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LEDER

Kjære medlem
Vår förening er inne i spennende tider, med både positive
og mindre oppløftende trekk.

For å ta det mindre oppløftende først: Vi mister
medlemmen

Dette skyldes primært naturlige årsaker. Mange av våre
tidlige og eldre medlemmer legger inn årene og avgangen
kompenseres ikke i tilstrekkelig grad ved tilgang på yngre.
I så måte deler vi erfaring med tilsvarende foreninger, som
World Ship Society og seiv vår svenske broderforening
Klubb Maritim har fått føle det samme.

Det er også andre årsaker. Kanskje er dette med
interesseforeninger noe typisk for oss av «etterkrigs
generasjonen»? I dag finnes andre møtesteder for folk
med interesser, som Facebook-grupper og nettsteder som
gir kontakter, diskusjonen bilder og som er gratis og
uforpliktende.

Hva gjør vi i denne situasjonen?
Vi har vår oppgave: Å fortelle norsk maritim historie.

Vi er faktuelle, går på konkrete hendelser, steder, fartøyer,
mennesker. Vi publiserer et blad, som er noe fysisk og
varig, og vi publiserer på www.skipet.no som har fakta om
skip, rederier, skipsverft og mer.

På årsmøtet i Larvik i dagene 27.-29. mai vil vi blant annet
ta stilling til et forslag om å ta i bruk et nytt navn i tillegg
til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, et navn som er både
langt og omstendelig og litt høytidelig. Om vi føyer til
Föreningen Skipet, men beholder NSS som undertittel, får
vi et enklere og tydeligere navn.

For å være tilstede der folk ferdes på internett besluttet
styret i november å opprette en Facebook-side som heter
Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. Samtidig er vi blitt
mer synlige på andre Facebook-sider, blant annet med å
linke til relevant informasjon på skipet.no. Det ser ut til å
hjelpe noe og gjøre flere oppmerksom på hva vi driver med.
Faktisk kan vår Facebook-side bli en nyttig informasjons
kanal for medlemmene, med møteinnkalling, referater osv;
som Nordmøre allerede har gjort.

Egentlig tjener hjemmeside og Facebook to ulike hensikter.
Facebook er uovertmffen til dialog og diskusjon, og det

er enkelt å bidra med kommentarer og bilder. Det kommer
mye viktig og interessant informasjon frem.

Oppgaven til www.skipet.no og www.skipshistorie.net
(som noen av våre aktive medlemmer driver) er derimot
organisert og gjenfinnbar informasjon. Det er å bygge sub
stans som er åpent for alle. Sammen med «Skipet» er dette
vårt samfunnsbidrag. Spennende tider. Ja, og vår største
utfordring er faktisk å få medlemmer som er interessert i å
bidra i styre og förening, som å være med i redaksjonen av
«Skipet» og hjemmesiden.

Vi har en stor og givende oppgave, et spennende arbeids
felt og mye å arbeide med. Ta gjerne kontakt om du har
fritid å bidra med!

Vi møtes i Larvik i mai.
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Tidsbilde fra Solvær rundt
1960, med Vesteraalskes

godsruteskip «Vardø» og en
av Bergenskes 156-milere.

dbakka@online.no
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Beste hilsen
Dag Bakka

1

-- -*~ "

_ -'V-C - SK '- '" W



2 SKIPET NR. 1 - 2016

Hestmanden (1913) er i løpet av siste halvår tilgodesett med

betydelige midler som både vil sette skipet i driftsklar stand og

legge det til rette for publikum og formidling.

Slepeturen til Bergen i forbindelse med markeringen av

frigjøringen 8. mai 1945 viste at skipet er et godt medium for å

formidle historie. I september fikk Stiftelsen Hestmanden således

15 millioner kroner over kulturbudsjettet for å tilrettelegge skipet

bedre for utstilling og tilkomst. På nyåret kom det ytterligere 12

millioner kroner på bordet, nå fra Forsvarsdepartementet, for å

oppgradere dampkjel og maskineri med tanke på sertifisering.

Dette åpner for at Hestmanden igjen vil kunne gå for egen maskin

som et levende veteranskip.

Hestmanden

Tønsbergs veteranskip Kysten I (1909)

kom i fjor nær ved å kunne settes i drift,

men opplevde at store deler av skipets

opprinnelige inventar gikk tapt ved brann

i lagerlokalet på Husvik. En julegave fra

Sparebankstiftelsen og DNB på 1 millioner

kroner vil være en god hjelp til å få Kysten I

opp å gå for egen maskin og å gjenskape

utstyr som gikk tapt.

Foto fra Harald Sætre og Alf Johan Kristiansen

dbokka@online.no

Foto: Ragnar Iversen
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Det har oppstått en merkelig situasjon

ved at det faktisk er for få ledige ferger

tilgjengelig i Norge. Ved havarier og
driftsavbrudd er dette blitt kritisk for

blant andre Nordled i Hordaland, og

ferger flyttes langs hele kysten. I sommer

ble veteranfergen Skånevik leid inn av

fergerederiet Fjord2 for å utføre ruter i

Sognefjorden.

I januar har Fjord2 Fjord Cruises gjort

avtale om kjøp av fergen Erik P. fra Italia

for å gå på ruten Gudvangen-Kaupanger.

Dette er ingen som helst ferge; det er det

fordums flaggskip Hardingen fra HSDs flåte,

bygget 1966 på Ankerløkken i Florø, blant

de siste før Vegdirektoratets standardferger
ble innført.

Hardingen var i sin tid en storferge for

hele 45 biler og 450 passasjerer og gikk i

de tunge rutene som Kvanndal-Kinsarvik

før utviklingen gikk henne forbi. Våren

1991 ble den solgt til Italia, omdøpt Erik P.,

og havnet etter hvert hos Delcimar SaS i

Carloforte, sørvest på Sardinia.

Fartøyet er nyklasset og godkjent av

sjøfartsmyndighetene i et EU-land. Det

burde derfor kunne gå rimelig greit å få

fergen akseptert i Norge, seiv om den er 50

år gammel. Foto: Petter Fosse
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Tiden er gått i fra de mange slipper og

motorverksteder som en gang i tiden lå

tatt langs kysten. Brødrene Bjørnevik

på Hundvåg i Stavanger startet opp ved

Galeivågen i 1924 og drev på sitt største

også motorfabrikk. Virksomheten ebbet

vel ut på 80-tallet, og nå er området under

«utvikling». Lystbåter og marinaer har

overtatt etter fraktebåtene, og i fjor ble

også slippene fjernet
Foto: Kjell Birger Sønstabø
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Prosjektet med å bringe hurtigruteskipet

Kong Olav tilbake til Norge er nå definitivt

oppgitt etter at ildsjelene Jan Olav Storli

(Captain's Voyage) og Jan Ivar Furevik

var om bord og inspiserte skipet rundt

årsskiftet. Det ligger fortsatt opplagt i

nærheten av Ranong i Thailand, nå ved kai

etter mange år for anker.

Kong Olav var bygget på BMV i 1964,

som søsterskip til Lofoten og Nord-Norge,

for Det Stavangerske Dampskibsselskab og

gikk i Hurtigruten frem til 1997, da det ble

solgt til en thailandsk forretningsmann som

ønsket å bruke det til dykkercruise. Skipet

ble levert i Bergen og ført til Thailand for

kjøpernes regning, men ble der liggende

opplagt.

Inspeksjonen av skipet var som en

tidskapsel hvor lite var rørt siden siste

rundtur i Hurtigruten. Tilstanden om bord

var likevel så forfallen at prosjektet med å

sette skipet i stand måtte oppgis. Bildene

fra interiøret forteller sitt klare språk,

fotografert av Jan Olav Storli.

Mens hurtigruteskipet Kong Olav trolig

nærmer seg slutten, er et omskiftende liv

definitivt slutt for riksveifergen Hinnøy,

bygget 1960 på Bodø Skipsverft for Kristian

Ravn i Narvik. Denne Nord-Norges største

ferge ble bygd for sambandet Bonåsjøen-

Røsvik med kapasitet for 30 biler. Den

fulgte med inn i Nord-Ferjer og videre til

OVDS og ble ombygd med overbygd forskip

og løftebaug i 1980. Solgt i 1993 dl norske

interesser og havnet senere i Tanzania som

Safari. Bildet fra 2012 viser den medtatt,

men trolig seilbar. I mai 2014 ble den

rapport opphugget.

• -• -» '' •-' ~V '

;?. "V‘^ ; ÉE i||'|'^

 jj _,

LVf
lin-1- tfc ' 5

fflBäfcte^Éf'f • - pT-'



Men noen holder ut. I Bequia på St. Vincent

i Karibien ble gamle Tjeldøy påtruffet 15.
november 2015 av Anders Johan Eriksen

fra Stavanger. Båten ligger for ett anker og

virker intakt, men lenge siden slippsetting

og maling. Vi hadde en mer inngående

artikkel i «Skipet» nr. 2. 2011, da båten

virket noe mer velholdt. Men den flyter...

TFDS' godsruteskip Bjarkøy (285 brt) bygget

1971 på Sandnessjøen Slip ble solgt til

England i 1991 og gjort om til teaterskip
Fitzcarraldo. Den havnet i Nederland i 2010

og sett i Zaanstad i 2014 under ombygging.

Nyere bilder viser mye av det samme:

Halvferdig arbeid. Den eksisterer dog

fremdeles. Foto: Pier Inpyn august 2014
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Et tidligere norsk tankskip har blitt verdens

største sivile museumsskip.

Det er Odfjells Bow Hunter (23002

tdw), levert i februar 1983 fra Daewoo

Shipbuilding & Heavy Machinery Ltd,

Okpo, som en av fire søstre. Den gjorde sin

innsats i Odfjells kjemikaliefart gjennom

mange år og ble solgt til Star Tankers

Ltd, Haugesund, i 2009. Daewoo kjøpte

skipet våren 2011 for å ta vare på det som

et museumsskip på havnen i Okpo. Her

ligger det, nå ble blåmalt skrog og uten

noen referanse til Odfjell, men under sitt

opprinnelige navn
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Norske kulturminner i Antarktis
Femti år etter at de siste hvalfangerne vendte hjem er Antarktis - Sydpolkontinetet
0g øyene i Sydishavet -blitt en cruisedestinasjon i vinterhalvåret; den antarktiske
sommeren. Vi har i det siste mottatt to serier med betagende bilder fra nordmenn
1 cruisefarten, fra Didrik Mjånes, staff captain på The World , og fra kapteinen
på Seahourne Quest som har postet bilder på NSS Østlandets Facebook-side
under pseudonymet GA the Sailorman.

Bildene fra «The World» er tatt fra

drone og viser skipet i isen og ved
land og med det spesielle lyset en kan
oppleve på gode dager i Antarktis. Bii
det fra Grytviken er derimot tatt under
vanligere forhold og viser restene av
fabrikkanlegget sammen med lokale
innvånere.

Foto via Didrik Mjånes
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Seahourne Quest har seilt i til dels
samme farvann, men har også besøkt
Falklandsøyene og vraket fra kokeriet
Guvernøren (5043 brt, 1889 ex Imo,
Runic) som grunnstøtte ved Cape
Carysfort på østsiden av Falkland
på reise fra Montevideo til South
Shetlands. Skipet ble satt på grunn i
Wilhelmina Bay, hvor det fortsatt står.
Datoene spriker mellom 29. november
og 3. desember 1921. GA’s bilder viser
vraket som det ligger i dag. At det har
holdt seg så pass bra i 95 år er utrolig,
men mye tyder på at det nå er i ferd
med å falle sammen.

 Fra Grytviken med Diaz (1906) og Albatros
(1921, søster av Forlandet), som nå er sikret i
strandlinjen. Også den nyere Petrel (1928) er sik
ret på samme måte og er i noe mer intakt stand.
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Larvik er Vestfolds tredje sjøfartsby av betydning og deler mye av sine
tradisjoner med Tønsberg og Sandefjord. Byen har dessuten en noe
annerledes opprinnelse som grevskapsby og med trelasteksport; i dag med
en av landsdelens viktigste havner.

Om rederiene er borte, så deler byen skjebne med Tønsberg og Sandefjord
hvor den betydelige shippingkapitalen fra 60/70-tallet kom til å bli
fullstendig utradert.

Larvik by har i dag et folketall på
rundt 23.500 og inngår i storkommu
nen av samme navn i sørvestre hjørne
av Vestfold fylke.

Om vi ser bort fra den tidligste his
torien med handelssenteret Skiringsal
som trolig var Norges første form for
tettsted og lå ved Viksijorden, så skri
ver dagens Larvik sin historie tilbake
til 1500-tallet. Den danske adelsfami
lien Jernskjegg etablerte fra 1530 et
stort jordegods i Larvik og Brunlanes,
med sagbruk og jernverk på Fritzøe. I
1665 ble stedet gjort til ladested under

 

Tønsberg, men fikk fulle rettigheter
som kjøpstad allerede seks år senere.

Det hang sammen med at Ulrik
Frederick Gyldenløve i 1670 overtok
det store jordegodset som av kong
Fredrik III ble utropt til grevskap.
Han eide da den spede bybebyggel
sen, Fritzøe jernverk, sagbruk ved
Farriselven og mye mer.

Ut av trelasteksport og handel vok
ste det frem et liten by ved bunnen av
fjorden, hvor det altså var to elver som
rant ut: Farriselva fra Farrisvannet i
vest og Lågen i øst som har vannføring

fi
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fra Hardangervidda og renner gjennom
Numedal, Kongsberg og Lågendalen
ned til Larvik.

Når vi kommer frem til 1850 finner
vi en lokal flåte på 81 fartøyer fra
fullriggere til slupper, vesentlig drevet

Larviksfjorden og havet. Color Lines' «Superfast»
på havnen, sentrum medjernbanestasjonen og
hotellet lengst til venstre, Tollerodden med kirken
og Colin Archers hus og den moderne havnen på
Revet. Foto: Color Line
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Noen Larviksrederier
Chr. Nielsen & Co

Th. Arboe Høeg

Bugge & Olsen

M.H. Oppen

M. Oppen & Co

Hansen & Anderssen

Engelstad & Gundersen

Alf Lunde

Thøger Andresen

H.L. Meyer

H.L. Meyer & Leif Sandsdalen

Erik Marcussen jr

Melsom & Melsom

Leif Sandsdalen

Emil Samuelsen

i trelastfarten. Året i forveien var det

startet en sjømannsforening i Larvik
som straks fikk betydelig oppslutning
av skipsførere, skipsbyggeri, kjøp
menn, meglere, tollbetjenter og andre
skipsfartsinteresserte. Det var således
på denne tid et aktivt sjøfartsmiljø.

Larviks skipsfart blomstret med
seilskutetiden og skipslisten teller på
1880-tallet rundt 65 treseilere. Men
byen skulle også få tidlige innslag
av dampskipsfart. Fritzøe Jernverk
anskaffet hjuldamperen Royal Adelaide
allerede i 1847 og denne ble fulgt av
treskipene Vulcan (168 fot) i 1857 og
Expres (111 fot) i 1859 fra Jordfaldens
Verft med maskiner installert i
England.

Byen hadde flere treskipsverft, i
Jordfallen på Langestrand på vestsiden
av byen, Colin Archers kjente båtbyg
geri på Tolderodden, på Thorstrand,
i Hølen, som bygget noen av lan-
dets største treseilere, og Laurvig
Strandverft ute i Rekkevik hvor blant
annet polarskipet Fram ble til i 1892.

Byen var ellers sentrum i en region
som omfattet Lardal og Farris innover
i landet, Viksljorden og Tjølling i

Det klassiske Larviksmotiv med havnen og

Tollerodden. Dette må være fra rundt 1912-14,

med nye «Jarlsberg» ved kai, med lagerhus og
Colin Archers båtbyggeri til venstre.

Foto fra Larvik Museum

1877-1969

1911-1930

1895-1929

1892-1913

1902-

1903-

1894-1916

1908-1925

1911-1924

1912 & 1929-31

1916-1923

1916-1924

1918-

1927-1933

1919-

sørøst og Brunlanes med Stavern som
en halvøy i sørvest. Med Vestfoldbanen
i 1881 ble byen knyttet til hovedstaden.

Det er flere store navn i Larviks sjø
fartshistorie, som Hesselberg, Oppen,
Engelstad, Bugge & Olsen, Ths Arbo
Høeg, og flere. Da treseilerne ebbet ut
rundt forrige århundreskifte var det
flere som gikk sammen om kjøp av
rimelige jernseilere. For noen førte
dette videre til dampskip, hvor Chr
Nielsen og M H Oppen fikk anskaffet
de første midt på 1890-tallet.

Fra 1890-tallet og inn på 1920-tallet
hadde byen rundt ti aktive rederier,
men de fleste drev relativt beskjedent.
Innenfor hvalfangst var det Chr

skipsmegling, seilskip, skipsfart, hvalfangst

skipsmeglere, agenter, rederi

skipsmeglere, rederi, ekspeditører videre

seilskip, sameie med Chr Nielsen & Co

dampskip

jernseilere

jernseilere

jernseilere, trampskip

grasserer, hvalfangst, småskip

hvalfangst, fabrikkskip

skipsfart

småskip

hvalfangst, skipsfart

småskip

småskip

SKIPET NR. 1 - 2016

Nielsen & Co som førte an, men byen
opplevde også ambisiøse initiativ som
Hvalfangstselskapet Thøger (Thøger
Andresen) og Antarctic Whaling Co.
Det skulle bli innflytterne Melsom &
Melsom som grep muligheten til å
etablere seg innen pelagisk hvalfangst
i 1925/26 og sikre byen en plass i
hvalfangstnæringen.

Mye av byens maritime næringer
ebbet ut på 1920-tallet, både rederier
og byens to stålskipsverft. I historien
er det tre betydelige rederier som står
frem; Chr Nielsen & Co, Melsom &.
Melsom og Iver Bugge. Vi skal i dette
nummeret se nærmere på de to første;
byens store hvalfangstrederier.

