av Fred Olsens
DC-3ere, bedre kjent som Dakota.
Etter en natt på hotell Excelsior i Oslo

Avmønstring
og hjemreise

tok vi fatt på reisens siste etappe, 24
timer med tog nordover i landet. Seiv
ankom jeg Hemnesberget om kvelden
den 24. desember 1961, og kunne sette
meg til julebordet med familien, som
jeg da ikke hadde sett på over ett og
et halvt år.

MT HAVPRINS JWVC
Tonnasje: 12.589 brt / 7.217 nrt / 19.670
tdw

Dimensjoner: 559,7 x 72,0 x 29,9 fot
Hovedmotor: 7-sylindret, 2-takts, enkelt
virkende Stork diesel, 8.600 bhk
Fart: 14 knop
05.1958: Verolme Scheepswerf Alblasser-

10.1959; 9.10 på reise fra Ras Tanura til

00.1968: KS Eagle AS & Co. m. fl. (Stolt

00.1971: AS Facto m. fl. (Stolt Nielsen

00.1973: Chepalonean Shipping Co. SA

00.1975: Od QUEEN OF SKYE.
00.1977: Syros Trade 8t Transport Inc,

05.1978: Ankom Brownsville TX, USA for

Forfatterens private notater fra «Havprins»,
1960 -1961.
Internett, div. vedr. «Carla», «Donna»,
«Texas Tower No. 4», m.m.m.
Dag Bakka Jr: «I hardt vær», Oslo 1999.
L. M. Bjørkelund 8r E. H. Kongshavn: «Våre
motorskip», Aksdal 1999.
Norman J. Brouwer: «The International
Register of Historie Ships», London 1999.
O. Johnsen & Z. Bryn: «Kortfattet meteor
ologi og oseanografi», Oslo 1932.
Carl Just: «P. Meyer 1917 -1967», Oslo
1967.
E. Petersen & H. Brundtland: «Vi som dro
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E. Petersen & H. Brundtland: «Sjøfolkenes
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dam NV, Alblasserdam, Neder-
land (-600).
Bygd for AS Havprins (P. Meyer),
Oslo. Pris NOK 31.845.984.

Manila med bensinlast, maskin
romsbrann. Brann slukket, mask
ineri foreløpig reparert. Gikk til
Bombay for verkstedopphold.

Nielsen Rederi AS), Haugesund.
Od STOLT EAGLE.
Nå kjemikalietanker, ny tonnasje
12.458 brt / 20.588 tdw.

Rederi AS), Haugesund.

(Five Continents Nav. Ltd,
London), Piraeus.
Od STOLT DIMITRIS.

Piraeus. Od SYROS TRADER.

hogging. Hugget februar 1979.

Kilder:
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MITT SKIP ER uten tvil linje og hvordan det gikk til at jeg mønstret på slakke med mantelen fra bomvinsjenstykkgodsskipet M/S Troja, tilhø- akkurat dette skipet. Det var en varm og dra de ut med en av kranene,
rende Wilhelm Wilhelmsens rederi. junidag i 72 jeg som stolt 17 åring kom Jeg lærte fort hva en gaier og preven-

Det var et praktfullt skip med vakre hjem fra endt førstereiskurs på Chris- ter var, dette var jo ting jeg ikke hadde
linjer bygd på Eriksberg Mek Verkstad tian Radich. hørt om på Christian Radich.
i Göteborg i 1960, opprinnelig døpt Hjemme lå det et telegram fra Wil- Det ble tid for sjøklaring, og da var
Tricolor. Skipet hadde en Burmeister heim Wilhelmsen rederi med spørsmål det viktig å vite hvilken ring man skulle
og Wain motor på 12500 hp, og kunne om jeg ville mønstre på dette skipet feste med sjakelen på dekk for åfå
gjøre en fart på 21-22 knop. Marsjfar- som matrosaspirant, hvilket ville si at den riktige visningen, dette for at alle
ten var på ca 18-19 knop. jeg ble matros i løpet av et år. (Hva de bommene stod sånn noenlunde likt til

Vel, kanskje litt om historien om gamle uteseilerne syntes om dette er neste havn.
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Lettmatros på Troja
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Wilhelmsens TROJA

en annen sak). Den neste havnen var Barcelona,
Som sagt så gjort. JegdrotilGenovai deretter videre til Marseilles, Beirut,

Italia den 16. juni 1972, og ble tatt imot Lattakia, og til slutt ut til Lisboa som
av 1. styrmann Worren. ble siste utlossingshavn. Deretter gikk

Skipet var chatret for Scan Dutch, og Jeg har nok aldri følt så intens lykke
gikk i linjefart Europa-Østen. Det var som når jeg sto på utkikk på bakken på
ankommet samme dag jeg kom for dette flotte skipet ut fra Lisboa og visste
lossing. Jeg ble henvist til en enmanns- at neste stoppested var Panama,
lugar på hoveddekket, så var det bare På 12-4 vakten kunne jeg nesten
å komme seg i arbeidstøyet. merke på overbygget når vi gjorde god

Skipet hadde 6 luker, og var en shel- fart, dvs. 22 knop, og det var jo bra fart
terdekker med både bommer og kra- for et linjeskip i 72. Jeg kan ikke huske
ner. Det ble nok og gjøre med åpning og at noen skip kjørte forbi oss, andre enn
lukking av luker som var litt av en jobb container-skipet Topama fra samme
siden hjulene var rustet fast. Vi måtte rederi.

Av Kai Fagerbakke

Rotterdam, og til slutt Lisboa som var
Førsteinntrykk den siste lastehavnen.

turen til Göteborg, Oslo, København,
Bremerhaven, Hamburg, Antwerpen,

Mitt skip
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Skipet hadde flotte linjer, og tok
sjøen bra, etter bare 10 døgn i sjøen
var vi i Panama.

Turen gjennom Panama var jo en
opplevelse i seg seiv. Jeg husker godt
de usedvanlig rolige og avbalanserte
amerikanske losene som loste oss trygt
i den til tider trange kanalen. Overfar
ten over Stillehavet ble preget av mye
rust-pikking og sliping av dekk, pluss
å henge i en båtsmannstol og smøre
alle vaiere for klargjøring til lossing
i Det fjerne østen. De fire kranene og
vinsjene ble også overhalt.

Tre uker hadde vi i sjøen før første
lossehavn som var Yokohama, deretter
fulgte Modje, Kobe og Nagoya.

Alt var liksom så annerledes i Ja
pan, det var som en helt ny og teknisk
verden. Bare det å se slepebåtene som
svingte rundt sin egen akse var jo noe
nytt.

Etter utlossing og delvis lasting gikk
turen til videre lasting i Manila, Pusan,
Hong Kong og Singapore som var den
siste lastehavnen.

Jeg husker spesielt godt da vi var
utenfor den vietnamesiske kyst da
noen amerikanske jagerfly var svært så
nærgående, syntes i alle fall jeg da jeg
sto på brovingen på 12-4 vakten.

Så gikk turen hjemover igjen, denne
gangen gjennom Suez kanalen, og til en
ny runde i Middelhavet. Skipet hadde
også 2 storbommer, dvs. en som løftet
60 tonn, og en som løftet 25 tonn. Det
var mye arbeid for å få rigget disse med

Jorden rundt

Fordekket

blokker o.l. for å få en riktig visning på
både løft og sving.

Under fortøyning var jeg fast rormann,
og lærte etter hvert å kjenne på hvor
dan skipet oppførte seg i de forskjellige
farvann. Det var en svært stolt 17 åring
som ble kalt opp over høytaleranlegget
ved trange og vanskelige farvann.

Den eneste gangen jeg ba losen gi or
dre på engelsk i skandinavisk farvann,
var på vei inn til Uddevalla, dette fordi
han var ganske utydelig med ordrene.

Det var en mannskapsmesse, en un
deroffisermesse og en offisermesse om
bord. Der fikk vi servert kjempegod
mat med minst tre varmrett er om
dagen. Ryktet som dette rederiet hadde
i forhold til kost, nemlig «hlue and
white, plenty to do and nothing to eat»,
stemte ikke.

Om bord var det et internasjonalt
miljø med folk fra Kina, Hong Kong,
Spania og Fillipinene. Kommunikasjo
nen gikk greit på «sjømannsengelsk».

Det var jo heller ikke til å komme
bort ifra at hovedmajoriteten av sjøfol
kene kom fra Sunnmøre. De var meget
dyktige sjøfolk som jeg lærte mye av.

Jeg vil også fortelle om en annen opp
levelse jeg husker godt. Vi lå og losset
i Göteborg en vinterdag og vasket og
malte babord side på skipet. Dette fordi
vi hadde fått beskjed om at vi skulle ha
den ene siden til kai i Oslo. Vi visste at

Forholdene om bord

Ekspedisjon i Bangkok

skipsreder Tom Wilhelmsen ville stå
på Filipstad når vi ankom. Det var da
svært viktig at akkurat denne siden så
perfekt ut.

På vei inn Oslofjorden fikk vi beskjed
om å ha styrbord side til kai. Aldri har
jeg hørt en kaptein prate så mye for å
overtale losen om å få babord side til
kai. Som en dyktig advokat fikk han
overtalt losen til at vi fikk den oppus
sende siden til Filipstad brygga. Det var
ikke bare kapteinen som var lettet da.

Skipsrederen var heldigvis meget
fornøyd med det han fikk se.

De drøye to årene om bord på M/S
Troja (eks Tricolor) er nok de mest
opplevel-sesrike årene i mitt liv. Jeg ser
tilbake på de som entydig positive, en
av grunnene er nok kapteinen Harald
Føvik fra Kristiansund, han gjorde
dette skipet til et godt sted å være.

Styrmann tar solhøyden i Stillehavet
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Det ukjente fartøy i Blomvåg i nr 4.04
på side 8 kan vel være Håkonshella.

Bygget som brannbåt av August Pahl,
Hamburg (NB 235) og levert 1943.
32 brutto 11 netto
Motoren-Werke Mannheim A.G.,
Mannheim diesel, 220 BHK.
58,5 x 13,5 x 5,3 fot
1943 FEUERLÖSCHBOOT IV

5/1945 Den norske Stat, Direktoratet

1946 Skjenket som fra Norges

1976 HÅKONSHELLA

1979 Brødrene Økland AS,
Håkonshella (Halvor Økland)

5.2003 Notat fra Sjøfartsdirekto-

Angående artikkelen Hvilket skip? i
Skipet nr. 3 - 2005, side 47:

Överskriften i artikkelen antyder vel
at lesere kan komme med egne forslag
til hvilket skip som er avbildet på de
to bildene.