Dag Bakka jr

9



Pionerår ifergefart

Peter Wessel
Larvik hadde tradisjonelt hatt mye anløp av kystruteskip og bød på gode
kommunikasjoner videre med jernbanestasjonen like ved bryggen. Midt på
1930-tallet skulle denne gode beliggenhet igjen få betydning; faktisk stor
betydning like frem til denne dag.

AV DAG BAKKA JR

Utviklingen av biltrafikk og
veinett gjorde det på 30-tallet
aktuelt å etablere fergeruter

over Skagerrak. Vi ser at initiativet
kom i stor grad for rutebilnæringen
i Danmark og Norge, og det skal ha
vært Martin 0. Schøyen som i 1934 tok
opp idéen med danske rutebileiere. Ut
av dette kom en dansk-norsk bilferge
komité i sving året etter.

Det fantes på denne tid flere
linjer over Skagerrak. DFDS
seilte København-Oslo daglig og
København-Frederikshavn-Oslo flere
gånger ukentlig, mens Kristiansands
Dampskibsselskab drev mten
Kristiansand-Frederikshavn (fra 1937
med Hirtshals som dansk endepunkt).
Men dette var tradisjonelle dampskips-

«Peter Wessel» innførte de moderne prinsipper
forfergefart, med baug- og akterport.
Fra bildekket på 50-tallet.
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Foto; Color Une

ruter, som vei tok biler, men som ble
tatt i bommene og heist ombord.

Bilfergekomitéen gikk for en atskil
lig mer radikal løsning: En ro/ro-ferge
for 600 passasjerer og 60 biler - med
fri gjennomkjøring. Det viste seg stor
interesse lokalt i Larvik for prosjektet,
med relativt betydelig kapitalinnskudd.

AS Larvik-Frederikshavnferjen
(LFF) ble formelt stiftet 22. oktober
1936 og overtok byggekontrakt for
en ferge som allerede var bestilt ved
Aalborg Værft av initiativtakerne.
Navnet hadde det vært enighet om
et halvt års tid: Den dansk-norske

sjøhelten Peter Wessel (1691-1720).

Nye «Peter Wessel» legger
ut på sin første tur til
Frederikshavn 5. juli 1937.

Foto: Larvik Museum



«Peter Wessel» for full fart.

Fergen
Det var en nyskapning LFF tok sikte
på. Konstruksjonsoppdraget hadde gått
til den kjente skipskonstmktør Knud
E. Ftansen ved Flelsingør Verft, som
allerede hadde tegnet fergen Freia for
Danske Statsbaner (DSB); en av de før
ste med direkte gjennomkjøring. Men
Skagerrakfergen skulle bli vesentlig
større og dessuten operere i åpent
hav. Konseptet var likevel klart: et rent
bildekk med maskincasing og trappe
ganger langs senterlinjen, to Atlas
Diesel og lugarer under bildekket,
med salonger og fellesareal på dekket
over. Vi ser her den første moderne

baugport integrert i skroglinjene.
Akterdekket var åpent, men med en
vanntett port i akterkant av salongdek
ket. Byggesummen ble rapportert til
1,6 millioner kroner.

Det var således en nyskapning som
kunne vises frem ved levering av Peter
Wessel 3. juli 1937. To dager senere
ble fergeruten formelt åpnet under
stor festivitas i Larvik. Overfartstiden
til Frederikshavn var på 7 timer 35
minutter.

Fergeruten var lagt opp på sesong
basis, fra april til september. Utleie
i vintersesongen viste seg vanskelig

Under tysk flagg som «Hansestadt Danzig» i
Fredrikstad høsten 1940. Ukjent fotograf

i Europa, og sommersesongen var i
korteste laget til å bære fergeruten.
Det hjalp heller ikke at DFDS satte ned
prisene på Frederikshavn-Oslo og at
LFF måtte følge på. Første sesong gikk
likevel rimelig bra.

I april 1938 ble også Fredrikstad tatt
inn i ruten, men resultatene var skuf
fende. Etter sesongen ble det vurdert
andre ruter, og det ble endog inngått
avtale som salg til Buenos Aires, men
kjøperne fikk ikke lisens. Med lokal
støtte kom trafikken i gang sommeren
1939 og gikk frem til krigsutbruddet 1.
september.

Med krig i Europa så mulighetene
heller dystre ut, og i april 1940 var

Foto: Ludwigsen
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det berammet tvangsauksjon av Peter
Wessel. Det tyske angrepet 9. april for
purret planene - og «reddet» selskapet.

Allerede 14. april 1940 ble Peter Wes
sel tatt av tyskerne slik den lå opplagt
i Sandefjord og overtatt av Kriegsma
rine. Omdøpt Hansestadt Danzig ble
den i første omgang underlagt Admiral
Norwegen som transportskip. Fra 1941
blir den rapportert under Kriegsmarine
Dienststelle Kopenhagen, med mana
gement hos rederiet Rud Chr Gribel i
Stettin. I tysk tjeneste ble baugporten
sveis igjen. Fra 1. februar 1945 ble den
brukt som minelegger.

Den 20. mai 1945 ble skipet levert
tilbake til rederiet, liggende i Lubeck,
og ble senere på sommeren tatt til
Sønderborg for klargjøring til repa
rasjon. Så snart Aalborg Værft hadde
kapasitet gikk den medtatte og van
daliserte båten dit. Etter at det meste
av reparasjonen var utført der kom
den i februar 1946 til Br Kristensen i
Greåker for utrustning og dokksetting
på Sarpsbrg Mek Verksted. Den 26.
juni 1946 kunne Peter Wessel gjenoppta
fergeruten.

En ny tid
Det var på mange måter en annen tid
som nå begynte.

Til tross for begrensninger i reise
valuta og penger hos folk flest, så var
reiselysten stor de første årene etter
krigen. Sesongen 1946 kom ut med
34000 passasjerer mot 14900 i 1937.
Også antall biler var økt betydelig.
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Etter forlenging i Ålborg i 1957. Seksjon på 25 fot satt inn i forkant av maskinskottet. ukjent fotograf

Tiden med økonomiske bekymringer
var forbi.

Ruten gikk sin gang i sesongen. Et
dramatisk avbrudd inntrådte likevel

klokken 06.50 den 9. august 1947 da
skipet lå 7 sjømil sør for Grenen med
400 passasjerer om bord da en mine
eksploderte 200 meter fra skutesiden.
Detonasjonen var så kraftig at mas
kineriet ble slått ut, styremaskinen
ødelagt og skipet sprang lekk. Ved
reparasjonen på Burmeister &. Wain i
København ble baugporten igjen åpnet.

Wessel også til å ta noen turer med
Tysklandsbrigaden til Flensburg, da
troppetransportskipet Svalbard var ute
i emigrantfart.

LFF var pioneren i norsk fergefart
på utlandet. Selskapet var vel etablert
i god tid før den eksplosive veksten i
privatbiler og reisende på 60-tallet.

Aalborg Værft i 1957 med 25 fot og ble
samtidig modernisert og pusset opp.
Kapasiteten øket til 70 biler. Rederiet
hadde i 1949-53 forsøkt seg med en
annen rutebåt, den ombygde yachten
Cort Adeler (senere Brand VI, Marina
og Gann) som imidlertid ble et kostbar
sidesprang. Til gjengjeld ble det satset
på en ny ferge, nye Cort Adeler levert
fra Trondhjems Mek Verksted i juni
1961.

Ankomst til Fredrikstad rundt 1960.

12

De neste årene kom Peter

Peter Wessel ble forlenget på
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Ukjent fotograf

Fra 1960 ble ruten helårlig.
Anløpene av Fredrikstad var i 1959-60
byttet ut med Strömstad, men gjenopp
tatt fra nytt fergeleie i 1961, Med to
ferger kom trafikktalene for 1962 opp i
121.000 reisende og 15000 biler. Og det
var bare begynnelsen på eventyret.

Fra Larvik til Color Line
FFF stod i 1960 som den viktigste
fergeruten mellom Norge og utlandet.
Situasjonen var i ferd med å forandre
seg, etter hvert som gamle og nye
konkurrenter rustet seg med ferger
og ro/ro. Kristiansand Damp hadde
hatt lille Jylland i sving på Hirtshals
og fikk i 1958 levert Skagen. På

Oslo-Århus dukket Holger Danske opp
i 1960, og året etter startet Jahre Line
opp Oslo-Kiel med Kronprins Harald.
DFDS seilte med konvensjonelle skip
på Frederikshavn-Oslo inntil Skipper
Clement i 1964 og fikk bilførende skip
på København-Oslo først i 1967.

LFF, eller Larvik Line som etter
hvert ble tatt i bruk, ble et velstående
selskap som også forsøkte seg med
ro/ro-skip og Admiral Shipping.
Majoritetsaksjonær gjennom alle år
hadde vært Ing Schøyens Bilcentraler
AS i Oslo med over 50 prosent av
aksjene. Midt på 80-tailet, da aksjemar
kedet våknet til live, lyktes Klosters
rederi AS å kjøpe 43,7 prosent i juni
1986. Da Kloster samlet sine interesser
i AS Vard i 1987 fulgte LFF med som
datterselskap. Mens fergedriften gikk
på skinner og ga gode resultater ble
Vard sterkt rammet av svikt i cruise

og shipping fra 1991, og etter mye om
og men ble Larvik Line og Scandi Line
som også var kjøpt i mellomtiden,
solgt våren 1994 og børsnotert i juli
som Larvik Scandi Line ASA (LSL).

I løpet av 1995 sikret Olav Nils
Sunde kontroll i selskapet og förhin
dret i første omgang fusjon med Color
Line ASA. Etter å ta tatt LSL av børs
høsten 1996 maktet han året etter å
overta Color Line som datterselskap av
LSL. Deretter byttet selskapene navn,
slik at Color Line ble det operative
selskap. Siden 2008 er linjene fra
Larvik og Kristiansand samordnet med
Superfast 1 og 2 med Hirtshals som
dansk terminal.

\



Og som italiensk «Jollyemme» i juni 1971.

I denne historien spiller «Gamlepetter»
en viktig rolle. Den var en av verdens
første ro/ro-ferger og la prinsippene for
alle senere ferger. Som mange andre
skip vokste den i løpet av sin karriere.

Ved levering av nye Peter Wessel i
1968 gikk den gamle ut i mai samme
år ble lagt opp i Sandefjord under

Larvik havneområde ca 1954 med «Peter Wessel» til kai sammen med godsrutebåt «Løven IV» og «Atlas».

navnet Peter Wessel 11. Allerede i

juni ble den overtatt av italienske
kjøpere, Ignazio Messina &. Co i Genoa,
og avgikk Sandefjord 26 juni som
Jollyemme. Den ble nå brukt som ro/
ro-skip, men beholdt en del av passa
sjerinnredningen. Først i 1981 gikk den
til opphugging i La Spezia.

Foto: Petroc
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ms PETER WESSEL

1419 g 248.003/223.2/42.9/15.8 ft
3d 600 pax 60 biler
2M7 2860 bhk Atlas Diesel - 2 prop

7.1937 AS Aalborg Værft, Ålborg -56

4.1940 Rekv 14. april 1940 av Kriegs-

HANSESTADT DANZIG

2.1945 Minelegger
7.1945 Redel Liibeck 20 mai 1945

1945/46 Rep. Aalborg Verft
2.1946 Ankom Greåker 7. feb. 1946 fra

6.1946 Satt i rute 26. juni 1946
1957 Forlenget Aalborg Værft: 1956g

5.1968 Ut av fart, opplagt Sandefjord

6.1968 Ignazio Messina & Co, Genoa
JOLLYEMME

1973 LIDO
1974 JOLLYEMME

1981 Opphugget La Spezia

AS Larvik-Frederikshavnferjen,
Larvik

marine, Admiral Norwegen
transportskip

Ålborg, rep av Br Kristensen,
Greåker

270.003/42.9/15.8 ft 3d Ba24i

PETER WESSEL II

Harstad Foto
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Hvalkokeriet «Solstreif» i opplag ved Rolighets Verft i Hølen rundt 1930.

Christian Nielsen & Co, Larvik
Firmaet Chr Nielsen & Co kan på mange måter illustrere høydepunktet av
Larviks sjøfartshistorie. Det opereres i kildene med to etableringsår, 1869
og 1877, da skipsførerne Christian Nielsen, født 1842 i Nevlunghavn, og
Nils Hesselberg gikk i kompaniskap, trolig først om partrederi og senere
som rederi, skipsmegling, assuranse og kullforretning under navnet
Nielsen & Hesselberg.

Gjennom årene ble firmaet
disponenter for en rekke
treseilere, men det kom også

til å engasjere seg i bottlenosefangst
(en tannhval) og i 1882 i Laurvigs
Interessentskab for Hvalfangst for
fangst fra Finnmark.

Hesselberg trådte ut av firmaet
rundt 1890, og tre år senere ble Ole
Johanssen (1870-1928) tatt opp som
medinnehaver. I 1903 ble firmanavnet
derfor endret til Chr Nielsen & Co.

Mot slutten av de vanskelige
1890-årene som ble en krisetid for
treseilerne, kom det igjen til bedre

Christian Nielsens jernseiler «Hereford» (1869), i
flåten fra 1898 til forlis i 1907. Larvik Sjøfartsmuseum
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Dampskip «Colin Archer» (1889) ble innkjøpt i 1898 og forliste samme år.

muligheter, I 1896 kunne Chr Nielsen
organisere et aksjeselskap for kjøp av
jernseileren East Anglian (1300 tdw)
som fikk navnet Liv. Denne investe
ringen banet veien for flere rimelig
jernskip og i 1897 også det første
dampskip, Blue Star (3200 tdw, bygget
1889) som fikk navnet Colin Archer.

Etter dette kom flere innkjøpte
jernseilere og dampskip. I 1905 talte
flåten fem jernseilere, ett dampskip,
seks treseilere og to bottlenosefangere.
I tillegg eksisterte Laurvigs IS for
Kvalfangst med sine to hvalbåter,
Fiskeren og Nimrod, som nettopp var
rammet av fångstförbudet i Finnmark
året før. De neste årene skulle interes

sen definitivt rette seg mot hvalfangst.
Fra 1902 til 1911 ble det av Chr

Nielsen & Co etablert ikke mindre enn

syv hvalfangstselskaper, først for fangst
fra Shetland, så Svalbard, i 1909 på Syd-
Georgia, året etter på South Shetlands
og deretter New Zealand, Australia og
Angola. Samtlige selskaper ble oppret
tet på grunnlag av konsesjoner gitt av
de respektive myndigheter og gjaldt
for landstasjoner. I flere tilfeller ble
opparbeidelsen av hvalen foretatt av
kokeriet som lå forankret. I denne fasen

var også de fleste konsesjonene gitt for
bruk av to hvalbåter.

Hvalbåten «Eik II» var levert fra Hølens Verksted i
1924. Larvik Sjøfartsmuseum

Av denne virksomheten ble

fangsten etter hvert innstilt innen
1914 unntatt for Hvalfangerselskabet
Ocean på Syd-Georgia og Hvalfanger
selskabet Norge på South Shetlands,
hvor virksomheten ble konsentrert.

På denne tid kjøpte selskapet også
Rolighets Verft i Hølen på østsiden
av byen for bruk som base for hval
fangsten, med lagerhus for utstyr og
opplagsplass for fartøyene. Fangsten
foregikk i sesongene for hvaltrekkene,
og hvalbåtene ble som regel opplagt i
nærheten av stasjonene. Unntagelsen
var for fangsten i Antarktis, hvor
hvalbåtene ble tatt opp til Sør-Afrika
eller Montevideo for opplag.

Larvik Sjøfartsmuseum
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Christian Nielsen seiv døde i 1914,
da sønnen Rolf Nielsen trådte inn
i firmaet sammen med konsul Ole
Johanssen. Med krigsutbruddet samme
år fortsatte driften i Ocean og Norge,
mens de øvrige hvalbåtene ble utleid
eller solgt. Fra 1915 ble flåten av han
delsskip igjen styrket og firmaet gjorde
betydelige salgs og forlisgevinster.

Ole Johanssen gikk ut av firmaet i
1921 og Rolf Nielsen fortsatte alene
inntil 1927 da Eivind Heim (født 1889)
kom inn som partner. Heim var fra
Oslo og hadde vesentlig erfaring fra
handel og eksport/import.

I 1920 stod firmaet som disponenter
for to aktive hvalfangstselskaper, Ocean
og Norge med kokeri og fire hvalbåter
hver, henholdsvis kokeri Perth og
Solstreif, dessuten The Fremantle
Whaling med en hvalbåt. 20-tallet
skulle starte med en konsolideringsfase
for hvalfangsten, og det rammet Ocean
allerede i 1920. Selskapet ble fusjonert
med Sandefjord Hvalfangerselskap
til Hvalfangerselskapet Vestfold, med
Peder Bogen i Sandefjord som dispo
nent. Derved ble Chr Nielsen & Co
heretter primært et disponentfirma for
Hvalfangerselskapet Norge.

fremstøt med AS Larviks Hvalfanger
selskab som kjøpte en eldre damptan
ker fra Anglo-Saxon for ombygging
til kokeriet Rey Alfonso. Kokeriet
ble bygget om ved Hølens Verksted.
Fangsten skulle baseres på spansk
lisens fra stasjon ved Huelva med fire
hvalbåter, men allerede året etter ble
selskapet solgt til H.M. Wrangell & Co
i Haugesund og flyttet dit.

I 1923 gjorde firmaet et nytt
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Det neste som skjedde var at
hvalfangstselskapet Rosshavet i
Sandefjord i 1923 sendte kokeriet Sir
James Clark Ross med ekspedisjonen på
fangst i Rosshavet i Antarktis innenfor
isbarrieren som den første på pelagisk
fangst, altså opparbeidelse av hvalen
i åpent hav - uten lisens. I Larvik slo
nykommeren Melsom & Melsom til
med det store innovasjon: kokerier
med akterslipp for å trekke hvalene
ombord. Med ett slag slo den pelagiske
fangsten gjennom og gav en boom
i 1927-30 med meget store investe
ringer i en ny generasjon kokerier og
større hvalbåter.

Chr. Nielsen & Co, Larvik
SKIP BRT TDW BYGGET

I denne utviklingen ble Solstreif
ekspedisjonen hengende etter. Den var
ikke sen om å prøve seg pelagisk, men
skipets alder og størrelse - 6500 tdw
og bygget i 1892 - gjorde ikke aktuelt
med ombygging til akterslipp. Men
ekspedisjonen gjorde det rimelig bra.

Solstreif satte kursen mot sør også
høsten 1930 og produserte 47068 fat
olje mot skipets kapasitet på 27000 fat.
Det ble en rekordsesong i Antarktis,
men sommeren 1931 lå mange koke
riet fortsatt med usolgt olje inne.
Ekspedisjonen hadde hatt sin siste
sesong.

TYPE KJØPT, EX-NAVN

Chr Nielsen & Co AS forsøkte seg også
under boomen. Passasjerskipet Stock
holm ble kjøpt fra Svenska Amerika
Linien for ombygging til kokeri for
regning av Hvalfangerselskapet Atlas
AS, startet i januar 1929. Skipet ble
bygget om til kokeriet Solglimt på
Götaverken og fire nye hvalbåter levert
fra Alters, Enern til Firern, samt den
innkjøpte Foca fra 1921 som ble Femern
(alias dagens Forlandet).

En sesong fikk Chr Nielsen og Atlas
før selskapet sommeren 1930 ble inn
fusjonert i AS Odd og disponeringen
gikk over til AS Thor Dahl.

UTGANG

s Liv+ 912 1 334 4.68 R Duncan

s Eos+ 1 076 1 538 4.93 Fevig

s Hereford + 1 488 7.69 John Elder

ds Colin Archer* 2 431 8.89 Hawhorn Leslie

ds Prima* 1 233 10.99 Framnæs

s lnglewood + 1 084 75 R Williamson

s Clara+ 1 112 6.82 Wm Doxford

s Clara+ 923 1 440 10.80 Russell

s Alf+ 1 135 1 640 7.76 Caird & Co

s Derwent+ 1 931 2 800 10.84 A McMillan

ds Arnfrid 1 307 2 000 5.05 AVuijk

s Margit+ 1 241 1 975 3.91 Charles Bigger

s SophieT 1 753 2 650 9.83 R Steele

s Pegasus+ 2 596 7.84 W H Potter

s Bayard +

s Scottish Glens+

1 380

2 116

1 940

3 200

4.64 T vernon

4.85 Oswald Mordaunt

ds Solli 954 1 240 12.88 W Doxford

ds Ocean 2 793 5.82 J L Thompson kokeri

ds Solstreif 4 637 6 500 12.92 Palmer’s kokeri

s Prince George+ 1 946 2 800 3.84 T Royden

ds Vasco da Gama 3 520 10.95 C Connell kokeri

ds Rakiura 3 569 5 770 9.96 W Denny kokeri

ds Perth 3 522 11.95 A McMillan kokeri

ds Cora 2 451 10.06 Mediterranee

ds Tholma 1 896 3 150 4.04 Helsingør

ds Cossack 2 290 8.86 Short Bros ex-kokeri

s Hippalos+ 1 770 2 675 1.90 C Connell

s Mimosa+ 1 401 2 200 11.90 Russell & Co

ds Nanset 381 550 98 Thorskogs

ds Trudvang 1 834 3 050 12.14 Fredriksstad

ms Lardal* 423 630 6.19 Larvik S&V

ds Rey Alfonso

ds Solglimt

7 172

12 279

8 580

15 100

8.97 PalmePs

5.00 Blohm u Voss

kokeri

kokeri

mt Solheim 8 078 12 400 4.34 Nakskov SV

mt Solheim

mt Solglimt

tt tbn

mt Solglimt

7 619

6 322

12 843

487

12 460

10 476

19 000

720

11.30 Swan Hunter

11.30 Barclay Curie

8.56 Cockerill

8.60 Noord Nederl

mt Solheim

mt Solglimt

495

1 992

832

3 035

4.62 Seutelven

8.64 Drammen

mt Solstreif

mt Solheim

1 984

1 984

3 445

3 445

2.69 Lindenau

11.69 Lindenau

* Chr Nielsen & M H Oppen
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96 ex East Anglian, Mary Low 12 Montevideo

1.97 ex Eos 12.99 Skien

3.98 ex Hereford 4.07 forlist

98 ex Blue Star 10.98 forlist

9.13 Arendal

99 ex Inglewood 3.08 ekspl Mandal

00 ex Moel y Den 1.01 forlist

5.03 ex Ja M’Niel 16 Holmestrand

8.03 ex Adolph Harboe 11.09 forlist

12.04 ex Derwent 9.16 Sandefjord

2.13 forlist

5.06 ex Craiglands 11.11 forlist

12.06 ex Sierra Lucena, Inveruglas 10.16 Sandefjord

5.10 ex Pegasus 9.12 forlist

10 ex Bayard 11 avrigget

3.10 ex Scottish Glens 9.16 Brevik

5.10 ex Banan 11.12 Oslo

10 ex Kairos 1.18 Oslo

10 ex Sheikh 9.34 oph UK

10.11 ex Prince George,

Serra Cadena, Callistoga

16 Larvik

11 ex Den of Airlie 15 Bergen

11 ex Hamilton, Burma 11.15 Arendal

12 ex Gloamin 8.20 Sandefjord

12 ex Deux-Sevres 12 Tyskland

12.15 ex Tholma 3.16 Drammen

2.15 ex Svend Foyn, Peeress 2.16 Oslo

15 ex Hippalos, Aretusa 3.16 Danmark

1.16 ex Mimosa, Roald Amundsen, Quilpue

9.15 ex Ingeborg 8.16 Oslo

11.16 ex Stanton, Fornjot 7.17 Sarpsborg

21 Larvik

6.23 ex Crenella, Montcalm 5.24 Haugesund

11.28 ex Stockholm, Potsdam 8.30 Sandefjord

3.41 senket

6,47 ex Norbris 10.55 oph Tyskland

9.49 ex Norvinn 1,57 Italia

55 J Rasmussen (tt Vestfold)

5.62 UK

6.67 Berge

6.70 Oslo

4.76 Saudi Arabia

4.76 Saudi Arabia



Motortanker «Solglimt» (ex «Norvinn» 1930) ble innkjøpt i 1949 og solgt til Italia i 1957.

Fra 1931 satt derfor Chr Nielsen
& Co med Solstreifi opplag i Hølen
sammen med de fire siste hvalbåtene,
Bjerk og Commonwealth (1912), Eik 2
(1923) og Chr Nielsen (1925), inntil de
ble solgt i 1935. Solstreif seiv var blitt
solgt i september 1934 til opphugging
i Storbritannia og hentet av taubåten
Året etter ble også Rolighets Verft
solgt til Melsom &. Melsom.

Med avviklingen av hvalfangsten
fortsatte Norge og Chr Nielsen & Co
som rederi. Et moderne tankskip på
12400 tdw ble overtatt fra Nakskov

Chr Nielsen & Co’s hvalfangstselskaper
Laurvigs IS for Kvalfangst, 1882. stasjon Bussesund, Finnmark

med 2 båter. Fra 1900 stasjon Sørøy. Fangsten nedlagt 1904,
selskapet fortsatt i AS Fiskeren, likvidert 1909

AS Shetlands Hvalfangerselskab, stiftet mars 1902. Stasjon

AS Fiskeren, startet 1905, fortsettelse av Laurvigs IS for Kval
fangst (også kalt Nimrod-selskapet). Stasjon Svalbard med
kokeri Figaro. Kjøpte 1908 landstasjon Green Harbour og 2
båter fra AS Spitsbergen. Slutt 1912.

Hvaifangerselskabet Ocean AS, konsesjon 1 okt 1909 for stasjon
i New Fortuna Bay, Syd-Georgia. Fangst i utgangspunktet med
to båter, samt transportskipene Ocean og Bayard, kokeri Perth
fra 1916. Av de få stasjoner i fangst under Første verdenskrig,
nedlagt i 1920.

Hvaifangerselskabet Norge AS, startet 1910 for fangst fra
South Shetlands med kokeriet Solstreif og 2 hvalbåter. Lagt om
til pelagisk fangst ca 1925, siste gang ute i sesongen 1930/31.

Ronas Voe, Shetland fra 1903. Drift til 1914

Fusjonert i 1920 med Sandefjord Hvalfangerselskap til Hvai-
fangerselskabet Vestfold, disponert av Peder Bogen, Sandefjord
(fra 1921 Johan Rasmussen & Alex Lange).

Skibsværft våren 1934 som Solheim.
Skipet ble drevet i løsfart til tidens
lave frakter og periodevis opplag, men
hanglet gjennom med driftsoverskudd.
Fulle avskrivninger ble foretatt ved
hjelp av nedskrivning av aksjekapital
mv. Med oppsvinget i 1936/37 ble dette
en god forretning.

Solheim gikk tapt i 1941, men rede
riet satset i gjenreisningen på kjøp av
to eldre tankskip fra 1930, Norbris som
ble overtatt i juni 1947 som Solheim
og Norvinn i 1949 som Solglimt. Tross
alderen gikk dette rimelig bra, men en

Western Australia Whaling Co AS, startet 1912. Stasjon Nor
wegian Bay, Vest-Australia med kokeri Perth og 3 hvalbåter.
Ekspedisjonen prøvde seg på Kongo-feltet i 1913-15. Australia
nedlagt 1916.

New Zealand Whaling Co, startet 31. august 1911 for fangst i Bay
of Islands, New Zealand med kokeri Rakiura og 2 hvalbåter.
Forsøkte seg på Kongo-feltet 1913-15. Selskapet i 1914 rekon
struert som The Fremantle Whaling Co Ltd fra samme stasjon.

AS Spermacet, startet ipnfor fangst fra stasjon i Bahia dos
Elephantos i Angloa med kokeri Vasco da Gama og 4 hvalbåter.
Flyttet 1912 til Australia til Frenchmans Bay, Albany, videre i
1913 til Norwegian Bay. Kokeri Prince George (seilskute) leiet
1912-15. Stasjonen i fangst til 1916.

AS Larviks Hvalfangerselskap startet juli 1923 for fangst fra
stasjon ved Huelva med kokeriet Rey Alfonso og fire hvalbåter.
Selskapet solgt i mai 1924 til H M Wrangell & Co, Haugesund,
og overført dit.

Hvalfangerselskapet Atlas AS, stiftet januar 1929, aksjekapital
NOK 5 millioner. For pelagisk fangst med kokeri Solglimt og 5
hvalbåter. Fusjonert i 1930 med AS Odd, Sandefjord, disponert
av AS Thor Dahl.

bestilt 19 ooo-tonner fra Cockerill ble
solgt i 1955 til Johan Rasmussen & Co.

Med Eivind Heim som den førende

disponent ble driften i 1960 lagt om
til små spesialtankere, levert som
Solglimt (720 tdw) i 1960, Solheim (832
tdw) i 1962, Solglimt (3035 tdw) i 1964
og søstrene Solstreif og Solheim (3445
tdw) i 1969. Med Heim & Co i Oslo
som disponentselskap gikk virksom
heten videre til 1976, da begge ble
solgt til Saudi-Arabia. Der ebbet også
Christian Nielsens rederi ut, etter gode
hundre års drift.

Alex Duncan
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Larviks stolthet «Norhval» på hjemvei gjennom kanalen rundt 1958, etter forlenging og modernisering.

Larviks største rederi i nyere tid skulle bli Melsom & Melsom, etablert
8. mai 1919 av de tidligere skipsførerne Magnus Eilert Melsom (1870-1939)
og Henrik Govenius Melsom (1870-1944)

De var fettere av en familie fra
Vestre Hval i Stokke og således
innflyttere til byen. Begge be

gynte i seilskuter, mens H.G. Melsom
kom tidlig inn i kvalfangst, ble skytter
og senere bestyrer, senest på kokeriet
Falkland av Oslo. Magnus E. Melsom
ble derimot værende i seil og damp
skip og kom rundt 1910 i tjeneste hos
J. Johanson &. Co, Oslo, eiet av konsul
Johan Johanson i Glasgow. Her førte
han jernseilerne Albania og Alacrita
og deretter dampskipene Thorsdal og
Romsdal før han gikk i land i 1915.

Han begynte da på kontoret i Oslo,
mens Johanson ble syk og døde i
desember 1916. Magnus E. Melsom
overtok da som leder av rederiet og

Jernbark «Lancing» (ex dampskip «Pereire»,
1866) var Melsom <5 Melsoms første skip i årene

Melsom & Melsom, Larvik

1918 til opphugging i 1924.
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Ukjent fotograf

sørget for å få det avviklet innen 1918.
I november dette året etablerte han

eget firma på Nanset i Larvik, og et
halvt år senere gikk han sammen med
sin fetter om firma Melsom & Melsom.

Magnus E. Melsom fikk i forbin
delse med avvikling overta selskapet
AS Thorsdal som satt med en assuran

sesum og 4-mastet jernbark Lancing
(3350 tdw); den mest sagnomsuste av

Skyfotos



Kokeriet «Lancing» (1897), kjøpt og ombygget i 1924, var det første med akterslipp. Larvik Sjøfartsmuseum

alle norske seilskuter; bygget i 1866
som fransk dampskip Pereire og gjort
om til seilskip i 1889. Dette store
jernskipet ble derved rederiets første,
men forble registrert i Kristiania.
Våren 1920 kjøpte de også et svensk
komposittskip på ca 600 tdw, bygget
i Åmål ved Vänern, som fikk navn
Lancelot; et kortvarig eventyr.

De nybakte rederne på Nanset fikk
konjunkturene mot seg da markedet
sviktet vinteren 1920/21. Skip gikk i
opplag, bedrifter gikk konkurs, arbeids
ledigheten steg, og rederiet satt med
lite hensiktsmessig tonnasje. Lancelot
ble solgt, mens Lancing ble beholdt.

Som vestfoldinger fulgte de natur
lig nok med i kvalfangsten, hvor den
store nyvinning kom i 1923 med AS
Rosshavet i Sandefjord som sendte Sir
James Clark Ross på fangst i Rosshavet,
uten bruk av landstasjon. Slik pelagisk
fangst åpnet muligheter for nye aktø
rer som ikke trengte britisk konsesjon
for å drive. Svakheten var imidlertid

problemene med å opparbeide hvalen
i åpent hav.

Hvalfangstbestyrer Petter Sørlle
i Sandefjord hadde tatt patent på en
opphalingsslipp, noe som ville løse
problemene. Etter å ha forsøkt å vekke
interesse blant hvalfangstselskapene

Kokeriet «N T Nielsen-Alonso» (1900) ved anløp
av Cape Town. Alex Duncan

henvendte han seg i 1924 til Melsom
fetterne i Larvik. Vi står her ved et

eksempel på innovasjon-, ved en effektiv
teknologisk løsning som gav mulig
hetene for nykommere å komme inn
i en næring.

Globus og Polaris
Den 27. september 1924 kunne «Øst
landsposten» melde at det foregikk
underhåndstegning til et nytt hval
fangstselskap i Larvik. Dette var for
så vidt ikke nytt; året i forveien var
Larviks Hvalfangerselskap startet, men
nettopp solgt videre til Haugesund.
Bak selskapet stod imidlertid et nytt
firma, Melsom & Melsom i samarbeid
med Petter Sørlle og lokale og andre
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investoren Blant dem var hvalfangst
rederen Nils Torvald Nielsen-Alonso

(1853-1936) i Sandefjord som nettopp
hadde solgt sitt selskap AS Bas.

Prosjektet tok sikte på fangst med
et stort kokeri med akterslipp og tre
hvalbåter i åpen sjø og ved iskanten
i Weddelhavet, samt komplettere
ved f eks Fenando Poo før sesongen.
De åtte innbyderne tegnet seg for til
sammen 240.000 kroner og maktet på
dette grunnlag å reise riisammen 2,3
millioner; snart utvidet til 4 millioner
kroner. Den konstituerende generalfor
samling i Hvalfangerselskapet Globus
AS 14. januar 1925 ble ledet av en
sakfører fra Sandefjord, Anders Jahre.
Til styre ble valgt disponentfirmaet
Melsom & Melsom, skipsreder Alf
Lunde, Larvik og N T Nielsen-Alonso,
Sandefjord.

Det var H.G. Melsom som reiste til

Antwerpen for å besiktige ds Flackwell,
som deretter ble innkjøpt og bygget
om til kokeriet Lancing. Seilskipet
ved samme navn var året før solgt til
opphugging.

Fra Akers Mek Verksted ble det

bestilt to og fra Nylands Verksted
en ny hvalbåt av tidsmessig type på
110 fot (pp) og 590 ihk, mens Lancing
ankom Sandefjord 17. februar for å
bygges om til kokeri på Framnæs.
Skipet var på 11900 tdw og bygget
i 1898 i Glasgow som britisk Knight
Errant. I tillegg til kokeriutstyr,
tanker og innredning ble den store
endring ombygging av akterskipet
med opphalingsslipp. Hvalbåtene ble
levert som Glohe I-IJI, og i tillegg ble
Norrøna I fra 1912 innkjøpt og gitt
navnet Globe IV.
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Hvalbåt «Globe VII», levert fra Moss Værft & Dokk i 1935 varfortsatt av 1930-standarden med 750 ihk.

Ekspedisjonen lå klar i Larvik slutten
av juni med H.G. Melsom som bestyrer
og kunne begynne fangsten på Kongo
feltet 13. juli. Etter at det var kokt ut
9268 fat olje av knølhval og utstyret
testet, samlet ekspedisjonen seg i Cape
Town. Den 11. november 1925 la de ut
for South Orkneys.

Resultatene fra første sesong var i
seg seiv kanskje litt skuffende, grunnet
forhold som hvalforekomstene, men
driften hadde fungert greit og de
største blåhval var uten problemet
blitt trukket om bord. Det fortonet

Hvalfangstselskapet Polaris fikk i 1930 levert tankskipet «Polartank» fra Barclay Curie; her like etter krigen i Cape Town, fortsatt med flåtene fra krigstiden.
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seg så pass lovende at det samme
høst ble startet et søsterselskap,
Hvafangerselskapet Polaris AS, som
kjøpte inn et kokeri som fikk navnet
N T Nielsen-Alonso (14200 tdw, bygget
1900) og skaffet seg fire nye hvalbåter
som ble kalt Pol I-IV.