Her er mitt forslag: Nordenfjeldskes
Haakon Adalstein.

Begrunnelsen: Jeg sammenligner med
et kjent bilde av Haakon Adalstein fra
samme tid som står i Reidar Stavseths
bok: Nordover med hurtigruten (1983
utgaven). På side 139 i denne boken
er et bilde med tekst: «D/S Haakon
Adalstein praies fra S/Y Prins Olav» fra
1925. }eg kaller dette bildet i Stavseth
heretter HA. (Først: Jeg er ikke skips
kyndig, så jeg kan ikke navnene på
ulike detaljer ombord i et skip, derfor
lager jeg kanskje mine egne, beklager
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Ukjent i Blomvåg

Die Deutsche Kriegsmarine,
Admiral Norwegen

for fiendtlig eiendom, Oslo

Brannkasse:
SJØSPRØYTE 2 (LLRT)
Bergen kommune,
Brannveneset

Partrederiet Godvik,
Håkonshella
(Halvor Økland), Bergen

ratet: «Fartøyets status er
uavklart. Eierselskapet er
opphørt». Intet mer rappor-
tert i Flaggboken.

Fer Alsaker

Hvilket skip?
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Bergen

det. En annen sak, et tips: Kanskje lage Mer om WL-skip
en illustrert oversikt over navn på ulike Til artikkelen om Westfal-Larsen &Co
dekk og alskens detaljer ombord i slike har j eg n0en utfyllende opplysninger:
gamle skip, ikke alle lesere er sjøfolk.)

HA viser babord side av Haakon 57 mt AUSTANGER:
Adalstein, mens bildene i Skipet viser Tysk korresponderende reder var John
styrbord side. Følgende likheter kan T Essberger, Hamburg. 4.10.1943 ble
allikevel nevnes: mt SCHLESWIG angrepet av ameri

c * kanske fly fra hangarskipet USS Ranqex1. Bompost for bakre lastebom: Svært n n &
ti -tta * u-u i, i • j mellom Sandhornøya og Arnøya sør avhke 1HA og venstre bilde her, sylmde- , _t , . ,, 0 . \ , .

• i i, •* 1* u * i * ° Bodø. Schleswig ble rammet 1 akterski
nsk, hvitmalt, bare en tynn plate pa or v , ......
* 1 • r * * n pet og påført store skader. Samtidig bletoppen, og bomvaieren er festet aller \ . . . . 0

. rp-i ji .0 A/f . ds Kerkplem (1921/5085) skadet, menøverst. Tilsvarende bompost pa Mira . in . ,.
/ . * * c- • * heldigvis gikk det godt med lasten som(se 1 Hurtigruten Sjøveien mot nord) . 60 ., 6 1 . ,

n 1 besto av russiske krigsfangen Etterer noe annerledes. . . .. . . ° . .
lossing av oljelasten 1 Bodø, ble tank

2. Både på HA og begge bilder her er skipet i januar 1944 brakt til Akers
det et lyst trebord (??) som er festet mek. verksted for reparasjon. Under
langs etter rekka, halvvegs nede. Bor- repara-sjonsarbeidene bryter det ut
dets bakkant er akkurat like langt bak brann i maskinrommet 24.10.1944,
avslut-ningen av overbygget både på og skipet påføres ytterligere skader.
HA og høyre bilde her, og der bordene Allerede 23.11.1944 slår motstånds
slutter er det på begge bilder to lodd- bevaegelsen til mot Aker og Nyland,
rette stolper i rekka tett ved hverandre. og blant skipene som blir sprengt er
Man kan også finne andre likheter ved Schleswig som påføres store skader i
rekka på HA og her. maskinrommet. Skipet ligger fortsatt

til reparasjon 9.5.1945.
3. Luftelyrene (luftehattene eller hva)
ved skorsteinen passer godt med HA, FALKANGER (artikkel side 30)
men ikke med Mira. «Wartheland» som ble senket 12.12.1944

Så dette begrunner mitt valg. er et annet skip med samme navn. Det

MT Schleswig angripes avflpfra USS Ranger ved Sanåhoxnøpa 4. oktober 1944.
Foto via Erling Skjold

jan Heggås var tysk ds Wartheland fra 1907 - 3706



brt og var beslaglagt latvisk Arija.
Restene av skipet ligger fortsatt i Nord
fjord. Se ellers data i skipslisten nr 58.

63 ms TARANGER
Tysk ms ULANGA seilte i troppe
transport mellom Norge og Danmark
på slutten av krigen. Natten mellom
31.12.44 og 1.1.45 gjennomførte RAF
Bomber Command et større angrep
mot skipsmål i Oslofjorden. ULANGA
ble sterkt skadet av flere nærtreff
1.1.1945 klokken 00:40 nordøst av
Horten. Maskineriet fikk store skader,
og skroget sprang lekk. Med hjelp av
tililende slepebåter og eskortefartøyer
kunne skipet holdes flytende og slepes
til Oslo. Skipet lå fremdeles under re
parasjon i Oslo 9. mai 1945.

Senking i Moss framkommer ikke
i de eksisterende tyske dokumenter
for 1945.

Som en kuriositet kan det opplyses
at luftvernet på Ulanga ved en feil skjøt
ned et tysk junkers Ju-52 transportfly i
Haugesund 13.12.1944.

Skipet 1982/99 samt 2002/04
og
Båtologen 1979, 1983/85,
1988/90, 1998/2000 og
2002/04.

Enhedspris for begge blade DKK
150-180,00 afhændig af, hvilken
årgang du vælger. De ældste
udgaver af Skipet bærer præg
af den høje alder, men er absolut
læsbare. Derudover er alle øvrige
udgaver i flot stand.

Lånspumpen 1983/84 DKK 50,00
pr. årgang. Til ovennævnte priser
tilkommer porto.

• i ii •

Henvendelse til

JACK MOBLAK
Skovvænget 12

DK-4800 NYKØBING F.

Tlf. 445 54 45 15 75
Danmark

• •

Erling Skjold

Her følger et nytt fototilbud, denne gang av 20 litt eldre fiskefartøyer.

Bildene er i10 x15 cm, svart/hvitt, og koster kr. 10.- pr.stk. inkl. porto.

Betaling ved bestilling til bankkonto 9521.11.63365, eller kontant.

ATLANTIC (M-102-A) - b.1973 KAROLØS (H-47-AV) - b.1977

BLOM (H-100-ØN) - b.1941 KLARING (M-300-H) - b.1966

BØMMELØY (H-222-B) - b.1971 OLE BAKK (H-40-AV) - b.1979

EIGUN (H-1-F)-b.1949 OLESÆTREMYR (SF-100-V) - b.1978

GULLSTEIN (SF-193-A) - b.1948 RØTTINGØY (H-55-0) - b.1932

HARGUN (H-17-0)-b.1936 SKOGHOLM (R-55-TV) - b.1962

HARJAN (M-2-A) - b.1948 SLAATTERØY (H-111-AV) - b.1966

HERØYTRÅL (M-520-HØ) - b.1947 STOREKNUT (H-90-AV) - b.1949

INGER HILDUR (M-100-F) - b.1949 TORSVER (H-65-AV) - b.1961

KARL-ANDREAS (H-3-ØN) - b.1966 VILNES SENIOR (SF-10-A) - b.1951

Bestilles fra:

ARNE SOGNNES

Våkleivåsen 88,5155 BØNES.

I I
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Wartheland, alias Falkanger, fotografert i Riga i september 1943. Foto via Erling Skjold

FOTOTILBUD

Vi tilbyr 20 bilder av skip i utenriksfart fra Freiholz samlingen, alle i farger:

Bow Eim 1971 Brunette 1972

Braga 1970 Brunhild 1971

Brali 1968 Brunhorn 1 973

Bralanta 1 976 Brunla 1975

Braut Team Bruse Jarl 1974

Bris 1964 Brynje 1959
Britta 1967 Buffalo 1953

Bronxville 1 950 Bulford 1 968

Bruce Ingrid 1971 Bulk Explorer 1968
Bruce Torres 1971 Bulk Pioneer 1967

Bildene fås i format 10x15 cm for kr 10 (15 for ikke-medlemmer),

eller 13x18 cm for kr 15 820 for ikke-medlemmer). Pluss porto.

TERJE NILSEN

Sverdrupsgate 33 B201,4007 STAVANGER

tnil4@broadpark.no



2453 Tor Nilsen
ES 2454 Bjarne Nodeland
SE 2455 Frank Sörgård
NL 2456 Klaes Torenstra
2457 Odd Kåre Berge
2458 0 Bjørn Gulli
2459 Helge Dombestein
2460 Oddvar Hugo Johansen
2461 H Thor A. Bjørge
2462 B Knut Hanselmann
2463 Geir Ole Nordgård
2464 Oddvar Brandt
2465 Bjørn Sverre Moe
2466 H Einar Ragnvald Johnsen
2467 NM Erling Wammer
2468 Terje Brevik
2469 H Sverre Johan Bærøy
2470 David Hansen
2471 Johan Einar Schjetne
2472 Knut Robertsen
2473 B Alfred Kaldefoss
2474 B Bjørn Sævold
2475 Arvid Iversen
2476 0 Knut Lervik
2477 Kaare Kroppan
2478 Tor Brekke
2479 Ivar O. Berge
2480 Arne Samuelsen
2481 B Harald Ness
2482 Jon Tore Helland
2483 NM Geir Karstein Visnes
2484 Svein Jarl Angell
2485 0 Oddvar Larsen
2486 NM Per Nesje
2487 Bjarne Vidar Kjølmoen
2488 NM Olav Asbjørn Tveiten
2489 NM Øystein Meek

Melding om dødsfall:
2446 B Bjarne Aalhus
1082 0 Anders Grindlia

Utmeldinger:
2365 Svein 0. Berge
2228 Sigmund Horremsbakk
700 0 Gunnar Melbøe
711 Steinbjørn Mentzoni
317 B Karl Møgster
2342 H Karl Henry Olsen
2366 NM Kåre Sandvik
FIN 195 Pauli Söderholm
1792 0 Tønsberg Sjømannsforening

Adresse-endringer:
227 Reidar Albertsen
1891 0 Hans D. Andersen
UK 510 Leslie Bailey
1933 0 Kjell Leif Bergtun
1596 Alf R. Dyrnes
414 0 Thor-Ole Fardal
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Nye medlemmer 11.11.2005 -10.02.2006