Polaris-ekspedisjonen kom i fangst
i Antarktis fra sesongen 1926/27 med
gode resultater. De første 10-12 år kom
selskapene til å legge opp hvalbåtene
i Montevideo mellom sesongene,
mens kokeriene tok med mannskap
og fangst hjem. Med selskapene

Ukjent fotograf

Globus og Polaris stod Melsom &
Melsom som en av de viktige norske
hvalfangstgruppene, mindre enn Thor
Dahl, Bugge- og Rasmussen-gruppene,
men større enn de øvrige, inntil Bruun
&l von der Lippe og Jahre-gruppene
kom i virksomhet i 1927-30.1 denne
perioden hadde Larvik tre antarktiske
ekspedisjoner.

Etter avviklingen Chr Nielsens hval
fangst ble også Rolighets Verft i Hølen
solgt til Melsom &. Melsom i 1935.

Etter rekordsesongen 1930/31 kollapset
markedet, og den følgende sesong
lå de aller fleste kokeriene hjemme,
dels med usolgt hvalolje om bord. Fra
1932/33 ble det inngått en produksjons
avtale som begrenset fangsten. De to
Melsom-selskapene fikk til sammen
en kvote på 95000 fat, noe som bare
krevde en ekspedisjon; i første omgang
Lancing med Polaris’ hvalbåter.

De neste sesongene vekslet dette,
med N T Nielsen-Alonso og Globus’
hvalbåter, inntil 36/37 da begge ekspe
disjonene var ute. Disse årene kom den
en viss förnyelse, etter at driften var
lagt til oljefyring.

Polaris hadde i 1930 fått levert et
tankskip, Polartank (10350 tdw) fra
Barcay, Curie, noe som ble innlednin
gen til shipping-virksomhet i tillegg
til hvalfangsten. Skipet ble til en viss
grad brukt til å bringe bunkersolje til

Kriseår og krig

Alex Duncan
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Globus og Polarisfikk overta «Norhval» som var påbegynt under krigen for statens regning. Her er skipet innom i Cape Town på vei sørover høsten 1946. Senere
skulle kokeriet bli forlenget og overbygningen akter bygges på,

ekspedisjonene og ta hvalolje i retur
(etter grundig rengjøring). I desember
1939 fikk selskapet også levert Polarsol
(15140 tdw) fra samme verft; ett av
landets største tankskip.

Ved angrepet på Norge 9. april 1940
var hvalflåten på hjemvei, og Melsom
ekspedisjonene lå begge i Rio de
Janeiro. Kokeriene ble etter hvert
losset og satt i tankfart for Nortraship,
mens hvalbåtene ble rekvirert for
marinetjeneste.

De nyeste båtene, Globe VIII og
IX og Pol VII, VIII, IX og X ble sendt
på kvalfangst sesongen 1940/41
med Pelagos, Ole Wegger, Solglimt og
Thorshammer. Da de tyske raiderne
Pinguin og Komet slo til mot hvalflåten
i januar 1941 klarte førerne av Pol VIII
og Globe VII å komme seg unna tys
kerne, mens de øvrige ble tatt. Av disse
ble Pol IX brukt av tyskerne til etterret
ning og senket av eget mannskap i juli.
Av båtene i marinetjeneste ble Globe VI
senket i Det indiske hav i 1944.

Hvalbåten «Globe XII» under levering fra Smith's
Dock i 1947.

Lancing kom fra høsten 1940 til
å seile vesentlig coastwise, altså fra
Curacao til New York, men avbrudd en
noen transatlantiske reiser tidlig på
høsten 1941. Skipet fait som offer for
tyske torpedoer 7. april 1942 utenfor
Cape Katteras på vei sørover i ballast.
En omkom ved eksplosjonen, mens de
øvrige 49 ble berget.

N T Nielsen-Alonso kom til å seile

atskillig mer i Atlanterhavsfarten.
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I februar 1943 var den på vei vestover
i ballast i konvoi ON166 som ble jaget
av 18 tyske ubåter over 1100 nautiske
mil. Den 22. fabruar kl. 02.15 ble skipet
rammet av en torpedo i maskinrommet,
3 omkom, mens de 50 andre kom seg i
båtene og ble plukket opp av eskorten.

Begge Polaris’ tankskip kom hel
skinnet gjennom krigen, men Polarsol
hadde nær gått tapt under flyangrep
sør for Island i april 1941.

Alex Duncan
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Rederiets nye kontorbygning på Nonset i 1958.

Hvalfangst og rederi
Ved krigens slutt i 1945 var det for
lengst innført konsesjonsordning, slik
at gjenreisningen av fangstflåten fikk
adskillige skjevheter. Melsom-sel-

Melsom & Melsom, hvalbåter
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skapene var imidlertid i den heldige
sitasjon at de fikk overta et stort og
moderne kokeri under bygging ved
Furness Shipbuilding, sjøsatt som
Norhval 26. juli 1945.

Kokeriet ble overtatt av et sameie

hvor Polaris eide 53 og Globus 47
prosent, men selskapene skulle fortsatt
investere i hver sine hvalbåter (og to
sameide). Norhval lå ferdig utrustet
24. november som fangstflåtens stolt
het og gikk fra verftet til Larvik for å
ta ombord hvalfangere og noe utstyr,
med Hans Farmen som bestyren Det
var skaffet til veie ni hvalbåter fra

forskjellig hold, men ingen av selska
penes egne.

De første sesongene etter krigen
ble norsk hvalfangst lagte opp i
Fellesdriften, som en pool hvor
inntekter og utgifter ble fordelt.
Ekspedisjonen skulle de første ti årene
gi gode resultaten

Selskapene satset ellers sterkt på
å modernisere utstyrer og fikk levert
ikke mindre enn 11 nye hvalbåter i
1847-51 og sendte kokeriet til Kiel
for forlenging sommeren 1956.
Utrustningen ble modernisert og det
ble anskaffet helikopter for hval-spot-

NAVN BYGGET BRT MASKIN/IHK SELSKAP EX-NAVN UTGÅTT SENERE

Globe 1 4.25 Akers 205 T3 590 Globus 10.46 Haugesund Hansobe

Globe II 5.25 Akers 205 13 590 Globus 10.46 Haugesund Hans Falnes

Globe III 5.25 Nylands 175 T3 450 Globus 6.36 Færøyene Heykur

Globe IV 3.12 Akers 144 13 420 Globus 5.25 Norrøna 1 6.36 Færøyene Falkur

Pol 1 5.26 Akers 205 13 590 Polaris 3.37 Thor Dahl

Pol 11 7.26 Nylands 240 T3 590 Polaris 4.47 Sverige Lister, Artemis

Pol 111 7.26 Akers 214 T3 590 Polaris 46 Norge Johan E

Pol IV 8.26 Nylands 240 13 590 Polaris 4.47 Sverige Pool, Galeon

Pol V 5.25 Jarlsø 221 13 645 Polaris 10.27 Lorentz Bruun 3.37 Thor Dahl

Globe V 9.30 Moss 249 13 700 Globus 47 Haugesund Kavholm

Pol VI 8.35 Nyland 254 T3 900 Polaris 5.51 Grønland Sonja Kaligtok

Globe VI 9.35 Moss 249 T3 750 Globus 3.44 senket

Globe VII 9.35 Moss 249 T3 750 Globus 3.51 Canada Westwhale 3

Globe VIII 9.36 Moss 297 T3 1000 Globus 55 Færøyene Sumba

Pol VII 9.36 Nyland 338 T3 1025 Polaris 7.59 Skjelnan

Pol VIII 10.36 Moss 298 T3 1000 Polaris 6.47 Antarctic Klegg

Globe IX 9.37 Moss 304 T3 1000 Globus 59 Karmøy Soløy

Pol IX 10.37 Smith’s 352 13 Polaris 1.41 kapret senket

Pol X 10.37 Smith’s 354 T3 Polaris 7.59 Bergen Bjørkhaug

Globe X 10.47 Moss 304 T3 1000 Globus 7.60 Chile Don Rogelio

Pol XI 10.47 Smith's 436 T3 Polaris 9.62 Karmøy Elgøy

Pol XII 11.47 Smith's 441 13 Polaris 9.62 Ålesund Breisund

Globe XI 12.47 Smith’s 436 13 Globus 10.62 Austevoll Talbor

Norfinn 7.40 Wm Simons 773 T4 2050 Globus/Polaris 5.49 Prim rose 10.65 oph Belgia

Globe XII 11.49 Smith’s 446 C4 2300 Globus 6.65 Bergen Eigun

Pol XIII 11.49 Smith’s 447 04 2300 Polaris 6.65 Skjelnan Ibsa Dos

Pol XIV 9.50 FMV 597 04 1900 Polaris 12.65 Ålesund Volstad Jr

Globe XIII 10.50 Framnæs 541 04 1850 Globus 12.65 Bergen Libas

Pol XV 9.51 Hall Russell 598 04 2000 Polaris 9.65 Ålesund Sevrin Roald

Globe XIV 10.51 Stord 613 04 1900 Globus 9.65 FFI Marjata, Vadsø, Strilfaks

Nortreff 10.55 Pusnes/FMV 910 04 3400 Globus/Polaris 71 Kristiansund Nortreff

f'



«Polartank» bryter opplag i Hølen, mens «Polarbris» ligger igjen sammen med hvalbåtene «Globe II» og «Pol XII». Tidspunktet må være rundt 1962.

ting. Praksisen med å legge opp
hvalbåtene i Durban ble endret til å

ta flåten hjem for vedlikehold mellom
sesongene. Dette ga ny virksomhet i
Hølen.

Melsom-selskapene satset nå ster
kere på tank. Globus fikk levert et
tankskip, Lancing (17730 tdw) i 1950,
mens Polaris fikk tre 18000-tonnere

i 1951-55, Polarbris, Polartank og
Polarprins; alle fra britiske verft og
med Doxford-maskiner. Skipene ble
sluttet på gode certepartier, i mange
tilfeller med klausuler for å kunne

utføre antarktiske rundreiser til fangst
flåten i sesongen. I form og farge ble
Melsom-flåten spesiell med sine svarte
skrog, hvit stripe og gul skorstein med
rødt belte, rederiflagg og svart topp.

tørrlastskip med levering av tre shel
terdekkere på 13-14000 tdw, Lancelot,
Polarvind og Polarglimt. Med de gode
inntekter i tank fra Suez-boomen i
1956/57 ble det bestilt et «stort» tank-

Globus' tankskip «Lancing» (17 730 tdw), levert i
1950.

Fra 1954 ble det satset på store

Andrew Duncan

skip på 35000 tdw fra Akergruppen;
Polarsol levert i november 1960.

På denne måten ble det bygget opp
et betydelig rederi, først som avlegger
av kvalfangsten og etter hvert som
hovedvirksomhet.

Rundt 1960 var det tydelig at fangsten
måtte reduseres for ikke å utrydde
bestanden. Høsten 1961 ble ekspedisjo
nen utrustet som vanlig, men fangsten
på gode 83000 fat resulterte i under
skudd. 9. mai 1962 kom kokeriet hjem
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og gikk til kai i hjembyen. Det skulle
være siste gang.

Norhval ble deretter liggende
opplagt i Sandefjord og hvalbåtene
ved Rolighets Verft. De eldste ble
solgt omgående, mens de nyeste
ble liggende i flere år. Den siste og
største, NortrefTble fortsatt leiet ut
flere sesonger. På et felles styremøte
i Globus og Polaris ble det i juni 1965
besluttet å avhende kokeriet og båtene,
med unntak av Nortreff.

Foto via Atle Krohn Johansen
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Melsom & Melsom, Larvik

Norhval ble i november 1965 solgt
til opphugging i Spania og levert
7. januar 1966 før den ble slept sørover.

Rederiet

Av de opprinnelige innehaverne døde
Magnus E. Melsom i februar 1939 og
H.G. Melsom i 1944. Da var allerede
førstnevntes sønn Peder G. Melsom

(1902-1983) tatt opp som med
innehaver fra 1936.1 alle år fra 1944 til
1971 var han derfor alene i ledelsen av
disponetselskapet, før Gustav Carlsen
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og Egil G. Melsom ble tatt. Peder G.
Melsom kunne derfor overlate roret til

adre fra 1. januar 1974.
Melsom &. Melsom var, som flere av

hvalfangstrederiene i Vestfold, knyttet
opp til meglerfirmaet Lorentzen &
Co (Jørgen J. Lorentzen og brødre).
Da storaksjonær Sverre Young døde
i 1958 gikk kontrollen over aksjene
i Polaris over til hans svigersønn
Savabini. Agenturfirmaet Savabini
Shipping i Oslo ble da forsterket på
meglersiden og overtok som primære
meglerforbindelse.

Satsningen ut over 60-tallet ble
primært i bulk for Globus og i tank for
Polaris med fire store nybygg fra 1963:
Bulkskipet Landng (26 670b tdw) og
turbintanker Polarvik (63 860 tdw) i
1963, obo-skip Polarhris (138 300 tdw) i
1970 og Polartank (135 140 tdw) i 1975.

Ved inngangen til shippingkrisen
i 1975 stod Globus og Polaris med en
flåte på tre skip:

tt Polarvik 53 860 1963 tank
ts Polarbris 138 300 1970 obo
mt Polartank 135 140 1975 tank

Globus hadde gjort et godt salg av
bulkskipet Landng høsten 1973 til
meget god pris. Selskapet hadde siden
april 1972 hatt ms Verona (38300 tdw)
på T/C og tjent bra. Imidlertid besluttet
styret å kjøpe skipet høsten 1975 til
god pris, slik at det ved overtakelse
fikk navnet Lancelot. Året etter kjøpte
selskapet seg opp til 65 prosent i
søsterselskapet Polaris.

Melsom & Melsom hadde markant skorsteins
merke og karakteristisk hvit stripe på skroget,
som «Polarprins» levert 1955 viser, ukjent fotograf

SKIP BRT TDW BYGGET KJØPT, EX-NAVN UTGANG

s Lancing 2 764 3 500 3.66 R Napier 10.18 ex Lancing, Pereire 12.24 oph Genova

ms Lancelot 468 600 12.19 Ämål SV 2.20 ex Tvåan 7.21 Tønsberg

ds Lancing 7 990 11 900 3.98 C Connell 1.25 ex Flackwell, Calanda, Omsk, Rio Tiete, Knight Errant 4.42 senket

ds N T Nielsen-Alonso 9 516 14 200 2.00 C Connell 1.26 ex Polcevera, Custodian 2.43 senket

mt Polartank 6 353 10 476 11.30 Barclay Curie 11.50 Tønsberg

mt Polarsol 10 022 15 140 12.39 Barclay Curie 12.58 Bergen

dt Norhval 13 830 11.45 Furness SB 56 len: 16362 24000 1.66 oph Bilbao

mt Lancing 11 957 17 730 5.50 Blythsw 7.60 Finland

mt Polarbris 12 349 18 630 5.51 Barclay 8.63 Liberia

mt Polartank 12 651 18 630 3.53 Barclay 12.64 Liberia

mt Polarprins 12 453 18 377 3.55 Barclay 7.68 Liberia

ms Lancelot 9 198 13 210 10.56 Kleier 10.63 Hellas

ms Polarvind 9 122 13 210 3.57 Kleier 8.64 Danmark

ms Polargiimt 9 999 14 451 2.58 Nantes 3.70 Singapore

m Polarsol 21 592 35 875 11.60 Aker 9.72 Oslo

ms Lancing 16 810 26 670 2.63 Kleier Howaldt 9.73 Hellas

tt Polarvik 36 870 63 860 4.63 Kockum 3.78 Panama

ts Polarbris 73 526 138 300 6.70 HDW obo 10.78 Hellas

mt Polartank 71883 135 140 3.75 NKK 4.76 Alger

ms Lancelot 22685 38 300 10.69 Öresunds 11.75 ex Verona 6.78 Korea
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Polaris på sin side hadde handier
klokt og sluttet nye Polartank på 5 års
T/C til japanske Terukuni KK til en
sterk rate, USD 4,075. Imidlertid fikk
befrakterne finansielle problemer kort
etter levering, slik at skipet måtte gå
i opplag i juni 1975, hare tre måneder
etter levering. Våren 1976 ble skipet
solgt til Alger for USD 12.5 millioner,
noe som etterlot et bokført tap på
37 millioner kroner av kostprisen på
117. Med også Polarbris i opplag siden
juni 1975 var altså bare gamle Polarvik
i fart og tjente penger.

Med likviditetsproblemer uten
utsikt til snarlig bedring besluttet
styrene i selskapene å avhende skipene
i 1978. Derved ble Polarvik solgt i mars,
fulgt av Lancelot i juni og Polarbris i
oktober 1978. Dessuten ble kontorbyg
ningen på Nanset solgt til Hedrum
kommune, mens administrasjonen ble
skåret ned fra 17 til fem personer. Ved
Rolighets Verft fortsatte en beskjeden
drift.

Selskapene var igjen likvide, og
Globus kjøpte seg i 1979 inn med
5 prosent i KS AS Havbulk 1 (AS
Havtor Management), senere også i
KS AS Norske Cruise I/11. Rolighets
Verft er siden utviklet til boligområde.
Melsom & Melsom eksisterer fortsatt
som firma, med Peder Melsom jr som
eier, men rederiet er borte for lenge
siden.

Melsom & Melsoms siste skip ble bulkskipet «Lancelot» (8300 tdw) kjøpt i 1975 og solgt tre år senere.

Turbintanker «Polarvik» (63860 tdw) var levert fra Kockum i 1963.

080-skipet «Polarbris» (138300 tdw), levert i 1969fra Howaldtswerke-Deutsche Werft.

SKIPET NR. 1 - 2016

Leveransebilde

Ukjent fotograf

25

. .J,, •• >

; : - ri'.;:;--'-.  ’}>£/%.: ''-viksfe :i- £»- . r

 f

Ii . - .
L . v*-* —' ' rw

-ry— f | CV’-

w.  .:- j| ~ . C?

  . _ &S-ö>f

 'MÉ ; -KLJ' T 1 J&iiai 'R.

:   **&»&*'****** MiiTtiiaiMi i ;3*a^ l^.



«Ranen» i rutefart på 1950-tallet.

Dampskipet «Ranen»
- en legendarisk kysttraver
AV TROND CARLSEN

I årene 1910 til 1913 forsøkte Det Helgelandske Dampskibsselskap (HDS)
i Sandnessjøen på forskjellige måter å realisere planene om å få bygget
et nytt og større skip for rutefarten. Selskapet hadde på den tiden fire
dampskip i trafikk i ruteområdet sitt på Helgeland: «Thorolf Kveldulfsøn»
(1892), «Haarek» (1866), «Helgeland» (1905) og «Vefsen» (1910). Selskapet var
så smått begynt å se lengre utover sitt opprinnelige ruteområde, og planla
derfor på sikt å få bygget et noe større skip for godstrafikk langs større
deler av kysten.

Skipet var planlagt å settes inn
fra 1. april 1913, men først i
mars 1914 ble saken endelig

avgjort. Selskapet undertegnet
kontrakt om bygging av et nytt skip
ved J. Storviks Mekaniske Verksted i
Kristiansund. Skipet skulle etter den
første opprinnelige kontrakten leveres
HDS 19. mai 1915. 1 følge kontrakten
skulle skipet koste kr 200 000og ha
en tonnasje på 399 bruttotonn. Damp
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maskinen var av trippel ekspansjons
typen på 463 ihk. og farten skulle være
ca n,5 knop.

For å finansiere byggingen av skipet
ble det tegnet preferansjeaksjer for
kr 35 100-. (En preferanseaksje er en
aksje som gir eieren fortrinnsrett til
utbytte framfor andre aksjonæren)
I 1914 brøt 1. verdenskrig ut, og på
grunn av leveringsvanskeligheter og
vareknapphet, ble ikke skipet ferdig

Foto: Stig Baumeyer

Fra
T.heini

(Sjømil)i

') I Mosjøen korresponderes med rutebil fra Grong.
-) Korresponderer med rutebil fra og til Sandnessjoen. Bilruten

paventes i forsinkelsestilfelle til kl. 14.

fra verkstedet før i begynnelsen av
mars 1918. Den endelige prisen ble
kr 250 ooo,-

«Ranen»s første kaptein het Johan
Andreassen. Han reiste like godt ned
til Kristiansund og var der i store deler
av byggeperioden for å føre kontroll
med byggingen. Om stabelavløpningen
kunne man lese i Helgelands Blad
5. oktober 1916:

TRONDHEIM - HARSTAD - TRONDHEIM.
For passasjerer og gods.

DampskJbet „RAMEN“
Fra Trondheim hver lørdag kl. lö.

,, Harstad hver onsdag ,, 1.

Kystrute.

. . . Billettpris ;
Nordgående: Kl. ,

1- plass | 2. plas:

30
l'’ra Trondheim lørdasr 16.00’

5.00!

.....

i * Korvik søndag 13.50 G.00 5 Brønnøysund » 10.30] 18.9047 Mindland > 12.30 21.15 9.40
1 jatta *1 » 13.00!

19.00
21.15 9.40;.)5

ru
Mosjøen') > 24,2551 Sandnessjøen » 21.00 22.85 10.15

59
Fn Sandnessjøen mandag 0.001

3.30;Hemnesberget 25,65 11.35

62
Mo
Finneidfjord

* 8.00
10.00!

27.05
26.70

11.95
11.80

55
» •Hemnesberget » 11 00* Nesna »

13.00] 24.25 10.7559 * Indre Kvnroy 3» 15.00 25.65 11.3564
76 Til

Grønøy
Bodo

* 17.30
21.30

27,40
31.60

12.10
13.90

92
Bodo
Kabelvåg

tirsdag 0.00!
6.001 37.20 16.30Til

*T:i
Svolvær
Svolvær

* 6.301 37.20 16.30

100
100 i
106

Til

Melbo
Sortland
Risoyhamn

* 13.00
15.301
17.301

40.00
40.00
41.50

17.50
17.50

106 |
Harstad * 20.00' 41.50 iaio

I  a



 4 Oversikt over anløpsstedene med anløpstider
og billettpriser i kystruta Trondheim - Harstad,
både på nordgående og sørgående. Det
Helgelandske Dampskibsselskaps sommerruter
1938. Trond Carlsens samling

Om stabelavløpningen med dampskipet
«Rana» fredag meddeler «Romsdalspos
ten» at den forløp meget heldig. Foruten
disponent Møller og kaptein Andreassen
var selskapets konsulent, ingeniør Jiirgens
tilstede. «Rana» er 149 fot lang og 23 fot
brei. Maskin og kjedel er færdig og vil bli
installert snarest. Skipet blir antagelig
færdig til avlevering i februar, sier bladet.

Kort tid etter leveringen ble «Ranen»
utleid til Den Norske Marine og brukt
som oppsynsskip helt til krigens slutt.
Da skipet ble overtatt fra marinen etter
krigen, ble det fra HDS’ side forsøkt
med en rute til Trondheim. Et feilslått

fiske og inndragning av statstilskudd
gjorde at ruten ble oppgitt etter kort
tid. I perioden frem til 1924 gikk skipet
i lokalfart i HDS’ ruter. Skipet ble også
utleid som erstatningsskip til andre re
derier. Vesteraalens Dampskibsselskap
leide «Ranen» et år i perioden 1921-22
som erstatning for «Mosken» som
hadde forlist ved Dragnes i nærheten
av Risøyhavn 7. mars 1921.

Kystruten
Trondheim-Harstad

Styret i Det Helgelandske Dampskibs
selskap hadde først på 1920-tallet be
gynt å se på mulighetene for opprette

«Ranen» ved levering i 1918.

en kystrute mellom Trondheim og
Harstad. Undersøkelser som var gjort
i den forbindelse antydet at en slik
«minihurtigrute» kunne bli lønnsom.

Etter å ha hatt grundige diskusjo
ner sa styret ja, og 12. juli 1924 la
«Ranen» ut på den første turen mellom
Trondheim og Harstad med kaptein
Lorentz Johansen som fører. Denne
ruten ble etter hvert meget populær,
både når det gjaldt gods og passasjerer.

Det gikk ikke lang tid før man
oppdaget at båten var for liten. Ved
årsskiftet 1926-27 bestemte selska
pet at «Ranen» skulle forlenges, og
i begynnelsen av januar 1927 gikk
båten til Bergen. Det var Mjellem og
Karlsen Verft som hadde fått dette

oppdraget. Forlengelsen var på 20 fot

SKIPET NR. 1 - 2016

og prisen ble avtalt å skulle være ca.
kr 50 000,-. De innledende arbeidene
gikk raskt, og allerede 12. februar var
«Ranen» på vannet igjen. Fremdeles
gjenstod en del innredningsarbeider
før skipet kunne forlate Bergen. På
grunn av en plutselig arbeidskonflikt
på verftet med streik og lockout ble
det bestemt at de avsluttende arbei-

T  «Ranen» sjøsettes fra J. Storviks Mekaniske
Verksted i Kristiansund 29. september 1916.
ForsinkeIser på grunn av 1. verdenskrig gjorde
at skipet ikke ble overlevert rederiet før i mars
1918. Foto: J. 0, Engvik, Kristiansund

Hverdagsliv på fordekket først på 1930-tallet.
«Ranen» hadde til å begynne med åpen bro med
et innelukket styrehus litt lenger bak.

Foto utlånt av Erling Vangen, Sandnessjøen

Ukjent fotograf
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«Ranen» fotografert ved Trondheim etter forlengelsen i 1927.

Kart med anløpssteder i d/s «Ranen»s rute
mellom Trondheim og Harstad på slutten av
1930-tallet. Det Helgelandske Dampskibsselskaps
SOmmerruter 1938. Trond Carlsens samling

Om bord i «Ranen» på slutten av 1920-tallet.
Båten er på slip i Sandnessjøen for vårpuss og
vi ser malerefra Sandnessjøen. Malerne erfra
venstre: Olgar Moe, Einar Sørensen, Carl Carlsen,
Jens Carlsen, Harald Carlsen (forfatterens
bestefar) og Kristian Pedersen, alle fra Sandnes
sjøen. De to guttene er Harald Carlsens to
sønner, Roald (forfatterens far) (t.v.) og Sigvald
på besøk om bord.

Foto via Edgar Carlsen, Sandnessjøen, Trond Carlsens samling
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dene med skipet skulle sluttføres ved
Sandnessjøen Patentslip og Mekaniske
Verksted i Sandnessjøen. I slutten av
mars var arbeidet ferdig, og «Ranen»
kunne igjen settes inn i Trondheim -
Harstadruten med bl.a. 64 tonns større
tonnasje og 700 tønners større lasteka
pasitet enn før.

Utover på 1930-tallet begynte HDS å
tenke på turisme. Det ble laget an
nonser og både i Norge og i utlandet.
Man kunne i diverse medier lese og
se at «Ranen» på sine turer langs
Trøndelags- og Nordlandskysten ville
passere kjente landemerker som Torg

hatten, De Syv Søstre, Hestmannen og
flere navngitte fjorden Dette førte til
en markant gods- og passasjerøkning.
Sommeren 1938 kostet en rundtur med
«Ranen» kr 195,- for et ektepar inklu
dert skatter, kost og service. I HDS’
rutehefte som gjaldt fra 1. juni 1938
kunne man faktisk velge mellom fem
forskjellige turforslag med båten.

Krigstjeneste
2. verdenskrig brøt løs høsten 1939
og krigshandlingene kom til Norge
våren 1940. 9. april lå «Ranen» i Bodø,
derfrå gikk den med en gang sørover

Foto: Schrøder, Trond Carlsens samling
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til hjemstedet Sandnessjøen. Den ble
satt inn i troppe- og lastetransport de
tre nærmeste dagene, deretter ble den
lagt i opplag. Tiden i opplag ble kort,
allerede 18. april ble båten satt i fart
igjen.

Etter å ha blitt brukt i transporttje
neste i Nord-Norge en måneds tid,
delvis som kanonbåt, ble «Ranen» over
tatt av den engelske marine 18. mai.
Det norske mannskapet ble erstattet
med engelske sjøfolk, og båten ble tatt
over til England 9. juni 1940.

Der ble den dokksatt og gråmalt,
og etter hvert gikk den inn i The
Norwegian Shipping and Trade
Mission (NORTRASHIP). Under krigen
gikk den noen korte perioder i kystfart
langs de britiske øyer.

Ved krigens slutt lå «Ranen» i Leith
i Skottland der den hadde ligget i
opplag siden 2. desember 1943. Den
ble ført over Nordsjøen til Norge i
juni 1945 av kaptein Thomas Oftedahl
fra Haugesund. 28. juni kom skipet til
Trondheim etter å ha vært innom Leir
vik på Stord og Bergen. «Ranen» brakte
ca. 100 passasjerer og ca. 50 tonn med
varer med seg til Norge. HDS overtok
skipet formelt 29. juni, og turen gilde
deretter tilbake til hjemstedet Sand-

«Røntgentegning» av d/s «Ranen» etterforlengelsen i 1927. Her kommer det tydelig frem hvordan båten så ut innvendig

«Ranen» kommer tilbake til Trondheim 28. juni 1945.

nessjøen. Skipet ankom Sandnessjøen
om kvelden i. juli, fremdeles gråmalt,
men grønnfargen i skorsteinen var
allerede malt på.

Mandag 2. juli kunne man lese om
tilbakekomsten i Helgelands Blad:

DS «Ranen» ble i går kveld mottatt med en
fullt besatt kai da skipet kom til Sandnes
sjøen etter 5 års fråvær. Den hadde framleis

D/S «RRNEN»

SKIPET NR. 1 - 2016

den grå krigsmalingen på, men hadde fått
igjen HDS’ grønne merke på skorsteinen.
Ellers var skipet oppusset fra øverst til
nederst og av de allierte militærmyndig
heter tilbakelevert med komplett utstyr.
Representantskapets formann, lensmann
Haugen holdt fra kaia en liten velkomsttale
og uttrykte selskapets og distriktets glede
over at «Ranen» var heime igjen for atter å
gå inn i den fredelige rutefart på kysten.

Sverresborg museum

legning: Finn R. Hansen
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«Ranen» ankommer Sandnessjøen om kvelden 1. juli 1945 etter å ha tilbrakt over fem år i britiske farvann under 2. verdenskrig. Båten hadde da fremdeles
sin grå krigsmaling, men skorsteinen hadde fått tilbake sitt grønne bånd. Tirsdag 7. august startet kystruta opp igjen med «Ranen»s avgang fra Trondheim

Siste innsats
«Ranen» ble umiddelbart satt inn i

sin gamle rute mellom Trondheim og
Harstad. På slutten av året hadde båten

et lengre slipopphold i Harstad som
varte til i februar 1946. Fra mars til
oktober 1949 lå skipet i Trondheim for
bl.a. omlegging til oljefyrte kjeler og
vanlig sertifikatfornyelse.

I 1954 ble skipet utskilt fra HDS som
eget selskap som fikk navnet «Skips
aksjeselskapet Rana». Hovedgrunnen
til det var at «Ranen» tilførte HDS så

store inntekter at selskapet fikk mindre
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rammeoverføringer fra staten. Driften
av kystruten (Trondheim-Harstad) ga
et overskudd på vel kr 47,000,- i 1953,
det siste året i HDS. I årsberetningen
for regnskapsåret 1953 ble driftsresul
tatet ansett som tilfredsstillende til

tross for høye utgifter. 1. juli samme
år ble «Ranen» solgt til Skipsaksje
selskapet Rana i Sandnessjøen for kr
55 000,-. Overtagelsen av skipet skulle
formelt skje fra 1. januar 1954. «Ranen»
fikk nå malt en stor, rød R i skorstei
nen, ellers var skipet det samme. Fra
da av skulle «Ranen»s under- eller
overskudd være HDS uvedkommende.

I mars 1958 ble det satt punktum for
et av Det Helgelandske Dampskibs
selskaps mest vellykkede prosjekt
noensinne, kystruten Trondheim-Har
stad. «Ranen» ble solgt til Hellas, eller
Grekenland som det het på den tiden.

Angelos Venetsanos i Pireus kjøpte
skipet for kr 124 000,- og skipet ble
omdøpt til «Paganis Venetsanos».
Etter å ha seilt noen år i varmere

strøk, i Hellas og langs kysten av
Adriaterhavet med anløp i det gamle
Jugoslavia, grunnstøtte skipet
17. november 1965 på Urijie Island
i innseilingen til Bay of Maracol i
Kroatia (pos 44.38N-14.16E), hvor det
søkte nødhavn på reise fra Trieste til
Lingiette i ballast.

Da «Ranen» ble solgt hadde båten ut
ført ca. 1400 rundturer mellom Trond
heim og Harstad noe som tilsvarte ca.
2 222 400 km. Skipet hadde gått over
Folla og Vestfjorden hele 2800 ganger.
«Ranen» hadde også overlevd to ver-

13. mars 1958 var en epoke i norsk kystfarts
historie over. D/s «Ranen» anløper Sandnessjøen
for siste gang. Mange hadde møtt oppfor å ta
farvel med den gamle båten. Spesielt hadde
mange tidligere affiserer og mannskap på
«Ranen» møtt opp på kaia.

Foto; Ukjent fotograf, Trond Carlsens samling

Foto: Per Lillegaard, Sandnessjøen.

Helgeland Museum, Mosjøen
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denskriger. Det var et populært, men
sørgelig umoderne skip som ble takket
av i Helgelands Blad 14. mars 1958;

Det var alminnelig takk og avskjedsstem
ning på kaia i går ettermiddag da «Ranen»
tok seg god tid med sitt siste anløp av
hjemstedet Sandnessjøen. Sjøgutter i
70-årsalderen som hadde tjenestegjort om
bord i sin noenlunde grønne ungdom var
både vemodig og bekymret over hvorledes
det skal gå heretter, når vi blir absolutt
fri for dampbåter. Ellers befant offiserer
og mannskaper om bord seg nærmest i
oppløsningstilstand med tanken på ved
ankomsten til Trondheim å måtte overgi
skipet til sin skjebne for deretter å tiltre en
lengre reise til Tyskland, hvor de skal hente
den nye «Ranen». Da gammel-«Ranen» gikk
ut Sundet i går kveld ble det saluttert for
den fra slipen, hvilket var vel fortjent. - Det
opplyses at foruten de førere som ble nevnt
i forrige nummer, har kapteinene Walnum
og Arntzen i sin tid vært knyttet til «Ranen»
som skipsførere.

Noen dager etter at den gamle «Ranen»
hadde forlatt Sandnessjøen for siste
gang, ankom den nye m/s «Ranen»
hjemstedet. Den nye båten var billigere
i drift og hadde større lastekapasitet,
men ble aldri noe begrep langs kysten.
Den hadde verken kjøle- eller fryse
rom, og lasting og lossing var tungvint
med de tradisjonelle bommene. Nye
godsbåter med sideporter hadde gjort
sitt inntog på kysten og «Ranen» ble
raskt umoderne. I 1968, etter bare 10 år
var det slutt. På høsten samme år ble

skipet solgt til et engelsk firma som
skulle bruke det i oljevirksomheten.

D/S «Ranen»

Byggeår: 1918, forlenge! i 1927

Rederi: Det Helgelandske Dampskibs-
selskap, Sandnessjøen

Lengde: 148 fot,
etter forlengelsen i 1927: 168

Bredde: 23 fot

Dyptgående: 16,83 fot

Maskin: Dampmaskin av typen trippel
ekspansjon, ytelse 463 ihk

Fart: ca. 11 knop

Tonnasje; 462,55 brt.

Opprinnelig kostnad: kr 250 000,-

Kjenningsbokstaver: LEQS

Besetning: 21

Passasjeren 177
Den nye «Ranen» som overtok kystruta ble ingen suksess. Båten ble snart umoderne, i og med at kystrutene

etter hvert ble trafikkert av lasteskip med sideport. 11968, etter bare 10 år, var det slutt.

ds RANEN MRVB LEQS
399/224, 140.2/23.0/16.1 ft
2d T3 82 nhk 463 ihk, J Storviks
3.1917 J. Storviks Mek Verksted, Kristiansund - k 3.1914.