Medlemsnytt

Lunderhaugen 28 B 7081 SJETNEMARKA
Galle Schubert 19, Urb.Gran Vista ES-03130 SANTA POLA Spania
Skollararvågen 2 SE - 890 37 GIDEA Sverige
Verlengde Fortlaan 41 1412 CW NAARDEN Nederland
Dokksmauet 2 4014 STAVANGER
Orrelia 16 B 3060 SVELVIK
Jobakkeveien 47 6817 NAUSTDAL
Klappmyssveien 53 4085 HUNDVÅG
Ravneberg 5554 VALEVÅG
Holmedalshammeren 54 5300 KLEPPESTØ
Strandveien 22 A 8300 SVOLVÆR
Gråtrostveien 16 7082 KATTEM
Brenholmsveien 172 9118 BRENSHOLMEN
Styrmannsveien 8 5535 HAUGESUND
Marstrandsgate 13 6508 KRISTIANSUND
Hans Finnesgate 114 7045 TRONDHEIM
Kornellveien 13 5535 HAUGESUND
Løkkenveien 146 7332 LØKKEN VERK
Sandvikbakken 42, leil.102 4329 SANDNES
Melvikøya 9419 SØRVIK
Kirkegate 6 5036 BERGEN

Ledalsvollen 14 B 6699 KJØRSVIKBUGEN
Horsensgate 4 1516 MOSS
Fykenvegen 22 7084 RANHEIM
Rypeveien 2 9015 TROMSØ

6848 FJÆRLAND
Eik 4170 STERNARØY
Kollbudalen 47 5124 MORVIK
Torvberget 14 4150 RENNESØY
Vågatjønnveien 37 6520 FREI
Demma 19 A 8015 BODØ
Tareveien 2 3218 SANDEFJORD
Einerskaret 8 6520 FREI
Stasjonsvegen 32 7670 INDERØY
Nordmørsveien 145 6517 KRISTIANSUND
Skanseveien 15 6507 KRISTIANSUND

5073 BERGEN
1391 VOLLEN

4516 MANDAL
4034 STAVANGER
0486 OSLO
8801 SANDNESSJØEN
5397 BEKKJARVIK
5522 HAUGESUND
6515 KRISTIANSUND
FIN - 28370 PORI/BJØRNEBORG
3126 TØNSBERG

ukjent adresse
ukjent adresse
23 Spencer Street,
Dølebakken 15 A
ukjent adresse
ukjent adresse

5730 ULVIK

Northwich Cheshire CW8 IBP
3215 SANDEFJORD

UK
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1242 B
255 0
1103 0
1374 B
SE 1866

1472
469 B
245 0
2204 0
1169 H
2320 B
1945 H

Åge Carl Jensen
Per Kristian Johansen
Thor Hansen
Svein Kjell Hjønnevåg
Klubb Maritim-Gøteborg

Ludvig Larsen
Leif Litland
Steinar Norli
Arne Roy Solås
Asle Tindeland
Norleif Træet
Hallstein Vea

Strandgaten 218 5004 BERGEN
Grågåsveien 37 1529 MOSS
ukjent adresse
Postboks 25 5321 KLEPPESTØ
v/Hellertz Sonettgatan 4

SE-422 55 HISINGS-BACKA
Teglstien 4 4632 KRISTIANSAND
Øvre Brøstaneset 20 5178 LODDEFJORD
Hurrødåsen 36 1621 GRESSVIK
Fiskekroken 14 C 0139 OSLO
ukjent adresse
Træet 5314 KJERRGARDEN
ukjent adresse

Adresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap - Avd Bergen

inviterer gamle og nye medlemmer til møter våren 2006:

Sted: Norges Fiskerimuseum (Bontelabo)

torsdag 16. mars kl 1900

Foredrag v/Per Alsaker: «Fra dampskipsfart til Hurtigrute.»

. NSS-0
Årsmøte 2006

Blir arrangert i Sandefjord eller Holmestrand, men sett av dagen:

Lørdag 13. mai kl 1100.

NSS - Nordmøre

Torsdag 9. mars Sterkoder Mek. Verksted AS

Kåseri om verkstedets historie fra 1916

ved direktør Ingvar Støland

Medlemsmøte kl.19.00 - Åpent møte kl.19.30

Torsdag 6. april Årsmøte i Lokalavdelingen.

Kl. 19.00 Egen innkalling.

Torsdag ll.mai Båttur - strandhugg.

Nærmere informasjon om båt og arrangement, samt påmelding.

Lørdag / søndag 10/11. juni Årsmøte for bovedforeningen.

Lokalföreningen er ansvarlig arrangør.

Nærmere informasjon og påmelding

Møtelokale Nordmøre Museum, Storkaia 9, 3. etasje. - tel 71 58 70 00

Formann: Einar Sæter - tel 71 67 48 87/408 45 855, einars@adsl.no



Spalteredaktør:
-me - « Frode Folkestad

I OT TKB frfolkes@online.no
JK.C dXv ii Medredaktør:

Lars Helge Isdahl

Fra l.januar bled et innført nytt ruteopplegg med 3-ukers
rute Swinoujscie - Tromsø. Første skip var «Karmsund» fra
Polen fredag 6.januar. Tur to ble utført fredag IB.januar fra
Polen med «Sunnmøre».

Nor Lines AS

Grunnet vansker med innleie av skip tre i ruta snudde
«Karmsund» i Flarstad 16.januar og seilte rett sørover igjen
og tok opp rute lørdag 21.januar fra Polen.

Fredag 27.januar avgikk «Nordvik» i rute fra Polen. Skipet
har for øvrig nettopp avsluttet 30-års klassing i Gdynia.

«Røyksund» avgikk Tananger tirsdag 3.januar på siste
rundtur på kysten i ruta Tananger-Tromsø. På sørtur ble
seilasen forlenget via Follafoss fredag IB.januar for og laste
papirmasse til Lysekil. Skipet losset ut i Lysekil onsdag
18.januar. Båten var tilbake i Tananger torsdag 19.1 på
formiddagen. Båten tok i land utstyr og forhalte senere
på dagen til Sandvigå. 20.januar var båten på verksted hos
GMC for div.arbeid. I helgen forhalte skipet til Skude Verft.
Mandag 23.1 var det bunnbesiktelse før overlevering. Tirs
dag 24.januar seilte båten fra Skude Verft om morgenen til
Bergen. Onsdag morgen 25.januar var «Røyksund» på plass
ved BMV,Laksevåg.

«Røyksund» er solgt til Dorick Navigation SA, Panama.
Driftsselskapet heter Betty K Agencies Ltd, Nassau, Baha
mas. Intamico Shipping Ltd, Nassau skal ta seg av ISM og
ISPS. Skipet har endret navn til «Betty K VII» med hjemme
havn Panama. Skipet ble formelt overtatt av ny eier onsdag
25.januar ved BMV, Laksevåg i Bergen.

Etter diverse arbeid ved BMV,Laksevåg var planlagt av
reise satt til fredag 17.februar. Planen var videre og ta last
med seg for deler av turen eller hele veien og videre overfart
til Karibien.
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GODSRUTEFART Skipet seilte etter sørlige rute via Las Palmas for bunkring
og overfart mot Brazil-kysten og nordover til Bahamas /
Miami.

Skipet skal seile i rute Nassau - Miami, to rundturer ene
uken og neste uke en rundtur osv.«Betty K VII» skal samseile
med «Betty K VI» (Ex.Austborg) i Betty K Lines.

Baltic Line
«Baltic Trader» avsluttet linjefarten i Baltic Line lørdag 11.
februar i Bergen. Skipet er solgt til Janus Andersen & Co.
for fart i Scan Shipping-systemet. Skipet forlot Bergen natt
til søndag 12. februar og passerte Haugesund i 0900-tiden på
veg til Liepaja (eta 14.2 kveld) for og laste ved for Norge.

Sea-Cargo
«Trans Carrier» utgår fra januar 2006. Eierene vil seige skipet
slik at det blir ikke forlengelse av T/C. Sea-Cargo har inngått
leieavtale med Fred Olsen for 12 måneder for deres skip
«Norcliff». Dette er et søsterskip til «Trans Carrier». Nybåten
har bedre fart. «Trans Carrier» avgikk Bergen 28.desember
og seiler nå i gamleruta til «Norcliff». «Norcliff» ble satt i
rute fredag 30.desember fra Amsterdam.

På morgenen 15.desember var «SC Aberdeen» uheldig
under innseiling til Kristiansund og inne i havnebassenget
kolliderte båten med ferja «Bjørnsund». Minimal fart under
uhellet og bare mindre skade på begge fartøy som for øvrig
fortsatte i rutene sine.

På veg sørover fra Kristiansund 15/12 var skipet uheldig
ved anløp i Florø. Skipet fikk mindre skade og måtte til
Kleven i Florø for diverse sveisearbeid.

Nor-Cargo
Nor-Cargo og Nor-Lines har skilt lag. Fra l.januar 2006 har
Nor-Cargo innledet samarbeid med rederiene Eidshaug/
Ulvan og CTG/Eimskip.

Baltic Fjord
ved Kystterminalen i Bergen,
foto Vegar A Hansen
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Skipene «Svealand», «Sveafjord» og «With Junior» vil seile
mellom Stavanger og Tromsø. Hammerfest er lagt inn som
ekstra-anløp ved behov. Fast rute nord/syd.

Skipene «Barøy», «Porsøy» og «Svartfoss» vil seile mellom
Kristiansand og Hammerfest. Ingen fast rute sørgående.

se www.nor-cargo.no for mer detaljer.

Scan Shipping Bergen
(agenter for Scan Shipping)
«Scan Mina» (ex Jaxlinn», «Nordvåg», Trans Våg») er nå klar
for innsats etter verkstedsopphold i Fredericia. Hun er nå
innkjøpt til Danmark der Janus Andersen & Co. er hovedeier.
Skipet står dd. 6/11 oppført i Lloyds fortsatt med Saeskip
EHF som eier.

Hun er satt inn i rute for Scan Shipping og var i Sandnes
første gang 13.november. Første anløp Bergen var 14.no
vember. Skipet har fått dansk flagg og Norresundby som
hjemmehavn.

Kyst-Linjen
«Mina» (ex «Scan Mina») ankom Sandnes lørdag 11.februar
og settes inn som avløser for «Baltic Fjord» når hun nå skal
på et lengre verkstedsopphold i Estland. (30-års klasse).