Det Helgelandske Dampskibsselskab, Sandnessjøen.
1918 Leiet av Marinen. Rutefart Trondheim-Harstad.
3.1927 Forlenget Mjellem & Karlsen, Bergen: 462/262 160.2/23.1/16.0 ft
1.1933 Grunnstøtte 23. jan. 1933 Sund i Salten, flott av Bergenske-båt
1934 Ombygd
4.1940 Rekv. 19. april 1940 i Harstad av Royal Navy, decoy ship.

Ført til Aberdeen, ankom 13. juni 1940. TC Royal Navy.
12.1943 Nortraship fra 2. des. 1943.
6.1945 Avgikk leith 19. juni 1945. Levert tilbake 7. juli 1945 i Trondheim, straks satt inn

i rutefart Trondheim-Harstad.

10.1949 Lev. 20.10.1949 etter modernisering i Trondheim: 469/
1951 Ombygd oljefyring.
12.1954 Skips-ÅS Rana, Sandnessjøen
3.1958 A P Venetsanos, Piraeus. GBP 7.500. PANAGIS VENETSANOS.
11.1965 Grunnstøtte 17. nov. 1965 på Urije Island i innseilingen til Bay of Maracol nær

Mali, pos 44.38N-14.16E, der skipet søkte nødhavn på reise Trieste-Lingiette i
ballast. Totalforlis.
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Foto: Per Lillegaard, Sandnessjøen. Helgeland Museum, Mosjøen

Kåre Hansen: «Dæ sto' i avisa», Helgelands Blad
100 or-Sandnessjøen 2004

Bok med notater over reparasjoner, fart, personell
etc. vedrørende d/s «Ranen» (1920-1958),
tilhører Boreal Transport, Sandnessjøen

Det Helgelandske Dampskibsselskap
Årsberetning og regnskap 1953 og 1954.
Statsarkivet, Trondheim

Restene av Det Helgelandske Dampskibsselskaps
arkiv, Boreal Transport, Sandnessjøen
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sommerruteri938.

Eget arkiv.
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AV OLE SAGER

‘Barken (Saroline ar

Barken var på 333 brt og 304 nrt,
152,5 cl. Lengden var 121 fot,
bredde 26 fot og dybde 13 fot,

(eller 38,4/8,7 74,4 meter). Senere ble
nettotonnasjen målt til 298 tonn.

Etter 8 år i tysk eie ble «Dioscuren»
innkjøpt til Kristiansund i 1872 av den
kjente forretningsmannen Nicolay H.
Knudtzon. Det var kaptein A. Meldahl
som førte den prektige skuta hjem
til Kristiansund. Nå fikk hun navnet

«Caroline», oppkalt etter rederens
kone. Skuta var et meget vakkert skip
med slankt skrog og skulle vise seg å
være ypperlig seiler og en god sjø
skute. På grunn av det slanke skroget
trodde man til å begynne med at hun
var rank og ble behandlet med den
største försiktighet under forhalinger.
Men det varte ikke lenge før hun viste
sine gode egenskaper. Det å seile
denne flotte skuta uten ballast over

kortere distanser var ikke noe problem.
«Caroline» var også kjent som en av
de beste seilerne i oversjøisk fart.

32 SKIPET NR. 1 - 2016

Møte med Mary Celeste
Allerede på sin første tur høsten 1872,
for sin nye reder, Nicolay H. Knudtzon
kom «Caroline»ut for spennende
episoder.

Utenfor den portugisiske kysten
møtte de en amerikansk brigantin.
Denne så helt forlatt ut og det var ikke
tegn til liv om bord. En styrmann og et
par av mannskapet på «Caroline» sa
seg villige til å dra over for å undersøke
skuta. Etter litt diskusjon satte kaptein
Meldahl seg imot bording, da han fryk
tet at det kunne være et såkalt «pest
skip». Da det etter en stund fortsatt
ikke var tegn til liv, fortsatte kristian
sundsbarken videre på sin ferd. Senere
viste det seg at dette forlatte skipet
mest sannsynlig var et av verdens mest
kjente spøkelsesskip, den amerikanske
brigantinen «Mary Celeste».

«Mary Celeste» ble bygget i 1861
på Spencehs Island, Nova Scotia, som
den gang var i Britisk Nord-Amerika,

Barken «Caroline» ble bygget i 1864 av

R Dircks i Oevelgönne, Blankenese, som

i dag er en forstad til Hamburg. Hun ble

levert til Böhl Gebruder & Co og fikk navnet

«Dioscuren» og var hjemmehørende i Hamburg

i Tyskland. For sin tyske eier gikk barken mye

på Hong Kong og litt i kinesisk kystfart.

Bark «Caroline», etter maleri i Kristiansunds
Skipperforening. Foto; Ole Didriksen

som i dag er Canada. Spenceds Island
er oppkalt etter den britiske Lord
Spencer. Da «Mary Celeste» var på
reise fra Amerika til Europa ble hun
av en eller annen grunn ble forlatt av
sitt mannskap på 8 og 2 passasjerer.
Passasjerene var kapteinens kone og
hans 2 år gamle datter. Utenom kaptein
Benjamin J. Briggs, bestod mannska
pet av 2 amerikanere, 4 tyskere og 1
danske. Ingen om bord var over 37 år
gamle, et ungt mannskap. Senere ble
brigantinen funnet av den britiske
skuta «Dei Gratia» og tatt inn til havn.
Etter å ha undersøkt skuta ble konsta

tert at den var i full sjødyktig stand,
alt om bord var «ship shape». Det var
heller ikke tegn til sykdom eller vold.

«Mary Celeste» og hennes historie er
et av havets mange mysterier og det
har ikke manglet på teorier over hva
som kunne ha skjedd. Det har blitt
spekulert i mytteri, pirater, tsunami,



fyll blant mannskapet, skypumpe,
undersjøiske jordskjelv, utenom jordisk
liv, sjøuhyrer osv. Men det har aldri
blitt oppklart hva som egentlig skjedde
den gang. Den dag i dag er det mange
som er opptatt av dette mysteriet.

I løpet av de neste 13 årene ble
«Mary Celeste» solgt 17 ganger.
I 1885 under et forsøk på forsikrings
svindel ble hun forsøkt senket uten for
Haiti. Da dette ikke lyktes ble hun satt
fyr på, men dette ble også mislykket.
Reder og kaptein Parker ble satt i
arrest, men døde under fengselsopp
holdet. Skuta ble ikke reparert, men
ble liggende til hun sank av seg seiv.

Den 9. august 2001 påstod forfat
teren Clive Cussler og John Davies at
han hadde funnet «Mary Celeste»,
men mange er tvilende til at han har
funnet den riktige skuta.

Møte med sjørøvere
og misjonær
Etter at Dominicus Brun ble ansatt
som kaptein på «Caroline» i 1881, dro
barken på reise til Ostindia og Kina.
Reisen gikk fra Antwerpen i Belgia
til Tianjin i Kina. Denne reisen ble
opplevelsesrik for skip og mannskap.
Reisen gikk rundt Kapp Horn som ble
passert uten noen form for dramatikk.
Da «Caroline» nærmet seg Borneo,
ble man oppmerksom på to sterkt
bevæpnede skonnerter som nærmet
seg. Dette viste seg å være pirater.
De manøvrerte seg slik at de ville
prøve å få den lille Kristiansunds
barken mellom seg. «Caroline» var
ikke rustet for kamp, om bord var det
bare 4 forladningskanoner, litt krutt,
6 geværet og 6 sabler, så kom det til
kamp var hun forsvarsløs. Deres eneste
sjanse var å prøve å seile fra piratene.
Hele mannskapet ble purret, alle seil
satt. Nå viste «Caroline» seg som den
gode seiler hun var og det varte ikke
lenge før piratene var ute av syne.
Året før ble et tysk skip piyndret av de
samme piratskipene.

Etter hvert på reisen minket fersk
vannbeholdningen om bord betrakte
lig. Så kaptein Brun bestemte seg for
å gå inn til kysten for å fylle på med
vann. Kysten var ukjent for mannska
pet, men de satte ut en båt og dro inn
til standen på en av øyene. Her fikk de
seg en overraskelse, de ble de møtt av

Brigantinen «Marie Celeste», maleri fra 1872 av ukjent kunstner.

en misjonær som ikke hadde hatt kon
takt med folk fra Europa på bortimot
20 år. Misjonæren organiserte slik at
mange av de innfødte hjalp til med å
fylle vannfatene, som de bar på lange
bambusstenger mellom seg. Da vannet
var brakt om bord, og «Caroline» var
klar til å dra videre takket kapteinen
varmt for hjelpen og overrakte mis
jonæren en del hermetikk. Barken
lettet anker og fortsatte reisen.

Mer dramatikk ventet «Caroline» og
hennes mannskap. De hadde knapt
forlatt kysten av øya, før skuta ble
rammet av en tyfon. Om bord ble det
en kamp for livet mot elementene,
og etter harde starbaser kom de seg
gjennom uværet.

Etter hvert ankom de Kina og
Tianjin, som i dag er Kinas fjerde
største by, med ca. 4,7 millioner
innbyggere og er hovedstad i Hebei
provinsen, byen ligger innerst i
Bohai-havet som er den innerste bukta

i Gulehavet. Det var i denne byen det
var en kjempestor eksplosjon den
i2.august i år. Fram til 1929 het denne
bukta Chih-li-bukten. «Caroline»
seilte nå en tid i kinesisk kystfart.

Påjordomseiling
Etter Kina farten tok kaptein Brun
forskjellige frakter, og denne tramp
farten førte til 2 jordomseilinger før
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«Caroline» og hennes mannskap
returnerte til Kristiansund. Blant

annet var hun det første norske skip
som viste det norske flagget i Eureka,
som ligger i Humbolt Bay i Oregon på
den amerikanske vestkysten. På disse
to jordomseilingene kommer skipets
hurtighet tydelig fram. «Caroline»
brukte 92 dager fra Gibraltar til San
Francisco, fra San Francisco til Sydney
brukte hun 43 dager, og derfrå til
Batavia, som i dag heter Djakarta,
brukte hun 24 dager. Nøyaktig når
disse reisene forgikk vet jeg ikke.

Videre står det også i notater om
«Carolines» ferd at hun ankom Hong
Kong den 6-desember 1884. Det vites
også at «Caroline» under kaptein
Bruns kommando gikk fra Belize den
2.august 1888 på reise til Fleetwood
som hun ankom 24. august 1888 og
gikk derfrå 28.mseptember 1888 med
kurs for Bahia.

Vulkanutbrudd

På samme tid som «Caroline» lå i

Batavia (Djakarta), inntraff det store
vulkanutbruddet på øya Krakatau, som
ligger nesten midt i Sunda-Stredet,
mellom Java og Sumatra. Det hadde
vært ganske høy vulkansk aktivitet
på øya og utover sommeren 1883 ble
aktiviteten mer og mer intens. Eksplo
sjoner og askesøyler som strakte seg
hele 6700 meter til værs, kunne sees
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med jevne mellomrom. Om ettermid
dagen den 26.august gikk vulkanen i
fult utbrudd og en svart askesky steg
28 km opp i himmelen. Skip som lå
25 til 30 km unna ble bombardert av
varme pimpsteiner på størrelse med
tennisballer, som truet med å senke
disse. Rett etter eksplosjonen kollapset
en del av øyas nordside og utløste en
tsunami, med bølger på 30-40 meters
høyde, som ødela flere kystlandsbyer
og drepte på tusenvis av mennesker.

27. august kollapset magmakammeret
som nå var tomt. Dette medførte en

eksplosjon som tilsvarte rundt 13 000
atombomber av typen «Little Boy»
som ble sluppet over Hiroshima i 1945,
eller 200 megatonn TNT. Det fortelles
at sjokkbølgen gikk 7 ganger rundt
jorda. Dette utløste en enorm tsunami,
og hakk i hæl med den massive bølgen
fulgte pyroklastiske strømmer ut i
Sundastredet med en hastighet på
120 km i timen og med temperaturer
i overkant av 650 grader Celsius. Den
kokte vekk havets overfalte under seg
og dannet en pute av damp som førte
den over 50 km utover og forkullet
eller begravde alt som kom i dens vei.
165 bebyggelser ble totalt utryddet,
132 ble bebyggelser ble delvis utryd
det. Det antas at på 30 timer omkom
mellom 36 000 og 120 000 mennes
ker som et resultat av utbruddet, i
tillegg til de mange tusen som ble
skadet. Utbruddet i 1883 regnes for å
være et av de kraftigste noensinne.
Eksplosjonen er den høyeste lyd som
er registrert i menneskehetens histo
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Ved ti-tiden om morgenen den
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rie. Lyden av eksplosjonen kunne høres
helt til Perth i Australia 3200 km og til
Mauritius som ligger 4800 km unna.
Året etter var det et globalt tempera
turfall på over 1 grad. En spektakulær
følge av utbruddet var de fantastiske
røde solnedgangene som kunne
observeres i årene etterpå. Den røde
himmelen i Munchs maleri «Skrik»

skal være en nøyaktig fremstilling av
himmelen over Norge etter utbruddet
mener forskere.

Kan også nevne at det nederlandske
dampskipet «Berouw», et dampskip
med sideskovlhjul, ble ført flere kilo
meter opp i elva Koeripan River, ca.
20 meter over havnivået. Skipet lå til
ankers i Lampung Bay 80 kilometer fra
Krakatau, da den ble tatt av en tsunami
og ført opp i elva, hvor den ble gjen
funnet nesten intakt. Mannskapet på
28 overlevde ikke.

På reisen fra Batavia etter utbrud
det, fant mannskapet mange ting
flytende i sjøen som stammet fra
vulkanutbruddet. En god del av disse
ble samlet opp sammen med blant
annet døde slanger og lignende som
ble forært til Christiansund Musæum

ved hjemkomsten. Dessverre ble dette
flammenes rov da Kristiansund ble
bombet under 2.verdenskrig.

I januar 1891, på tur hjem til Kris
tiansund, kom «Caroline» ut for et
voldsomt uvær utenfor kysten av Vest
Norge. Den 13. januar var været var
så kraftig at riggen måtte kappes for å
berge skuta, og de kom seg til nødhavn
ved Ålesund. Senere ble «Caroline»

lllustrasjonstegning av hvordan hjuldamperen
«Berouw» ble funnet i Koeripan River.

slept til Kristiansund og reparert ved
Nedrekranens Verft. Kostnaden på
reparasjonene kom på kr 50 000,-, som
den gang var en betydelig sum.

I 1893 var «Caroline»s tid med
Kristiansund som hjemmehavn over.
Da ble hun solgt til Ole T. Lindøe m/fl.,
i Haugesund, og ble nå ført av kaptein
Jacob Smedsvik.

Ole T. Lindøe kjøpte tre år tidligere,
i 1890, en annen kristiansundsskute,
det var barken «Byfoged Lindahl»,
bygd i 1858 i Kristiansund. Denne
forliste i 1892 ved Setubal i Portugal.

Etter drøyt sju år med Haugesund
som hjemmehavn, ble skuta solgt den
i2.mars 1901 til Sverige. Her var det
P/R Baskemölla med Mårten Nilsson

som reder som kjøpte den stolte
barken. Kjøpesummen var den gang kr
15 500,-.

Solgt på auksjon i februar/ mars
1904 etter å ha ligget i vinteropplag i
Malmö. Igjen var det Mårten Nilsson
m/fl. som kjøpte «Caroline», denne
gangen for sek 8.000,-. Årsaken til
auksjonen er ikke kjent, men kan være
i forbindelse med kostnader etter en

grunnstøting i Flintrännen.
22. november 1907 avgikk

«Caroline» den engelske byen
Hartlepool, låstet med kull som var
bestemt for Malmø. Dessverre forsvant

den en gang så stolte Kristiansunds
skuta underveis med et mannskap på
åtte mann.

Barken «Caroline», reder var Nicolay H.
Knudtzon.

legning av Edmond Cotteau fra 1884

Bilde fra Christiansunds gamle flaate



Nova Scotia-skonnert «Minna»
OLE-CHR. RØREN

Nova Scotia-skonnerten «Minna» var en fremmed fugl under norsk flagg
og fikk en spesiell historie i arktiske strøk. Ole-Chr Røren har ut fra skipets
dekksdagbøker sammenfattet denne historien.

«Minna» ble bygget ved Smith &
Rhuland i Lunenburg NS i 1937 som
«M & L Coaster 2», en Nova Scotia
schooner og god seiler. Den var i til
legg utmstet med en Fairbanks Morse
på 150 hk. Skuta kom i norsk eie i 1943
da Karl Karlsen og Bernt Marø overtok
den som erstatning for «Arktos» som
forliste i 1941.

Skuta ble benyttet i frakt fart på
kysten av USA og var i lengre perioder
engasjert i romfarta mellom Jamaica
og Florida inntil den gikk i opplag i
Shelburn NS 3/5 1945.

«Minna» ankom Brandal 20. juli
1945 kl. 13.30 fra Halifax via Færøyane,
låstet med mel bestemt for Kristian

sund N. Den var i følge med «Peter S»
og «North Star», altså tre båter som

«Minna» på Svalbard sommeren 1947. Foto
via Ole-Chr. Røren

var innkjøpt av norske interesser i
Canada under krigen. Her ble båten
registrert på PR Arktos, Brandal, med
Martin Karlsen som disponent.

«Minna» ble de første år etter krigen
benyttet som frakteskute på kysten og
som ekspedisjonsfartøy på Svalbard og
Jan Mayen. Den ble senere og rigget
for snurping. Den hadde sin første
tur til Svalbard sommeren 1946 og
avsluttet sitt opphold i Norge med en
tur til Svalbard i mai 1960.

Skipper på «Minna» fra 1. januar
1946 var Ingolf Røren og han førte
og skuta tilbake til Canada i 1960.
Svalbardkontoret, senere Norsk
Polarinstitutt, benyttet skuta på sine
ekspedisjoner hver sommer fra 1946
til 1959-
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Minnas historie i Norge
01.07-30.09 1946: Svalbard.

34.06-22.09 1947: Svalbard.

22. september 1947: Fikk maskin
skade på vei i fra Svalbard til Ålesund,
kom ved egen hjelp inn til Bodø.
«Brandal» ble sendt nordover for å

slepe skuta først til Molde og så til
Åndalsnes for lossing og derifrå til
Brandal.

24.06.-18.09 1948: Svalbard.

18.09 1948-15.09 1949: Svalbard
og Jan Mayen.
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«Minna» igjen på Svalbard i 1959. Fortsatt kunne det settes seil.

12.06-13.09 1950: Jan Mayen-Sval
bard-Jan Mayen.

18. april 1951: Til Hatlø Mek. for
skifte av maskin, og i løpet av mai
måned ble det montert radar ombord.

25. juni prøvetur med ny maskin fart
10 knop

30.06-10.08 1951: Jan Mayen.

15. august 1951: Slippsatt i Grøtvågen.
Masta ble flyttet 90 cm forover, det ble
innredet nye lugarer forut for totalt 14
mann. Det ble videre montert ny kappe
med vaiersnelle, nye daviter, ny vinsj,
ny vanntank under lugarer forut og
nye lukekarmer. Det ble laget lugar
i rommet for 8 mann. (Ble brukt på
Svalbardturene)

Store deler av stevnen og baug ble
fornyet, skuta var ferdig på verkstedet
27. november 1951.

1952 var første sesong på storsildfiske,
skuta lasta 1700 hl.

16.06-14,09 195a: Svalbard-Jan
Mayen-Svalbard.

1. juli 1952: Longyearbyen kl. 03.15.
Matros Johan Bøe faller i sjøen, han
blir observert fra «Felix». Trass i
omfattende leting og sokning finner de
ikke Bøe.

27. september 1952: Til Hatlø Mek.
for skifte av maskin. Det blir installert
en Crossley på soohk v/400 rpm.

Første båt til Ny-Ålesund i april 1959; fortsatt
vinterlige forhold.
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Foto: Røren

En ny hjelpemotor på 60 hk av merke
Fairbanks Morse blir og installert.
Det aller meste av hekken blir fornyet.

20. desember 1952: Prøvetur fart
10 mil.

18.06- 15.08 1953: Jan Mayen.

Mars 1954: Ved Hatlø Mek. ble det
montert 2 nye oljetanker i rommet og
alle dører i casing blir fornyet.

22.06- 1954: Svalbard-Jan
Mayen - Svalbard

13. september 1954: Til Søren Frostad
i Tomrefjorden for forlenging. Skuta
blir sjøsatt 30. desember 1954 og er
nå forlenget med 2,90 meter. Den fikle
følgende mål etter ombyggingen: Loa
105,5 fot, bredde 23,6 fot, Dypgående
8,6 fot. (DNV register 1959) Avgang
verftet 4. januar 1955. Lastekapasiteten
var nå økt til 2300 hl.

Foto via Ole-Chr. Røren

Fra 7. mai til 22. juni 1955 var skuta
på håkjerringfiske på Svalbard. Skipper
på turen var Halland. Fangstresultatet
var 440 hl.

01.07-05.09 1955: Svalbard.

November 1955 ble det ved Hjørunga
våg Mek. montert nytt balanserer.

28. april 1956: Første båt til Ny
Ålesund med 17 passasjerer og last i
fra Namsos.

15. mai 1956: Tur 2 til Ny Ålesund. 22
passasjerer og trelast i fra Namsos.

23. mai 1956: Tur 3. til Ny Ålesund 21
passasjerer og last i fra Harstad.

15.06-19.09 1956: Svalbard.

8. september 1956: På tur i fra
Svalbard til Harstad mistet propellen
sør av Hornsund. Slept til Harstad av
«Tromstrål 1», ,15. september overtok
«Aarvak» slepet i Harstad og videre
til Åndalsnes for lossing og til Liaaen
Verft i Ålesund hvor skuta fikk ny
aksling og propell.

20. april 1957: Første båt til Ny
Ålesund med 23 passasjerer, 15 tonn
dynamitt og div. last i fra Oslo.

2. mai 1957: Tur 2 til Ny Ålesund 16
passasjerer og last i fra Harstad, pluss
gods til Kap Line.

11. mai 1957: Tur 3 til Ny Ålesund 16
passasjerer og last i fra Harstad.
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«Minna» igjen under kanadisk flagg.

il. mai 1957: Tur 3 til Ny Ålesund 16
passasjerer og last i fra Harstad.

21. mai 1957: Tur 4 til Ny Ålesund
21 passasjerer og last i fra Harstad,
pluss gods til Kap Line og post til
Longyerbyen.

30. mai 1957: Tur til Longyearbyen
21 passasjerer og last i fra Harstad og
Tromsø, pluss post til Kap Line.

17.06-10.09. 1957: Svalbard.

16.06-10.09. 1958: Svalbard.

20.09-01.10 1958: Tur til Jan Mayen
for Forsvaret.

9, oktober 1958: River styrehuset.
Nytt styrehus ferdig montert 22.
november, alt arbeid utført ved kai i
Brandal.

18. april 1959: Første båt til Ny
Ålesund. 20 passasjerer pluss post og
last - 21 C. Losset og post på Bjørnøya.
16. april på vei nord -13 C. 19. april
losset post og gods på Kap Line - 15 C.
Kom ikke inn til Longyerbyen på
grunn av is.

28. april 1959: Tur 2 til Ny Ålesund.
1 passasjer, post og gods pluss 2 tonn
dynamitt fra Harstad og Tromsø.

«Minna» brenner i Færingehavn 1971.
Foto via Ole-Chr. Røren

8. mai 1959: Tur 3 til Ny Ålesund 19
passasjerer og last i fra Harstad.

21. mai 1959: Tur 4 til Ny Ålesund 12
passasjerer og last i fra Harstad.

18.09-05.10 1959: Svalbard.

4. mars 1960: Tok ombord utstyr
i Ålesund og gikk til Rolf Rekdal i
Tomrefjorden. Det skal legges på ishud
(greenhart, stålplater og baug klaver)
videre skal det monteres en trål winch,
og skuten skal tilbake til Canada.

5. mai 1960: Første båt til Ny Ålesund
15 passasjerer og last i fra Harstad og
Tromsø

18. mai 1960: Tur 2 til Ny Ålesund
19 passasjerer og last i fra Kjøpsvik og
Tromsø.

28. mai 1960: Tur 3 til Ny Ålesund 12
passasjerer og last i fra Harstad.

Foto via Ole-Chr. Røren
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Tilbake til Canada
19. juni 1960 går «Minna» fra Brandal
og ankommer Halifax 4. juli. Her ble
båten registrert på Karlsen Shipping
Co Ltd, Halifax.

Etter tilbakekomsten til Canada

vart «Minna» engasjert i oljeleiting
ved Sable Island. Den ble benyttet
i scallopfiskeri og til selfangst og
hvalfangst. Ingolf Røren fortsatte som
skipper ombord til sommeren 1962,
da overtok Laurits Brandal (smotte
Lall) deretter Torbjørn Jakobsen og Per
Lyngvær.

På en ekspedisjonstur til Vest
Grønland sommeren 1971 med Per
Lyngvær som skipper oppsto det
brann i maskinrommet da skuta var
i Færingehavn, skadene etter denne
brannen var så store at skuta ble
kondemnert. Restene etter det som en

gang var «Minna» kan fortsatt sees i
Ijæresteinene utfor Færingehavn.

///////////////////w^^

4ms MINNA LLPI
125 g i65d, 96.0/23.5/8.6 ft
M5 Fairbanks Morse 150 bhk
1937 Smith & Rhuland, Lunenbugh NS

1943 PR Arktos (Karl Karlsen),
Lunenburg NS, reg Halifax

1945 PR Arktos, Brandal, Ålesund
1952 innsatt ny motor M4 Crossley

1955 forlenget: 132 g 430 165b,

1958 Nytt styrehus bygd i Brandal
7.1960 Karlsen Shipping Co Ltd,

ca. 1962 forlenget: 156 g io6n,

8.1971 Kom i brann 18 aug 1971 i Norder-

treskrog
Bygd som L&S Coaster II

250 bhk

105.5/23.6/8.6 ft

Halifax

125.0/23.6/8.6 ft

far, Færingehavn på Grønland og
ble totalvrak.
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AV DAG BAKKA JR

Opplagsflåten i Kongshavn,
Oslo i august 1958.

Ukjent fotograf, Oslo Bymuseum
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Opplag i Kongshavn
En gang i tiden var Oslo en ekte sjøfartsby med ustrakt havnevirksomhet,

skipsbygging og sine havneområder. De av oss i voksen alder kan også

huske oppiagsskip ved Kongshavn mellom Grønlia og Sjursøya. Dette bildet

tatt 28. august 1958 viser 13 skip i opplag her. Fotografen er ukjent, men

bildet forvaltes av Oslo Museum. La oss se hvilke skip det kan være.

For det første tidspunktet:
Høsten 1956 nådde verdenspolitikken koke

punktet da Egypt nasjonaliserte Suezkanalen
og Storbritannia og Frankrike intervenerte,
samtidig som Israel slo til. Fraktmarkedet var
allerede sterkt, men stengingen av Suez sendte
markedet til himmels med store kontraheringer
til følge.

Etter Suez-boomen høsten/vinteren 1956/57
kom det en reaksjon og markedet dabbet av
utover i 1957/58. Særlig eldre og arbeidskre
vende skip ble tvunget i opplag, som bildet
viser. I virkeligheten dreide det seg først og
fremst om skipstyper som hadde utspilt sin
rolle under norsk flagg. Mange av dem ble
solgt direkte til greske redefe fra opplag.

På bildet ser vi Mosseveien nærmest og
Sjursøya til venstre. Her ser vi nye Mosjøen
losse gjødning i bulk fra Glomfjord. Vi ser
opplagsskipene ligger i grupper på 3-5 skip,
der noen hadde brutt opplag og andre sluttet
seg til. Lengst til høyre ligger en gruppe på
tre eldre dampskip, ellers teller opplagsflåten
større tank- og tørrlastskip.
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Jeg mener å ha identifisert skipene slik, regnet
fra venstre. I (..) står dødvektstonnasje/byggeår:
1. Fred Olsens mt Bollsta (24850/1951) ligger

for seg seiv. Den er hjemme i sommeropplag
og skal snart gå igjen.

2. Den mørke akterenden av mt Norse King
(1470/1936), Odd Godager, stikker seg
frem. Den hadde kommet i februar 1958
og skulle bli solgt ved årsskiftet til Anders
Wilhelmsen som Wilfred.

3. Ditlev-Simonsens trampskip Vesterøy
(9400/1941) hadde ligget siden mai 1958 og
skulle snart gå igjen.

4. Olav Ringdals tankskip Olav Ringdal Jr
(15700/1948) hadde nettopp kommet
hjem for sommeropplag og gikk allerede i
september.

5/6. To Wilhelmsen-skip, Tigre (8662/1926)
til venstre og Toledo (7109/1926) til høyre
hadde ligger noen måneder. Tigre skulle
bryte opplag i september og ble sluttet ut
til Østen og solgt til hugging i Japan. Toledo
ble i november 1958 solgt til Haugesund
som Gardvik.



7- Deretter en luke i rekken før malmskipet
Sirefjell (12180/1936, ex tankskip) med
Olsen Sa Ugelstads lett gjenkjennelige
skorstein. Den hadde kommet i juli og ble
liggende over vinteren.

8. Deretter to av Torvald Klaveness Liberty
skip, først Aura (10732/1944) som nylig var
ankommet og skulle bli solgt til grekere i
oktober.

9. Rederisøsteren Surna (10500/44) lå fra
april til september, før den ble solgt til
norsk reder i Rio de Janeiro.

10. Det store skipet er fra samme rederi, malm
tankeren Domi Hills (23800/1952) som var
hjemme noen uker.

Gruppen på tre eldre dampskip består av:
11. Betta (3340/1939) tilhørende Henriksens

Rederi til venstre; skulle bli liggende lenge,
fra januar 1958 til mai 1960, men skulle
atter komme i fart.

12. I midten ligger gamle Arabo (1250/1911)
ved veis ende. Den kom ved begynnelsen av
året og skulle ligge til januar 1960 da den
gikk til hugging i Belgia.

13. Lengst til høyre T B Torgersens Rita
(2675/1926) 1926 som også skulle bli et
landemerke, fra februar 1958 til januar
1960, men kom atter i fart for sitt rederi.

Til sammen dreier det seg om 13 skip på i alt
145 038 tdw.

Det kan nevnes at det på denne også lå
opplagsskip i Leangbukta, som tankskipene
Tartar 1951 og Høegh Shield 1954.

Liberty-skipet «Aura» gikk i opplag i mars 1958 og ble dokket og solgt i oktober; men ble en
tid liggende i Kongshavn som gresk «Florentia». Foto: Per Erik Johnsen

Fearnley &. Egers linjeskip «Fernplant» (8800 tdw, 1939) i opplag i Kongshavn høsten 1962 og
skulle snart få selskap av søsteren «Ferngulf». Det kom I fart igjen etter noen måneder, men
ble solgt i oktober 1963. Foto: Per Erik Jensen
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Søndenfjeldskes «Kong
! Alf» (1898 tdw, 1963) i

Kongshavn vinteren 1967,
, sammen med Vesteraalskes

godsruteskip «Hestmannen»
(ex «Senja», 1405 tdw,
1938) og «Sortland» (ex
«Nordkyn», 1405 tdw, 1941)

f som begge var i ferd med å
bli solgt til grekere.

Foto: Per Erik Johnsen
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Ryfylkekaien i Stavanger med kystruteskipet
Christiania (1 895) langs kai og - trolig - Sandeid
(1895) lengst til høyre. Begge var secondhand
kjøp av Det Stavangerske Damskibsselskab,
Christiania etter forlis i 1899 og Sandeid i 1903.

40

‘Historiske havnemiijøer*
Fra Geir Svendsens samling kommer denne gang en serie gamle

havnemiijøer fra store deler av kysten. Bildene er primært fra

postkort og taler for seg seiv.
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Glimt fra kanalen i Moss rundt århundreskiftet med

dampskipet Bastø (1 885) som gikk i rute over
Oslofjorden til Horten. Moss-Horten Dampskibs
selskab ble i 1910 overtatt av AS Alpha, mens
Bastø ble solgt til Bergen i 1928 som Holsenøy.

Fra Smedasundet i sildebyen Haugesund rundt
1905, sett fra Risøy. I vrimmelen av fartøyer seg vi
et større jerndampskip lengst til høyre, deretter en
skonnert, så er dampskip med Stolt-Nielsens skor
steinsmerke og en liten tredamper med navn som
ser ut til å slutte på -nar. Lengst til venstre en jakt
og andre småfartøy.

l\X I
Ryfylkekaien, Stauan^er
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Bergenskes hurtigruteskip Irma grunnstøtte på Rakkeflesa utenfor Kabelvåg 20 juni 1937 og fikk store lekkasje' på babord side
Skipet kom seg til kai, men stod i fare for å kantre. Fikk hjelp fra bergingsbåt og ble midlertidig tettet.

Fra Vågen i Bergen rundt 1910-12, med

Bergenskes nye administrasjonsbygning på
Bradbenken under arbeid. Dom i nie rende mot

høyre ligger Stavangerskes Kong Haakon (1904)
og på bortsiden en hvitmalt Arendalske-båt.

Ved kai nedenfor Rosenkrantztårnet to Bergenske
båter utenpå hverandre; den nærmeste
kan minne om Jupiter (1855). Aktenfor en
Nordenfjeldske-båt.

Trondheims imponerende jernbanestasjon fra
1880-tallet med dampskipet Einar, bygget 1880
på TMV som slep- og passasjerbåt for I C Riene
i Buvika, senere Trondhjems Lægterkompani.
Fra bildet synes den primært å gå i passasjerfart
på denne tiden, ca 1905. Den forliste på Trond
heimsfjorden i 1 924.

SKIPET NR. 1 - 2016 41

/

/

r |
Tnmdhjem. lernbcmestiiltonen

|Ék ' v  



De minste stålbåtene i frakteflåten
Av alle fartøyer er de minste ofte de vanskeligste å finne ut av. Det skyldes for en
stor grad at klasseselskapenes skipsregistre bare omfatter fartøyer 100 brt, og at
kildene for de mindre er generelt tynnere og dels sporadiske.

Fraktebåten «Sølve» (150 tdw), bygget i England i 1904, kom til Norge i 1950 og fikk et langt liv på
kysten. Her i Raunefjorden i juli 1973.

Ett område som er spesielt interessant
å finne ut av er de minste fraktefartøy
ene av jern og stål som var i fart på
60/70-tallet. Denne gruppen omfatter
gammelt og nytt; mest gamle og
ombygde fartøyer. Og flere av dem
vet vi lite om, samtidig som Norges
Skipsliste på dette område var lite å
stole på. Her kunne en finne fartøyer
som var utgått før 1940, men som
fortsatt stod registrert.

For å gjøre et forsøk på å rydde i
rekkene har jeg gått gjennom Norges
Skipsliste for 1965 og plukket ut
jern- og stålfartøyer under 100 brt som
jeg med rimelighet kunne anta var i
bruk til fraktfart. Etter utrensking og
kontroll stod jeg igjen med 135 far
tøyer, bygget i perioden 1865 til 1963.
Dessuten la jeg til 13 små paragrafskip
på 99 brt bygget for fraktfart i 1965-70.

Dette materialet ble altfor ornfat

tende til å kunne trykkes i «Skipet», så
jeg la i stedet opp til publisering på
vår hjemmeside, www.skipet.no. Når
du går inn på siden finner du et bilde
av fraktebåten Sølve; klikk på dette og
du kommer inn på listene.
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Listen t.o.m. 1970 omfatter altså 146
fartøyer, som fordeler seg slik etter
alder:

1855-1879 12
1880-1899 30
1900-1919 65
1920-1939 9
1940-1945 1
1950-1970 30
Ukjent år 1

Flåten faller strengt tatt i to deler:
Nye og spesialbygde lastebåter (ca 30)
og en samling på ca 115 ombygde og
motoriserte fartøyer av høy alder og
høyst forskjellig opphav.