Ocean Transport AS, Florø
Natt til søndag 5.februar gikk «Ocean Therese» på grunn
ved innseilingen til Dyrnes på Smøla. RS «Knut Johan» og
RS «Platou» gikk til assistanse. KV «Titran» forlot søndag
morgen Kristiansund med lenser. Også KV «Ålesund» var
søndag morgen på vei til det grunnstøtte skipet. KV «Åle
sund» og en slepebåt fra Kristiansund fikk dratt «Ocean
Therese» av grunn søndag ettermiddag. Skipet ble slept inn
til Kristiansund.

«Ocean Spring» (ex.Haukeli) kom til Kristiansund torsdag
9-februar og overtok lasta.

Rederiet Egil Ulvan
Torsdag 10.november kl. 11.35 på nordgående fikk «With
Junior» motorstopp ved Ospøytåa i Nord-Solund. Båten fikk
satt ut anker og to marinefartøy (KNM Karmøy og KNM Jo)
som var i området kom til og låg stand by. R/S «Det Norske
Veritas» kom sørover fra Måløy og satte sleper om bord
14.15. R/S slepte lastebåten til Florø og ankom dit 24.00. Det
ble foretatt reparasjon i Florø. Etter et «kort» opphold i Florø
var «With Junior» i rute igjen på veg til Tromsø.

Sjøvarg AS
I desember 2005 hadde «Vargøy» motorhavari i Tromsø
området. Skipet ble tatt til kai i Tromsø og låg om lag en
måned i ro ved Domus-kaia i byen.

Zahl Transport/Green Reefers
ZT og GR startet ny fraktrute Bodø - Tromsø - Svalbard i
2004. Det har vært regulære seilinger også i 2005.

«Green Frost» og «Green Atlantic» har stort sett utført
ruta på Svalbard. I januar 2006 gikk «Green Frost» to turer
mellom Bodø/Tromsø- Svalbard.

Rederiet Egil Ulvan/CTG
CTG/Rederiet Egil Ulvan AS overtok frysecontainerskipet
«Kristian With» fra Vaagland Verft i starten av november.

Lørdag 12.november kl.02.00 ankom skipet Trondheim havn.
Lørdag 12. var det dåp i Trondheim.

Søndag 13.november kl. 13.30 avgikk «Kristian With»
til Ålesund. Skipet låg i Ålesund i mange dager og fredag
18.november ble det kunngjort at Eimskip/CTG hadde
kjøpt skipet. Skipet skiftet navn til «Svartfoss» og ble reg.
på St.John's.

Fredag 18.november avgikk «Svartfoss» fra Ålesund og
seilte til Smøla for lasting.

Ulvan har et søsterskip til «Svartfoss» under bygging ved
Vaagland. Planen er at hun får navnet «Kristian With». Eim
skip skal ha to skip fra Myklebust Mek., de blir noe større
enn Vaagland-byggene.

«Gamle Salten» har vært innleid som losjiskip i jan/feb. ved
Havyard Leirvik, Hyllestad i forbindelse med bygging av en
russisk isbryter.

«Granvin» ligg i Dåfjorden, Stord i vinter.
«Stord I» ved Mjellem tk Karlsen. Her pågår restaure

ringsarbeid.
Hurtigbåten «Miljødronningen» er nå solgt til opphug

ging etter mange års opplag på Laksevågf Verft. Båten
ligger på Hanøytangen for hugging. Båten var ikke hugget
pr. 31.01.06

«Shissiwani II» ex «Jæggevarre I»
Vi sakser en liten oppsummering som Magne Risa har gjort
for ferja si reise fra Skjervøy til Komorene, der den kom
fram 15. november:

Tirsdag 15 november: Var oppe på brua kl 7 for å motta
værmeldinga og rapportering av skip til radiostasjonen CT,
Mayotte på 6216 kHz . Samme system som de har på Cook
Øyane. Satte så over til den lokale stasjonen 6294. Fikk sagt
at vi har ETA kl 15:00. Vil kalle opp havnevakta kl 13 på VHF
og forhøre oss om det er mulig å komme til kai idag.

Nesten som uvirkelig, vi nærmet oss havna, rundet rundt,
mye folk som sto og såg på oss. Gikk til kai med babord side
til. Fralands vind, hivelina gikk for tidlig og de klart ikke få
ut springen. Måtte bakke og finjustere til kai. Det gikk og
snart var vi vel forøyd.

Folk som ville se båten valt ombord. På et tidspunkt må
det ha vært minst 75 stykker. Jeg fikk tak i tolleren, immi
gration og alle de andre, dro dem med meg inn på kontoret
og fgikk igang med å kopiere og gi dem papirer etterhviert
som de spurte om dem.

Det gikk utrolig raskt og uten problem. Det første afrikan
ske land jeg har vært hvor det gikk så enkelt - ingen spurte
etter en liten gave, helt utrolig. Etter innklarering kom
havnevakta og sa at vi måtte forhale forenom en slepebåt.
Gikk rundt, fikk trossene i land - til tross for fralandsvin
den. Alt gikk godt. Her i havna er den en range på ca l,50m
viste det seg.

Sourette og en assosiert sto klar med bilene sine og vi kjørt
de 20 km til Sima. Tok minst en halv time, veien gikk først
langs kysten, så snodde den seg i høyden, gjennom trange
daler over elver med banantre på begge sider. Tilslutt ankom
vi Sima og ble geleidet opp til huset til Sourette. Her fikk vi
en skikkelig middag på komoriensk maner. Steikt fisk, ris,
salat, steikte bananer, taro, mm. Til dessert mango og søte
små bananer, de som en kaller for mouse i Stillehavet.

GAMLE RUTEBATER
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Fra Suez til Mutsamudu har vi logget totalt 3766 nm på
22 døgn.

For å oppsummere prosjektet så er følgende utført:
Kom ombord 11 april. Avg Lyngseidet til Skjervøy for

slipping. 27 april skuta satt på vannet. 1 mai avg Skjervøy
og ank Egersund 10 mai kl 23:45. Her ble det montert en
platekjøler, skipet malt på utsiden, mm.

2 september av Egersund kl 08:30 med ank Bandol, Sør-
Frankrike 14 sept. 14 sept til 14 okt oppankret forskjellige
steder i Frankriket. Bandol - Rade de Hyere - St Tropez.

14 okt avg Frankriket med ank Port Said, Egypt 22 ok
tober.

23 oktober pass Suezkanalen og til ankers igjen i Suez.
23 - 29 okt til ankers i Suez, hvor vi ventet på diesel.
29 okt avg Suez med ank Mutsamudu, Komorene den

15 november Tilsammen tilbrakt 7 måneder og 4 dager
ombord.

Totalt utseilt distanse, inkludert kanalpassasjen 8800 nm.
Totalt forbruk: 131.000 litres, i tillegg ca 3.000 liter med
smøre og hydraulikk oljer. På hovedmotoren ca 1120 gang
timer.

Nesodden - Bundefjord D/S (NBDS)
Is skaper vansker for hurtigbåtene til NBDS. Begge to, «Prin
sen» og «Prinsessen» har innstilt rutene sine første 14-dager
av februar. De vanlige ferjene har utført rutene.

Bastø-Fosen AS (BF)
«Sogn» var tilbake i Horten onsdag 2.november. Hun ble
satt i rute fra 10.november. BF har leid henne for en pe
riode på en mnd +. Årsaken er at «Bastø III» skal til Polen
for diverse arbeid. «Sogn» skal seile til i alle fall midten av
februar måned.

«Bastø III» forlot Horten 10.november og seilte til byg
geverftet i Gdansk for utbedringer. Propeller skal byttes og
gulv i salong skal brytes opp pga. fuktskader og utbedres.
Dette er noe av arbeidet som skal utføres om bord under
oppholdet i Polen.

Rødne Trafikk AS / L. Rødne & Sønner, Stavanger
Rødne har bestilt en ny karbonkatamaran (130 pass.) hos
Brødrene Aa i Hyen. Levering er avtalt til 15.april 2006.

Rødne har også i ordre en båt nummer to for levering 1.
mai 2007.

«Rygerstril» gikk på grunn i Austevoll natt til lørdag 12.no
vember. Søndag 13.11 ble båten løfta om bord i anleggsferja
«Shandy» og transportert til Norwegian Marine AS i Eike
fjord for utbedring. Båten var tilbake i starten av januar.

Stavangerske AS
Mandag 14.november var RV 13 stengt ved Tysdalsvannet
pga. rasfare. «Melderskin» gikk kriserute fra Tau ca. 15.35
til Hjelmeland og retur. «Utstein» tok over på Stavanger-Tau
for «Melderskin» .

Søndag 27.november gikk «Rennesøy» på grunn i innsei
lingen til Kvitsøy ferjekai ved 13-tiden. De fikk ikke stoppet
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Skjervøy - Egersund 993 nm
Egersund - Bandol 2549 nm
France - Port Said, Egypt 1486 nm
Suez - Mutsamudu 3766 nm
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opp på veg mot kai, prøvde og bakke og rente da på et skjær
på motsatt side av moloen. Ferja fikk en del skade, bl.a. på
ene thrusteren.

Ferja ble senere på dagen slept til GMC i Stavanger for
utbedringer. Ferja var forventet tilbake i rute 6.februar.
Årsaken til det lange verkstedsoppholdet er bl.a. at deler
måtte lages først før montering.

Etter uhellet søndag ble det satt inn hurtigbåter i Kvitsøy
sambandet. Allerede mandag 28.november var den vanlige
ferja «Fjordveien» tilbake fra verksted. «Melderskin» seiler
for tiden som avløser for «Rennesøy».

Stavangerske har bestilt tre karbonkatamaraner hos Brø
drene Aa for levering hhv.l.desember 2006,1.februar 2007
og 1.april 2007. Båtene blir bygget over samme lest som
Rødne sine.

K/S «Lyseford» har bestilt ny kombikatamaran hos Oma
Båtbyggeri til erstatning for «Fjordlys» som er blitt for liten.
Levering er satt til l.desember 2006. Nybåten skal ha plass til
85 pass. og 12 personbiler. Lengde er oppgitt til 32,5 meter.
Båten skal gå i trafikk Lysefjorden - Fisterøyene.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
Hurtigbåtruter i Ryfylke
TTS har mistet anbudet fra 01.01.07. Da overtar Stavanger
ske igjen.

Nor-Ferjer AS (Stavangerske + HSD)
Nor-Ferjer AS skal fra 1.januar 2008 overta driften av ferje
sambanda Hjelmeland-Nesvik-Ombo og Sand-Ropeid.

På Hjelmeland-sambandet vil selskapet bruke «Hjelme
land» som går der i dag. En mindre ombygging av ferja skal
øke kapasiteten fra 76 til 85 PBE.

På Sand-Ropeid vil den nye operatøren sette inn en 50-
bilers ferje.

Boknafjorden Ferjeselskap (BF)
«Masfjord», «Boknafjord» og «Rennesøy» seiler på Bokna
fjorden.

«Rennesøy» var tilbake i rute torsdag 9.februar etter langt
fråvær. Hun har vært ute av drift siden grunnstøtingen på
Kvitsøy i november 2005.

Onsdag S.februar ankom «Boknafjord» til BMV, Laksevåg
for verkstedsopphold i 14 dager. Dokksatt torsdag 9.2.

DSDs nye katamaran bestilt fra BrÅa, Hyen
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Etter at «Baronessen» ble solgt, har
HSD Sjø AS leid inn «Nordic Queen»
til lokalrutene i Sunnhordland og
i ruten Kvinnherad -Os. Båten har
i vinter skapt mpe frustrasjon hos
de reisende, ikke minst for de som
reiser mellom Kvinnherad og Stord
hvorflere avganger er blitt innstilte
pga. dårlig vær (jeg vil heller tro pga
dårlig sjøbåt), samt at den har for
liten kapasitet på enkelte ruter. Har
er båten fotografert i Rosendal i rute
fra Os en høstdag 2005.
Foto: Harald Sætre

«Melderskin» har gått i avløsningsfart siden november på
Boknafjorden, innleid fra HSD. Hun fortsetter inntil alle 3
ferjene har utført ordinære verkstedsopphold i år.

Utsira Kommune
I starten av januar var «Utsira» til garantiettersyn hos Blålid
på Raudeberg. Ferja gikk fra verkstedet om ettermiddagen
23. og ankom Viking Flåteservice / Skageneset,Sotra
ved midnatt. Ferja gikk videre derfrå utpå ettermiddagen
24. Ferja var tilbake i Haugesund om kvelden 24.ja
nuar og tok opp siste rutetur til Utsira.

Hurtigbåten «Clipper» var avløserfartøy, men pga. mye
dårlig ver ble båten liggende mesteparten av tiden værfast
på Utsira.

HSD Sjø AS
Onsdag 14.desember ved 1700-tiden gikk «Stord» på grunn
i utseilingen fra Halhjem. Ferja måtte slepes til kai igjen og
«Sunnhordland» foretok dette. Ferja «Stord» ble tatt ut av
drift en kort periode for utbedring.

Grunnet ombygging av ferjeleiet i Sandvikvåg var det nat
testengt fra søndag 22.januar til fredag 27.januar. Nattferja
seilte da Halhjem - Jektevik t/r.

HSD har leid inn hurtigbåten «Nordic Queen» fra Åle
sund for lokalrutene i Sunnhordland. Båten startet opp i
september.

HSD Sjø har bestilt to katamaraner hos Fjellstrand AS
for levering hhv. 17. november og 15.desember i år. Båtene
blir identiske, men ene båten skal ta 180 passasjerer og den
andre 120 passasjerer. Båten blir 33 meter lang, får firemo
torsanlegg og skal gjøre 35 knops fart.

I tillegg skal HSD Sjø bestille en kombikatamaran til
Austevollsruta. Byggeverft ikke avgjort ennå.

HSD / Flaggruten
HSD innførte nye ruter for Flaggruten og Sunnhordlandsru
tene fra 1.januar. Nå blir det kun to turer Bergen-Stavanger
på hverdager og «Draupner» natter over i Haugesund hver
dagene slik at hun utfører lokalrute Haugesund-Stavanger
morgen og motsatt om kvelden. Lørdag morgen blir det ny
rute Haugesund-Stavanger på morgenen.

«Tedno» seiler nå kun en tur Ølen-Bergen om morgenen
og ligger i Bergen hele dagen og går kveldstur Bergen-Ølen.
Torsdag og fredag seiler «Tedno» en ekstra tur Bergen 1230
- Leirvik - Bergen 1620. Se www.hsd.no

Fredag 27.januar seilte «Tjelden» fra Bergen på tidlig
etter-middag til Sogn. Båten kom i retur til Bergen søndag
29.01 ved 1530-tiden. 16.30 var det tur for FSF Bergen-R.vika-
Bergen

Rederiet Dagning AS/Florø Skyssbåt AS
«Dagning» frå 1986 skal erstattast. Eigarane (Florø Skyssbåt
AS ) har bestilt ny kombikatamaran før jul hos Brødrene
AA i Hyen. Båten skal ta 70 passasjerar og 3 bilar. Men
først må kaiene på øyane rustast opp. Nybåten kjem difor
30.juni 2007.

Båten skal gå i ruteområde Vest og Nord i Florøbassenget
og erstattar «Dagning» som snart har gått her i 20 år.

Fjord 1
Fjord 1 er som tidligere nevnt i Skipet tidelt konsesjon for
10 år for ferjerutene Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-
Mortavika med oppstart 01.01.07

Fjord 1 har bestilt 5 nye gassferjer hos Aker Yards som
skal leveres 2.halvår 2006. Ferjeskrogene blir bygd ved Aker
Tulcea i Romania. Aker Brattvåg Skipsverft (2) og Aker
Søviknes Verft (3) skal utruste ferjene.

Leveringsplan til dei fem gassfergene til Fjord 1 som skal
byggast ved Aker Brattvaag;

Ferge nr. 1 tbn «Bergensfjord» // Halhjem - Sandvikvåg
Aker Søvik, bygg nr. 148 - 21 knop 198 pbe,
levering 15.08.06
Ferge nr. 2 tbn «Stavangerfjord» //
Arsvågen - Mortavika
Aker Søvik, bygg nr. 150 -17 knop 198 pbe,
levering 15.10.06
Ferge nr. 3 tbn «Fanaljord» // Halhjem - Sandvikvåg
Aker Brattvåg, bygg nr. 114 - 21 knop 198 pbe,
levering 15.10.06
Ferge nr. 4 tbn «Mastrafjord» // Arsvågen - Mortavika
Aker Søvik, bygg nr. 149 -17 knop 198 pbe,
levering 01.12.06
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Ferge nr. 5 tbn «Raunefjord» // Halhjem - Sandvikvåg
Aker Brattvåg, bygg nr. 115 - 21 knop 198 pbe.
levering 01.12.06
Skroget til den første gassferga kjem til Søviknes
19. mars 2006.

Fjordl FSF
Etter 3 år med tap har Fylkesbaatane innstilt Chile-ruta
til «Sognekongen». Dette skjedde i oktober. Båten har slitt
med tekniske problem. Fra januar - mars 2005 var båten til
reparasjon i lange perioder. FSF prøver nå å seige båten.

«Fjordtroll» har vært på verksted hos MBV, Laksevåg fra
midt i januar og er fortsatt der for motoroverhaling. FSF har
leid inn «Tjelden» noen søndager for fullføring av rutepro
grammet. Noen søndager har «Kommandøren» tatt trafikken
alene nordover og «Solundir» alene sørover søndag kveld og
«Fjordprins» lokalt Sogndal-Solleibotn-Sogndal.

Onsdag 8.februar måtte «Kommandøren» avbryte ruta
si på veg til Bergen. Båten vart sendt på verksted ved BMV,
Laksevåg.
Med to båtar ute av drift samtidig måtte FSF leige inn

andre båtar.
«Fjordbris» vart innleigd torsdag 9.2 for fart Bergen 0800-

Rvika-Bergen 1200 og avg 1630 til Sogn.
Fredag 10.2 sigla «Fjordbris» Sogndal-Selje-Bergen 2050.
Søndag 12.februar vart både «Fjordbris» og «Tjelden»

innleigd for ruter 16.30 frå Bergen til hhv. Nordfjord og
Sogn. «Fjordbris» seilte Bergen 16.30 - Selje. «Tjelden» seilte
Bergen 16.30 - Solleibotn - Bergen 20.10.

«Fjordprins» kom fra Sogndal, snudde i Solleibotn og
bytta pass. med «Tjelden» og gikk tilbake til Sogndal søndag
kveld.

«Solundir» gikk vanlig rute Selje - Bergen 20.10 søndag
kveld.

Fjordl FSF har kontrahert ny 29,5 meters kombikatamaran
ved Båtservice Mandal til bruk i rutene i Florabassenget og
Kystvegekspressen Florø - Smørhamn - Måløy. Leverings
dato er satt til 15.januar 2007. Kapasitet 10 personbiler og 90
passasjeren Dette vil resultere i at Fjordl Fylkesbaaatane fa
sar ut fartøyet «Delfin Junior» ved årsskiftet 2006 - 2007.

Fom. 7.februar seiler «Nårasund» mellom Haldorsneset
(Ytre Sula) og Daløy. Da blir det nye fylkesveianlegget tatt i
bruk. Ferjestøet i Ytre Sula blir flyttet fra Nåra til Haldors
neset, noe som gir kortere overfart og en mindre værutsatt
seilas.

«Sogn» er utleid til Bastø - Fosen for fart Moss-Horten
ut januar 2006.

«Sogn» skal leigast ut til Fosen Trafikklag i perioden l.mai
- 30.september til Flakk-Rørvik.

«Selje» skal til OVDS i perioden l.juni - 30.august på
Bognes-Skarberget.

Tirsdag 17.januar ble skroget til «Lote» slept forbi Raudeberg
og nordover til Fiskerstrand Verft. FSF har inngått avtale
med Fiskerstrand Verft om bygging av pendelferja «Lote»
med plass til 120 biler. Ferja skal leveres i mars 2006.

«Lote» skal settes inn på ruta Manheller - Fodnes i
Sogn.

«Lærdal» skal overføres til Anda - Lote i Nordfjord og

44 SKIPET NR. 1 - 2006

«Selje» skal gå på Stårheim - Isane. «Eid» blir då reserve/
flytta til annet samband.

Fredag 20.januar ankom «Nordfjord» til Mjellem-verkste
det på Marineholmen. BMV bruker anlegget nå. Ferja låg på
slipp og avgikk igjen 26.01. Div. arbeid bl.a. bunnsmøring ble
utført. Før ankomst Bergen hadde ferja vore en del dager på
verksted hos Solund Mek.

I forbindelse med stengt veg (pga. ras) Årdalstangen - Fodnes
opprettet FSF kriserute mellom Manheller og Årdalstangen.
M/F «Sunnfjord» starta opp fra Manheller 15.november kl.
13.50. Lørdag 19.november på ettermiddagen vart vegen
opna att og kriseruta innstilt.

I forbindelse med stengt veg Sogndal-Hella (ras) oppret
tet FSF kriserute Kaupanger - Hella. M/F «Lærdal» startet
opp fra Kaupanger 15.november kl. 15.30. Fredag 18.11 vart
vegen opna att og kriseruta innstilt.

Vegen mellom Høyanger og Vadheim var stengt måndag
14.november. Tidligskiftet til Hydro kom seg på jobb før
vegen vart stengd. Dei som skulle på ettermiddagsskift vart
frakta med «Sylvarnes» på strekningen Vadheim-Nordeide-
Høyanger.

Nor-Ferjer Volda AS
HSD/Stavangerske fikk anbudet Volda - Folkestad i perioden
l.juli 2005 - 31.desember 2012. Nor-Ferjer Volda A/S har
bestilt en 90-bilers ferje hos Gdansk Stocznia Remontowa
for levering i desember 2005. Levering ble utsatt til slutten
av januar 2006.

Nyferja «Folkestad» var forsinket fra Polen og NOR-Fer
jer AS og MRF er blitt enige om at «Volda» fortsetter inntil
nybygget er på plass.

«Folkestad» avgikk Gdansk fredag 27.januar kl. 14.35,
med ankomst Bergen mandag 30.01 kl. 01.15. Lå til kai hele
mandag, og tirsdag var det en kort test-tur på fjorden før
ferja forlot Bergen 31.01 kl. 17.05. Til Måløy for overnatting.
Onsdag 1.februar var det avgang om morgenen og ferja kom
til Volda ved 1300-tiden.

Dagene frem til rutestart fredag 3.februar 24.00 ble brukt
til testing m.m. Torsdag 2.februar ble det avholdt testing av
tørrskodd evakueringssystem.

«Volda» (Fjord 1 MRF) gjekk siste tur frå Folkestad ferjekai
laurdag 4.januar kl. 01.15 til Volda der ferja vart teken ut av
rute og forhalt til Vikeneskaien.

«Folkestad» er registrert på Nor-Ferjer Volda AS, Ålesund,
og gjekk første tur frå Volda laurdag 4.januar kl. 01.30. Ferja
gjekk frå Volda først kl. 01.45 til Folkestad. Vår utsendte
Aasen, frå Samferdselsfoto var første bil om bord.

Fjordl MRF
MRF er tildelt anbud på Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Har
øya for perioden l.juni 2006 - 31.des. 2013.

MRF bygger to nye 35-bilers ferger til sambandet ved
Aker Aukra. «Dryna» ble døpt lørdag 17.desember på Aukra
og satt i rute 29.desember kl. 12.20 fra Brattvåg. «Harøy»
skal vere klar midt i februar og «Møringen» blir då reser
veferje.

Planen er at «Harøy» skal overleveres 22.feb. fra Aker
Aukra. Dåp er planlagt 25.feb. på Aukra.

Ferja «Smøla» er solgt til Bos Marine Services, St.Vincent
(Grenadinene). Torsdag 29.desember kl. 08.55 la «Smøla» fra



kai i Brattvåg på sin siste rundtur til Nordøyane. Ferja var
tilbake i Brattvåg om lag kl. 12.00 og dermed vart «Smøla»
teken ut av rute for godt.

«Smøla» seilte rett frå Brattvåg til Aker Aukra Verft der
ho vert gjort klar for den lange turen til Karibien. På ferda
til Karibien skal «Smøla» innom Danmark og hente meg
seg div. utstyr.

MRF er tildelt ruteløyve for Hasvik-Øksfjord i perioden
l.januar 2006 - 31.desember 2013. MRF har overtatt ferja
«Åfjord» fra FFR, og starter opp fra Hasvik l.januar kl.
12.30

Fra l.mai seiler «Nørvøy» som ferje nr. 2 mellom Eiksund
- Rjåneset. Ordningen gjelder frem til 22.12 med unntak av
juli da sambandet har kun en ferje, «Solnør».

Torsdag S.januar om lag 12.25 rente «Sykkylvsfjord» i stein
fyllinga i Volda sentrum. Ferja miste styringa då ho skulle gå
til kai. Ferja vart etterpå dratt til ferjekaien vha. ferja sine
trosser. Ferja fekk skade og måtte sendast på verksted hos
Vegsund Slipp. «Hareid» vart sett inn som første avløysar
ferje nokre dagar. Deretter overtok «Aure».

Mandag 30.januar kl. 09.55 fikk «Haram» motorstopp
ved innseilingen til Aukan ferjekai. Fergen fikk droppet
anker og RS «Knut Johan» kom raskt til assistanse. Ferja
«Tustna» kom til assistanse da «Haram» fikk start igjen og
gikk inn til Aukan for egen maskin. Ferja utbedret skaden
ved kai på Aukan.

Dette medførte en periode med bare «Tustna» i drift.

I samband med at MRF har mista Volda-Folkestad til Nor-
Ferjer AS vart «Volda» frigjort. «Volda» gjekk frå heimbygda
Volda laurdag T.januar kl. 07.30 og vart sett i rute kl. 12.40
frå Magerholm.

«Stordal» vart teken ut av rute på Magerholm om lag 12.30
samme dag. Ho vart sendt nordover til Kristiansund for av
løysing på Kristiansund - Bremsnes nokre veker. Ferja pas
serte Bjørnsund på nordg. 16.45 i nydelig vær. Oppstart 5/2
på Kristiansund-ruta. Etterpå er ho tilbake i gamleruta Ørs
neset-Magerholm som avløysar for «Ivar Aasen». «Stordal»
skal etter planen settast inn på ruta Halsa-Kanestraum og
«Geiranger» skal då flyttast til Volda-Lauvstad. Kor MRF då
vil plassere «Sykkylvsfjord» er vi pr. d.d. ikkje kjent med.

Nor-Ferjer Volda overtok sambandet Folkestad-Volda 3. februar med nye Folkestad som avløste Volda. Foto Tor Arne Aasen

Anbud i ferjefarten Sør-Trøndelag
Statens vegvesen har lagt ut tre ferjesamband i Sør-Trøn
delag på anbud i starten av 2005. Av disse vant HSD/DSD
to, mens

Flakk-Rørvik ble utsatt.

Nor-Ferjer Trøndelag AS
HSD/Stavangerske er tildelt konsesjon for Brekstad-Valset
og Levanger-Hokstad fra l.januar 2007.

Nor-Ferjer har bestilt to pendelferjer hos Fiskerstrand
Verft for levering i november og desember 2006.

Bygg nr. 53 MM 49 FE, skal ha plass til 38 biler og 160
passasjerer og settes inn på Levanger - Hokstad.

Bygg nr. 54 MM 64 FE, skal ha plass til 50 biler og 190
passasjerer og settes inn på Brekstad - Valset.

Fosen Trafikklag (FTL)
Fra rundt mars/april 2006 er det planen at ferja i øyrekka på
Frøya skal starte opp. «Frøyaferja» ex. «Leka II» ble slept 8.
januar fra Kvernhusvik Skipsverft til Trondheim Verft for
ferdiggjøring.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
Fom. 9.februar og en periode utover ble «Herlaug» satt inn
som ekstraferje mellom Hofles-Ølhammeren. Årsaken er at
uværet tok ei bru over Moelva som må repareres.

Lødingen Skyssbåtservice (LS)
Fra 2.oktober overtok LS ruten Svolvær - Narvik. Båten «Sea
Cruise» skal utføre ruta.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
«Tromsprinsen» som er solgt til Tyrkia som «Akcakoca» kom
til Fjellstrand AS 7. oktober for diverse arbeid. De regnet
med at båten skulle være på verkstedet om lag 14 dager for
montering av aircondition, ombygging av trappehus akter,
maling og reparasjon av lekkasjer i vinduer etc.

2.juledag, 26.desember kom tyske «Gloria» til Strande
barm og løfta om bord «Akcakoca» som dekkslast og skipa
henne til Tyrkia.
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«Reinfjord» ble lagt i opplag i Eidskjosen. Observert der
ö.juli. I høst/vinter har båten lagt ved kai i Tromsø.

Fredag 20.01 var det høy sjø og vanskelige værforhold.
«Vågsfjord» fikk ødelagt styrbord ror om ettermiddagen.
Båten tok seg inn til Kjøtta og brøt av ruta der og gikk i retur
til Harstad for utbedring. «Øyfart» overtok ruta midlertidig.
Neste dag var «Vågsfjord» i rute igjen.

Tirsdag 8.november på ettermiddagen braste «Vaggas
varre» inn i ferjekaien på Stornes. Ferja fikk mindre skader
i baugen. Disse ble utbedret natt til onsdag ved HAMEK. Det
var selve ferjekaien som fikk størst skade. Stornes ferjekaien
ble såldes stengt om lag ei uke for utbedring. TFDS måtte
sette opp kriserute mellom Stangnes og Bjørnrå, og det ble
benyttet to ferjer, «Vaggasvarre» og «Helgøy». 23.november
ble Stornes ferjekai åpnet og første tur gikk kl. 14.00.

Mandag 14.november rente «Godfjord» i kaien på Stang
nes om formiddagen. Kaien ble ikke skadet.

Ferja ble sendt til HAMEK for utbedringer. «Helgøy» ble
satt inn som avløser og «Vengsøy» ble satt inn som avløser
for «Helgøy».

Connex FFR
Fra 14. november var «Åfjord» på verksted i Harstad. FFR
leide inn «Fødingen» fra OVDS. «Åfjord» var i Harstad frem
til 19.desember da hun avgikk utpå kvelden, nå med MRF
skorstein.

Fra 2.januar og i ca. 14 dager var «Sørøy» på verksted.
Dette medførte tilpassninger i de andre rutene i området
mht. godstransporten.

I forbindelse med uværet i Finnmark 18/19.januar ble
«Varangerfjord» satt inn sammen med «Renøy» på ruta
Hammerfest- Alta.

Vi har fått opplyst i desember at «Island Explorer» ex. «Nord
norge» (1964) er solgt til hugging i Bangladesh.
5. desember 2005 møttes «Nordnorge» og «Nordkapp» i
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HURTIGRUTEN

Paradise Bay i Antarktis. Det er fjerde sesongen (2005) for
«Nordnorge» og første for «Nordkapp» i Antarktis.

Styrene i TFDS og OVDS foreslår avtale om fusjon. Planen er
at alt skal være klart til februar 2006. Bedriftsforsamling og
ekstraordinær generalforsamling i hvert selskap skal først
si sitt før alt er formelt godkjent.

«Midnatsol» avgikk Trondheim 27.12.05 på spesialseiling via
Bodø, Svolvær, Tromsø og Alta med ankomst Honningsvåg
31.12.05 kl. 07.00. Videre fra Honningsvåg 01.01.06 kl. 15.15
til Kirkenes og ut av rute der.

«Fyngen» settes inn som avløser sørg. fra Harstad, mens
«Midnatsol» gikk til Fosen Mek. for verksted noen dager og
videre derfrå via Bergen til Oslo.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
OVDS har bestilt nytt hurtigruteskip hos Fincantieri i Italia
for levering 15.april 2007. Skipet skal seile på Grønland om
sommeren og i Hurtigruten om vinteren. Skipet blir 110 m
langt, 20 meter bred og får 8 dekk. Det blir 140 lugarer om
bord med i alt 348 sengeplassen Total passasjerkapasiet blir
500. Skipet får navnet «Fram».

Fredag ö.januar kom «Finnmarken» til Bergen i rute 14.30.
Skipet ble tatt ut av fart for verkstedsopphold og hun avgikk
Bergen tidlig på kvelden og seilte sørover til Wartsila på
Rubbestadneset for div. arbeid.

Tilbake i rute søndag 15.januar.
«Fofoten» ble tatt ut av rute i Bergen lO.januar og forseilt

til Rubbestadneset for div.arbeid. Tilbake i rute 21.01

«Finnmarken» blir tatt ut av rute i Bodø 14.mars og avgår
samme dag 13.30 til Narvik og ligger der i vinterfestuka.
Skipet tar opp igjen ruta fra Bodø på syd 20.mars. Førdag
18. og søndag 19. blir det fjordcruise med hurtigruta.

Når «Nordkapp» er tilbake fra Chile/Antarktis skal hun på
cruise i vesterled. Skipet seiler fra Bergen tirsdag 18.april
og anløper Edinburgh 20., Invergordon 21., Kirkwall 22. og
Ferwick 23. Skipet er tilbake i Bergen mandag 24.april.

Den nye Lote til
Fjordl under

utrustning ved Fisk
erstrand Verft, foto

Tor Arna Aasen



Troms Fylkes D/S (TFDS)
Torsdag 1.desember var «Midnatsol» på julebordcruise
rundt Tromsøya. Fredag 2.desember gikk «Polarlys» rundt
Tromsøya. Skipene ble forseilt sørover til Tromsø og ankom
i 20.00-tiden. Anløp i Finnmark ble kuttet ut på sør for og
rekke dette.

Også i Bergen var «Midnatsol» og «Polarlys» på såkalt
Byfjordcruise rundt Flolsenøy / Askøy og retur.

Torsdag 17.november var sørgående «KH» innom Berg
havn. Bakgrunnen for anløpet var offisiell åpning etter ut
bygging av havna. R/S «Ffarald V» var også innom.

Mandag 21.november kl. 03.00 avgikk «Nordlys» fra
Bergen til Westcon i Ølen for div.arbeid. Fredag 25.11 var
det anløp i Haugesund og lørdag 26.11-tirsdag 29.11 var det
landligge i Stavanger. Tirsdag 29.11 på kvelden var det anløp
av Stord og onsdag 30.11 kom skipet til Bergen igjen. Rute
l.desember på nordg.

«Lyngen» ex. «Midnatsol 11» ex. «Midnatsol» ble satt inn
som avløser i Harstad 4.januar for «Midnatsol». Planen er
videre at «Lyngen» skal gå for «Midnatsol» frem til 16.april
2006.

«Midnatsol» ble tatt ut av rute 2.januar i Kirkenes. Skipet
seilte derfrå til Fosen Mek. for noen dagers opphold. Hun
kom innom Bergen mandag 9.januar på em/kveld for pre
sentasjon av Middelhavcruisene. Så gikk ferden videre mot
Østlandet. Ankomst i Oslo var ll.januar. Først skal skipet
til Oslo i forbindelse med bl.a. reiselivsmessen ll.-16.januar.
Videre skal hun noen dager på et lite Europacruise fra 16-21.
januar, til Århus, København og Göteborg.

Videre et lokalt cruise i Oslofjord-bassenget til bl.a. Dram
men og retur. Deretter 25.januar fra Oslo til Savona i Italia
som hotellskip i forbindelse med OL. Det blir eget cruise
Oslo - Savona.

Etter OL skal skipet gå et par cruise i Middelhavet. Middel -
havscruiset blir avsluttet i Lisboa 20.mars. Skipet er så utleid
til den tyske hurtigruteagenten for et par turer i Europa.
Deretter eget cruise Hamburg-Bergen-Kirkenes-Bergen

Ruteplan blir slik:
Lisboa 20. mars ank. siste Middelhav-cruise

MS 01
Rouen 23.mars avg. 18.30
London 24.mars ank. kveld

London 25.mars avg. 18.30
Antwerpen 26.mars ank. 09.00

Amsterdam 27.mars ank. 08.00

Hamburg 28.mars ank. 12.00

MS 02
Hamburg 28.mars avg. 18.00
I sjøen 29.mars
København 30.mars ank. 09.00

Lubeck 31.mars ank. am

MS 03
Lubeck 31.mars avg. 22.00
København 1.april ank. 08.00

Hamburg 2.april ank. 22.00
Hamburg til kai 3.april

MS 04
Hamburg 3.april avg. kveld
I sjøen 4.april
Bergen S.april ank. avg.
Bergen-Kirkenes-Bergen Mer: Se www.tfds.no

avg. 18.00

avg. 17.00

avg. 21.00

avg. 21.00

Grunnet utbedring av ankervinsjer ble «Nordstjernen» tatt
ut av rute og lagt til kai ved Kaarbøverkstedet ll.januar.
Hun var i rute igjen 21.01 på nord fra Harstad.

Grunnet uvær i Finnmark besluttet Statoil å evakuere
anlegget på Melkøya ved Hammerfest. «Nordlys» anløp
Honningsvåg tors 19.01 fra 1350-1640. Havøysund var søyfet
grunnet uvær.Skipet hadde innstilt seilasen østover og retur
pga. uvær. Skipet returnerte til Hammerfest om kvelden og
ankom dit 22.25. Skipet fikk hjelp av slepebåten «Abramis»
for og komme til kai. «Nordlys» tok om bord 680 Melkøya
arbeidere og seilte videre 20/0230 til Alta 0645 om morgenen
fre 20.01. Skipet fungerte som hotellskip og låg i Alta til lørd
21.01 om morgenen. Da gikk skipet tilbake til Hammerfest
og tok opp igjen ruta si på sørg.

«Polarlys» ankom Bergen i rute torsdag 19.januar. Skipet
ble tatt ut for verkstedsopphold og var tilbake i rute igjen
10.februar.

Lørdag 14. januar fikk «Nordlys» problem med sideporten
ved anløpet i Ålesund og måtte sløyfe seilasen Ålesund-Ber
gen-Ålesund på denne rundturen. Uvær på sørturen med
førte seilas Stokmarknes ll.jan direkte til Ørnes 12.jan.

«Narvik» seilte disse dagene direkte Trondheim-Nesna og
«Kong Harald» la seg i ro i Rørvik 11.1 og forlot Rørvik 12.
på formiddagen og seilte rett til Kristiansund.

Fredag 12. januar avsluttet «Kong Harald» ruta si i Ålesund
og gikk til Fiskerstrand Verft for rutinemessig verksteds
opphold. Skipet var i rute igjen 24.01.

«Trollfjord» skal ligge som hotellskip i Tromsø under årets
Nordlysfestival. Skipet blir tatt ut nordg. 27.januar i Tromsø
og satt inn igjen sørg. natt til 31.januar.

Color Line
Color Line har bestilt et søsterskip til «Color Fantasy». Ny
bygget skal leveres fra Aker Finnyards og er planlagt satt i
rute siste kvartal 2007 mellom Oslo - Kiel.

Color Line har inngått avtale med Aker Yards om bygging av
to hurtiggående passasjerferjer til bruk på Danmarksrutene.
Levering desember 2007 til Kristiansand-Hirtshals og april
2008 til Larvik-Hirtshals. Se www.colorline.no

«Prinsesse Ragnhild» måtte til verksted mandag 16.januar
på BMV, Laksevåg for overhaling. Rundturen denne man
dagen ble innstilt og skipet var i rute igjen onsdag IS.jan.
fra Bergen.

Kyst-Link
18.juni ble «Pride of Telemark» , nytt skip satt inn på ruta
Langesund - Hirtshals. Ferja ble i sin tid bygd i 1983 som
« Stena Jutlandica».

Masterferries.com
«Gabriel Scott» ex. «Sagafjord» ex. «Sandefjord» er innkjøpt
til Kristiansand. Hun ankom Kristiansand 26.oktober. Ferja
eies av Gabriel Scott Rederi AS og Masterferries.com skal
stå for driften.

Nå er planene endret og Masterferries vil sette inn en stor
hurtigbåt (ex.Molslinjen) mellom Kristiansand og Hanst
holm fra slutten av april. Se www.masterferries.com

INTERNASJONAL FERGEFART
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FJORD-LINE
«Jupiter « var i dokk i Fredericia fra 26.september til 2.no
vember. Det var hovedsakelig installasjon av sprinkling som
ble utført. Statoil har leid skipet for innkvartering av 500
personer på Melkøya fra midten av februar. «Jupiter» avgikk
Fredericia om ettermiddagen, lørdag ll.februar. Skipet var
innom Bergen søndag 12.januar fra ca 1210/1540 før ferden
fortsatte nordover til Melkøya / Hammerfest. Skipet ble i
høst overtatt av TFDS og Fjordl, registrert i Tromsø.

«Atlantic Traveller» ex «Bergen» ble satt inn på Danmarks
ruta fra 17.november. Fjordline sartet da nytt ruteopplegg.

«Fjord Norway» startet nytt ruteopplegg fra 17.november
med en helgetur Bergen-Newcastle og en tur Bergen-Hanst-
holm.
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Smyril Line
«Norrøna» var tilbake i Bergen søndag S.januar 2006.
Den seiler Danmarkscruise til utgangen av mai og deretter
sommer-ruter med bl.a. Island. I oktober og november gikk
skipet kun mellom Hanstholm og Færøyane og fra desember
mars anløpes også Island.

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten
for verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen.
Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder av rutegående
skip,hurtigbåter og ferjer, nye som eldre.

Redaksjonen avsluttet 12.02.2006 FF

Tromsø er fortsatt et viktig maritimt
knutepunkt, noe bildet fra Vegar A
Hansen viser. Her ligger et knippe av
TFDS fartøyer ved den nye terminalen,
blant andre hurtigbåtene Tromsprin
sessen, Fjordkongen og Fjorddronnin
gen IL

Ti! venstre OVDS-fergen Stetind er tidligere
Stavangerske Vardenesfra 1977. Foto Vegar
A Hansen
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Over;
Fergestedet Lavik i Sogn medfergene Svanøp
og Gloppen, fotografert av Tor Arne Aasen

Til høpre:
Helgelandskes Haarek (1974) hakker utfra
Nesna. Foto Vegar A Hansen

Under:

FFRs lokalbåter i Hammerfest, Renøp og
Rppøp. Foto Vegar A Hansen
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Nederst Folla på 725 tdw, hygget i 1982 som

Hardangerfjord for HSD. Den går nå mellom

Trondheim og Lofoten.
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: |-. l Sjøveien tar fremdeles unna brorparten
JL • *"56 j av transportarbeidet i landet, og en be-

1, V J tydlig del av denne går med de regulære

~ • « . i? /%' •*£& godsrutene langs kysten.

vi»n%««« i» '.. ’ har vip satset på en spesiell

Tankevekkende er det ellers at så mye av
transporten mellom Norge og utlandet
i dag er på utenlandske hender, med
DFDS og dets heleide datter Lys-Line,

’ og islandske Eimskip som eier CTG på
Sortland.

__ _ Jpl , Vegar A Hansen har fanget inn noen av sjø-
vt  ' \T- J? »l veiemsUtere.

y:Sir: r h"'it''' i mnnAiiä iøMa Nordvær (øverst til venstre) er tidligere Victo-
*** I  !•> • * “ MBMf riahamn, 2500 tdw, bygget 1986 pä Fosen, i dag

e/ef nr KS AS Tananger ved Rederiet Harald
'%jsf S(i’fcc, Bergen.

Hr I midten Barøv, opprinnclig Vela fm IB"I, i
: ''f''  - ;... • dag fryseskip pd 1526 t div.

‘ ! Nederst Folla på tdw, bvgget i 1982 som
Hardangcrjjord for HSD. Hen gar na inclloni

mÉå&mm Trondheim og Lofoten.



Mange av sideportskipene har etterhvert noen år på baken, men
synes fortsatt velegnet i kystfarten. Det
gjelder blant andre to av Seatrans gamle
søstre, Trans Holm og Trans Vik hygget
på Skaalurens Skipsbyggeri i 1975/76,
som i fjor møttes igjen på kysten.

Trans Vik seiler siden 1993 som Svea
land for Eidshaug Rederi på Ottersøy i
Nord-Trøndelag, oppgradert og påkos
tet bl a ny kran.

Frohavet, som høsten 2004 ble kjøpt
av Ulvan Berge Rederi fra Danmark,
har i mange mange år gått med levende
dyr som Caroline. Etter ombygging og
modernisering seiler den i dag i kyst
fart, på bildet en råkald dag i Troms
øysundet.
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Kristian With (2800 tdw) i november V

Sistnevnte var lenger og bygget som M
fryseskip med plass til 28 TEU. Noen
dagcr etter levring ble det imidlertid
solgt til Eimskip og satl i fart som
Svartfoss. CTG skal ha en søster fra
Vaagland og Eimskip to søstre fra Kle-
ven Maritime.

Jrcem j t
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Kehdinger Klistenschiffahrts-Museum

Sjøfart har utviklet seg i miljøer, og Kustenschiffahrts-Museum som har
slike lokale sjøfartsmiljøer kan en finne innredet en gammel møllebygning til
mange steder i Europa. museum. Dessuten har museet for tre

1 Tyskland finner vi Kehdingen på
sørsiden av Elben, mellom Hamburg og
Cuxhaven, som har lange tradisjoner i
fraktfart på kanaler og langs langgrunne
kyster. Byer som Buxtehude, Stade,
Drochtersen og landsbyer som Wisch-
hafen har fremdeles oppegående
rederier i kapteinsredertradisjonen. De
senere år er området lansert som et
samlet maritimt kulturlandskap under
betegnelsen Maritimen Landschaft
Unterelbe.

I Wischhafen er det på frivillig basis
etablert et kystfartmuseum, Kehdingen

SKIPET NR. 1 - 200652

Havnen i Wischhafens sett fra diket ved museet. Foto Dag Bakka jr

Fartøyvern

år siden også overtatt skipet Iris-Jörg
på 650 tdw, bygget i 1956 på Werft
Nobi-skrug som Eilenburg. Skipet ble
overtatt da rederen ville legge opp og
fortoner seg autentisk som en «working
coaster».

Som kulturlandskap er Wischhafen et
interessant sted, med sin gamle havn,
kanaler og et reparasjonsverft.

Museet deltar i Coastal Shipping
Group, en dansk-tysk-nederlandsk
gruppe av museumsfolk og andre (bl
a undertegnede) med interesse for
småskipsfart i etterkrigstiden. Gruppen
utgav i 1998 «Fra kyst til kyst - be
retninger fra kystskibsfarten i det 20.
århundrede» og kommer i år med en
bok om utvikling av havnemiljøene.

Et av skipene som har hørt hjemme i
Wischhafen eies i dag av Jan G Rau
tawaara i Abo, til daglig staff captain i
Star Cruises som også interesserer seg
for finsk fraktefart.

Jan overtok ms Ramona i 1999 og
gav den tilbake navnet Unterweser, reg
istert i Borgå. Båten er bygget i 1940
på Wilhelm Holst Schiffswerft, Cranz-
Neuenfelde, og har seilt under navnene
Danzig, Frieda Jonas, Unterweser og
Ramona. Etter forlenging er den på 430
tdw, men fremstår ellers som «levende»
fraktebåt. Jan mål er å få den tilbake i

klasse som lastførende skip.
www.unterweser.com

www.kuestenschiffahrtsmuseum.de
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Johan Ottesen:

Frå damp til motor
Fiskebåtar bygde før 1940.

Aa „ x- u- _i i A -ii dokumentert, der fartøyet både blir satt
144 sider, format A4, stivbmd, rikt ill. , J ro ., .
ISBN 82-995308-7-3 Inn 'en sammenhen9 °9 far sin hlstone

fortalt, Forfatteren er nøye med tekni-
Utgitt av Fotoarkivet, 6065 Ulsteinvik, ske deta|jer og eierskifteri men er ve |
tel 7001 0313 særlig utførlig i omtalen av dramatiske
www.flyfotoarkivet.no hendelser som fartøy og mannskap har

Pris kr 298 (+ porto) vært ute for. Det er også gjort er stort
arbeid med å finne bilder av fartøyene

Johan Ottesen kom like før jul med og av situasjoner ombord,
en ny bok i serien om norske fiskefar- Alle de omtalte fartøy har en til-
tøyer, etter tre om ishavskuter og to knytning til Sunnmøre, som jo var et for fiskerihistorie må Johan Ottesens
om maskindrevnefartøyer. Den boken område med mange fiskeripionerer, bøker være obligatoriske oppslags
føyer seg kronologisk og tematisk inn men mange havnet senere i andre verk.
som en fortsettelse av «Fiske-damp- deler av landet. For alle med interesse Dag Bakka Jr

www.skipet.no

til meldinger, informasjoner,

diskusjonsinnlegg, spørsmål,

etterlysninger osv.
Se også møteprogram

for lokalavdelingene.

Kontakt webmaster Terje Moen
på webmaster@skipet.no

Bruk hjemmesiden

www.skipet.no

NYTT:
Forlis-lister

Godt om fiskefartøy
Nye bøker:

skip» og omtaler 54 skip bygget fram
til 1940.

I form og innhold er boken i stil med
de föregående. Det betyr at den er vel

Jeg har følgende bøker for salg til høystbydende, enkeltvis eller samlet

Cunard and the North Atlantic 1 840-1973 Francis E.IHvde 1975

The China Clippers Basil Lubbock
1919/1946/1957

The Sway of the Grand Saloon
A social history of the North Atlantic John Malcom Brinnin 1971

Ellermans, A Wealth of Shipping James Taylor 1976
Men Ships and the Sea National Geographic Society 1962
Ships through the ages Douglas Lobley 1972
Jane’s Freight Containers 1968
The Offshore Drilling Register H. Clarkson 1975
Den danske og norske sømagt
Fra de ældste tider indtil vore dager I.G.Tuxen 1875
Sigval Bergesen 100 år Tore Jørgen Hanisch
Under vekslende vilkår 1887-1987 og Liv Jorunn Ramskjær 1987
Sigval Bergesen 1863-1956 Jonas Schanche Jonasen 1963
Rederen og skibet
Kristiansand og Mandal fra seil til damp
og diesel Johannes Seland 1959
Aust-Agder Rederforening 1906-1956 Birger Dannevig 1956
Linjen 1966-1970
Fred. Olsen Uåutorisert biografi Odd Flarald Flauge 1993

Norske seilskibsrederier gjennom 50 år Fredöi’s forlag a/s
Skipene fra Norge Birger Dannevig 1982

Norske seilskuter - Bind 1 Fredöi’s forlag a/s 1932
Norske seilskuter - Bind 2 Fredöi’s forlag a/s 1933
Norske seilskuter - Bind 3 Fredöi’s forlag a/s 1934
Norske seilskuter - Bind 4
Norske seilskuter - Bind 6
Norske seilskuter - Bind 7
Skipet
Vår gamle kystkultur
The 1992-2003 DNV Calender Book

Fådveien 1 2B, 0751 Oslo
Telefon 22 52 46 68 - Mobil 91 321 670

EINAR HEGLAND HANSEN

e-mail tarago@online.no

Kontakt:

Fredöi ’s forlag a/s
Fredöi’s forlag a/s
Fredöi’s forlag a/s
Biörn Landström 1961
Bind 1og 2 Svein Molaug 1985

i

1935
1937
1942

Veritas-registre

for salg

Jeg har en del Veritas-registre
for salg:

1928 1938
1930 1952
1934 1953

Tilbud inkl forsendelse til

Bjørn Pedersen
Fiolveien 3A, 1182 OSLO

Mobil tlf 9085-4261

bjoern.pedersen@ww-group.com

JOHAN OTTESEN

Frå damp
til motor
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Finnmarken inn Geirangerfjorden.
Foto: Stein A. Roald
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