Förnyelse
Men om det var en gammel flåte, så
var de ikke gamle som fraktebåten

Tvert i mot var «jernbåtene» i sin tid
en del av moderniseringen av frakte
flåten. Det var tjenlige skrog som ble
strippet og bygd opp igjen som små
lastebåter med motor, innredning og
lasterom; gjerne med enkle midler. Slik

Foto: Dag Bakka jr

sett representerte de et fremskritt fra
eldre og pleietrengende trebåter som
ombygde jakter og «engelskmenn».

Stålbåter i fraktfart var et sjeldent syn
rundt 1950. En telling av medlemsfar
tøy i Fraktefartlyenes Rederiforening i
1947 viste at bare 77 av 1025 fartøyer
var av stål (eller jern). 3 var i kompo
sitt (jernspant med trehud) og resten
var trefartøyer.

En undersøkelse fra SSB i 1946
(på grunnlag av den langt fra feilfrie
Norges Skipsliste) forteller at det bare
var 13 stålfartøyer under 100 brt, mot
565 trefartøyer.

Tilveksten av stålfartøyer kom i
hovedsak like etter krigen (1946/48) og
igjen fra 1952 og utover 50-tallet. Den
kom fra tre hovedkilder:

- små godsruteskip som ble moderni
sert og fikle innsatt motor

- eldre norske fartøyer som ble
avrigget og bygd om, gjerne gamle
rutebåter, slepebåter, sjøbrann
sprøyter osv

- kjøp av stålfartøyer fra utlandet,
mye engelske driftere og tyske/
nederlandske loggere

Likevel ble denne del av flåten etter

hvert fortrengt til lokal fraktfart. Her
kom de også til å møte konkurranse fra
veitransport, samtidig som utviklingen
i bulk gikk mot større laster og lavere
transportkostnad per tonn.

fraktfarten fait sterkt ut over 70-tallet.
Noen holdt det gående i lokale trans
portopplegg, mens andre ble lagt opp.
Noen forsvant stille og rolig, men ble
gjerne stående i Skipsregisteret i flere
tiår etter at de var borte.

Flere av de nyeste stålbåtene ble
bygd om til brønnbåter på 80-tallet,
og flere av dem eksisterer fremdeles i
sterkt ombygd stand.

Antallet aktive småfartøyer i

Dag Bakka jr

4
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«Eno» (120 tdw) ved Laksevågneset 8. mai 1978. Den skrev sin historie tilbake til slepebåten «Emanuel» fra Aker i 1899, ble ombygd til lastebåt i
1937 og var i sin tid også den minste lastebåt i Fred Olsen-flåten som «Bør». Omsider opphugget i 1989

Fototilbud # 26

Her følger et nytt fototilbud, denne gang med norskeide kjøle/

fryseskip (del 1). Her er 30 foto i 10x15 cm, og prisen er

kr 10,- pr. stk. inkl. porto. De fleste er i s/hv; et par er i farger

og er merket med.*

Betaling ved bestilling til min bankkonto nr:

9775.09.28467

Asian Reefer 1978 *; Hilco Girl 1973

Belnippon 1964: Hilco Skater 1981

California Express 1934; Hilco Sprinter 1979

Dalheim 1957 King Frost 956

Emanuel 1976 Mardina Reefer 1953

Fandango 1940-47 : Pacific Express 1964

Frost Askild 1972 Queen Frost 1962-85*

Frost Askot 1971 Ragni Berg 1978

Fryser Duo 1972 Silver Bergen 1997*

Golar Borg 1969 Svithun 1960

Golar Freeze 1968 Thorsøy 1964

Golar Fru it 1965 Tinganes 1985*

Golar Girl 1973 Tundra Skier 1981

Golar Tryg 1955 ; Vikfrost 1964

Helena 1950 ; Washington Express 1933

NSS Fotosamling

Fototilbud nr. 1.2016. Skip/fartøy bygget i krigsårene 1940-

1945 - alle typer. Standardformat er 1 3 xl 1 cm med hvit kant.

Frisene er: Format Pris medlem Pris ikke-medlem

11 x13 cm NOK 10 NOK 15

11x16 cm NOK 13 NOK 18

13 x 18 cm NOK 15 NOK 20

Lindvang 1943 Ranella 1941
Listein 1943 Rilda 1943

Lones 1941 Sand 1944

Lundys Lane 1943 Sauda 1944
Medoc 1942 Sardinen 1942

Norberg 1941 Sea Breeze 1943
Nordaas 1943 Sfinx 1943

Nordkyn 1941 Sirius 1941
Norfart 1942 Snertholm 1945

Oaktank 1940 Solmich 1943

Ofotfjord 1941 Stanelco 1944

Ole Bakk 1941 Stavanger 1944

Presthus 1 1942 Stensund 1943

Presthus 2 1943 Stugard 1943

Randøy 1945 Styrfjell 1942

SKIPET NR. 1 - 2016

Foto: Arne Sognnes
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DRIVGODS

Skipsklokken

Skipsklokken på side 42 i nr 3.15, med
inskripsjon Horten Norway 1921 kan
ikke være fra Snøgg for den ble sjøsatt
1920 september 02.

Stegg kan det muligens være, for
den ble sjøsatt 1921 juni 21, begge
ifølge boken Skipsbygging på Horten
gjennom 150 år. HMV hadde jo et
anker som symbol. Og marinen bruker
jo sjøsetting som byggeår.

Olav K Westhy, Finnsnes

TSS Matatua

Jeg har to gjenstander fra Matatua
som ble hugget i Grimstad på 60-tallet.
Seiv om historien sier hun ble hugget
Orknøyene i 1951.

Jeg har skipsklokka i bronse, diam
50cm høyde 50cm, vekt ca. 70 kg, med
navnet TSS MATATUA Southampton

Dessuten en skipsventil i bronse
diam so-6ocm

Jeg er interessert i å avhende disse
gjenstandene.

Nils H. Berge
Tel: 454 16 556
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Dette reiser også et båtologisk pro
blem, i og med at det britiske turbin
skipet Matatua (6488 brt), levert 1904
fra Workman. Clark &. Co Ltd, Belfast
(-205) ble senket som blokkskip i Scapa
Flow, Orknøyene, i februar 1940 og
opphugget på stedet i 1951, nå under
navnet Ilsenstein. Hvordan kunne gjen
standene ha funnet veien til Grimstad

- og så sent som på 60-tallet?
Opphuggingsverftet i Grimstad, dvs

Christiania Spigerverk som var eiere,
kan ha kjøpt skrapjern fra opphug
gerne, seiv om det var stort behov for
skrap i Storbritannia i 1951. Men det er
jo beviselig en klokke fra dette skipet.
Er det noen som har en forklaring?

Ukjente hvalbåter
Fra Harald Lorentzen har vi fått et

bilde fra en hvalfangstekspedisjon
med kokeri og seks hvalbåter. Ut fra
bildet er det naturlig å tenke seg det
kan være tatt i sesongene 1914-16.
Kokeriet bærer N. Bugges skorsteins
merke og den eneste hvalbåten vi med
sikkerhet kan identifisere er Paal.

Kokeriet er etter alt å dømme

Hvalen (3419 brt, 1892) ex Falloden
Hall, innkjøpt av IS Hvalen (Lars
Christensen), Sandefjord i 1911 for

«Motatua»s skipsktokke.

fangst på lisens ved South Shetlands.
Hvalen-selskapet ble i 1914 overtatt
av AS Hektor (N Bugge), Tønsberg,
sammen med tre hvalbåter, Paal,
Fogo og Minerva 2. PÅ bildet er flåten
supplert av flere hvalbåter fra Bugges
andre selskaper. Kokeriet ble fra 1916
satt i vanlig fart og gikk tapt ved forlis
i mars 1918. AS Hvalen fikk i 1920
levert nye ds Ronald (4818 brt) som ble
sendte på fangst i 1922.
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Foredragsholder Aslak Kristiansen fanget tilhørerne med spennende beretning. Fotograf Håkon Bioch Fra de gode sildeårene i Kristiansund.

NSS Nordmøre
Det var godt med folk i «Skipsfarts
historisk» i Kristiansund 11. februar
2016 da Aslak Kristiansen tok opp
Norges fiskeri- og kysthistorie.

Den tilmålte «skoletimen» ble til
to når Aslak Kristiansen skjøt «inner
tier» med en godt oppbygget fram-

NSS Hordaland
Vi arrangerer tur til Fjell festning på
Sotra torsdag 21. april 2016.

Avreise fra Sandviksboder
Kystkultursenter kl. 09.00 med
privatbiler.

Omvisning og lunch fra ca 10.00
til 14.00.

Pris for omvisning er kr 70 og
lunch kr 50 per person. Transport
kommer i tillegg.

Påmelding til undertegnede innen
14. april på telefon 971 94 917.

Vi minner også om årsmøte i lokal
föreningen 10. mars kl. 19.00 i
lokalene i Sandviksboder 16.

Fra Fjell festning.

Olav Rivelsrud

stilling av en tidsperiode på 10.000
år knyttet til bosetting og matauke,
utvikling av båten, fra lokalt fiske til
storeksport og ringvirkningseffekter
på land fra tønne- og kasseproduk
sjon til motorfabrikker og sildolje
fabrikker. Nær på 50 personer var
til stede og kunne følge historien

SKIPET NR. 1 - 2016

I forgrunnen Betelskipet «Etieser 5».

med et godt utvalg av representative
bilder. For oss som vil fordype oss
nærmere i enkelte avsnitt har vi til
gang til bokverket Norges fiskeri- og
kysthistorie i fem bind, hvor Aslak
Kristiansen har vært bilderedaktør
for de fire første.
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MEDLEMSNYTT
Nye medlemmer 24. november 2015 -10. februar 2016

1554 S Arnt Askildsen Tronesveien 18

1788 B Asgeir Larsen Andersen Øvra Fiskaneset 17

SE 2305 Ole-Jan Petersen c/o Lundeby Høgatan 6

2357 LM Tommy Lian Bakkan 2

2806 Geir Falch Nedre Rønvik Terrasse 24

2318 S Lasse Flamberg Håbakkvegen 4

2825 H Einar M. Jørgensen Eidevegen 77

3045 H Tommy Fiabbestad Møllevegen 23

3122 0 Teresa Lee Krosshøl Muninveien 19

3155 NM Arnt Anders Wærnes Nessabergan 7

3170 0 Jan Erik Øverbye Åssiden Terrasse 20

3229 0 Bjørn Sigurd Brevig Lokesvei 15

3231 NM Jan Birger Helseth Kvernesveien 432

3282 S Svein M. Samuelsen Hauen

3283 0 Lars Vogt Bugge Bekkelagsterrasse 22

3284 B Arne Linga Hardangervegen 3214

3285 0 Ivar Sæther Løken Akerlia 28

3286 B Didrik Kvittingen Nylendet 2 C

3287 Morten Gabrielsen Bynesveien 9

3288 NV Nils Helge Aarseth Lyngholmvegen 234

3289 0 Erik Kristian Hegg Samsveien 35

3290 Bjørn Tuv Postboks 82

3291 Harald Aas Arnulf Øverla

3292 Arne J. Andersen Hermann Wyldenvegs gate 44

3293 0 Terje Bregner

3294 0 Asmund Johansen c/o Oslo Holding AS

3295 0 Magnus Granrud Sorgenfrigate 1 A

3296 0 Bjørn-Eddy Engelbrethsen Svaleveien 5 B

Dødsfall
1991 B Vegard Bakka

318 NV Roe Hauge

1738 Leif Hellandsjø

3059 Per J. Lerum

1249 0 Jan R. Olsen

2837 H Ola Kjell Ottesen

2565 NM Roar Emil Resell

2885 S Hartvig Skjørshammer

Utmeldinger
3100 NV Odd Arild Brandal

2478 S Tor Brekke

1915 H Ingmar Eikeland

765 B Tore Engelsen

3171 LM PerFarbrot

2612 NM Bernt Golmen

840 H Dag Helge Hellen

2852 B Sigmund Hopperstad

2995 0 Thoralf Johnsen

1611 NV Møre og Romsdal fylkesbibliotek

2136 H Einar R. Nilsen

3032 NM Snorre Nilsen

563 0 Arne Nordal

2970 NTNU

2947 NM Per J. Solheim

1086 H Jostein Syre

1455 B Odd Sørensen

1833 Tor Vaksdal

330 LM Vest-Agder Museet Mandal

2799 0 Jan Erik Winjor
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Harald Aas Arnulf Øverlands gate 18

SKIPET NR. 1 - 2016 IA LOKALFORENINGENE

Strandparken 10 0

Fridtjof Nansens plass 4

4307 SANDNES

5410 SAGVÅG

SE-46432 MØLLERUD SVERIGR

4563 BORHAUG

8012 BODØ

4120 TAU

4250 KOPERVIK

4262 AVALDSNES

3518 HØNEFOSS

6516 KRISTIANSUND

1160 OSLO

1782 HALDEN

6530 AVERØY

4170 SJERNARØY

1177 OSLO

5736 GRANVIN

0951 OSLO

5262 ARNATVEIT

7018 TRONDHEIM

5057 ELLINGSØY

3140 NØTTERØY

8801 SANDNESSJØEN

8800 SANDNESSJØEN

8802 SANDNESSJØEN

3187 HORTEN

0160 OSLO

0367 OSLO

3142 VESTSKOGEN

5249 HJELLESTAD

6065 ULSTEINVIK

6848 FJÆRLAND

6854 KAUPANGER

1482 NITTEDAL

5515 HAUGESUND

6600 SUNNDALSØRA

4344 BRYNE

5062 BRANDAL

4018 STAVANGER

5440 MOSTERHAMN

5457 HØYLANDSBYGD

4515 MANDAL

6514 KRISTIANSUND

5427 URANGSVÄG

5219 FITJAR

1534 MOSS

6044 ÅLESUND

4297 SKUDENESHAVN

5508 KRISTIANSUND

1524 MOSS

7491 TRONDHEIM

6530 AVERØY

4291 KOPERVIK

5142 FYLLINGSDALEN

4599 TVEIT

4501 MANDAL

0451 OSLO



Adresse-endringer:
1875 S Odd R Aasheim

3096 0 Bjørn A. Abildsø

2057 Steinar Alrek

750 0 Reidar Andersen

3201 S Svein Andersen

15310 Johnny Andersson

2234 Øyvind Bech

2158 Bjørn Belsås

1448 S Lars Ståle Birkeland

2958 B Trond Borg

1776 S Tom Ueiand Bratåa

1487 Henry G. Ellefsen

2129 B Ingve Fonnes

1297 H Reidar K. Gåsland

910 H Magne S. Hansen

3186 0 Morten Hjelløy

182 B Lorentz Humlevik

1310 Sture Jægtvik

2295 0 Morten Johannesen

3267 0 Jan Olav Johannessen

649 H Kristian Kallevik

2124 Oddvar Mørland Karlsen

165 Robert Kløven

1474 0 Rolf K. Kristensen

2660 Harald R. Lund

835 B Asbjørn Lygre

2589 H Lars Matre

3182 NM Jan L. Myklebost

2579 LM Torkild J. Neset

1985 H Odd Harald Njærheim

3146 B Bjørn Sverre Nord

131 0 Norsk Folkemuseum avd. Norsk Maritimt Museum

2308 0 Thor M. Olaussen

1295 S John Helge Olsen

972 Oskar Pedersen

2830 0 Nils E. Samsonsen

1036 H SandfraktAS

2009 S Rogaland Sjøguttskole

1506 B Jonny-Leif Slettevold

1428 Arne Kristian Steen

2540 Per Sundfær

1627 Trygve Syvertsen

592 0 Geir Sæterdal

3047 0 Roar Georg Thronsen

2283 B Kristoffer Tufteland

SE 101 Roland Wahlfrid

1022 B Arne Johannes Ølmheim

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

NSS Nordmøre
Møteprogram
for 1. halvår 2016

Torsdag 10. mars:
GAUTE MYHRE:

«Nordstjernen» og «Ragnvald Jarl»,

- to gamle damer som fortsatt
holder stilen!

Om «Ragnvald Jarl» og «Nordstjernen», Årsmøte
to tidligere hurtigruteskip som
ble bygget i 1956, for 60 år siden,
kanskje også litt om «Finnmarken»
som var det tredje skipet som ble

bygget for Hurtigmten samme år. Torsdag 12. mai:
«Finnmarken» står i dag på land ved DAG BAKKA JR.:
Hurtigmtemuseet. I Fra Statens dampskipsfart til

Torsdag 31. mars:
SUSANNE KIRK LOSSIUS; Torsdag 26. mai:
Historie ogfremtid - hvordan sikre nye \ LARS LIABø:
140 år med Sundbåten \ Norsk akvakulturhistorie, fra

Torsdag 14. april: ; storindustri. Stikkord fra utviklingen

Torsdag 28. april:
ASBJØRN ERSVIK OG STEIN SÆTTEM: | Rekeaften fdr medlemmer med

Fra Vågen i Kristiansund i ledsagere

Nedre Hauskjeneset 32

Bygdøyveien 27 C

Ukjent adresse

Hvitveisstien 1 A

ukjent adresse

Narverødveien 49 B

Sildråpevegen 1 A

Ukjent adresse

Fåhadlet 76

Hovlandsstrando 259

Makrellveien 11

Kulia 15

Ukjent adresse

Stavlandsneset 74

Are Frodes veg 9 B

Langgutua 17

ukjent adresse

Syv Søstres gate 5 F

Liijeveien 6

Eilert Sunds gate 22

Årvikvegen 53

Postboks 974 Birkenlund

Steinvikhaugan 19

Ukjent adresse

Skolevien 37

Lurevegen 1447

Stølsvegen 43

Horisonten 7

Sol kroken 1

Ukjent adresse

Vognstølen 20

Postboks 720 Skøyen

Ukjent adresse

Trålerveien 10 B

Haugmoveien 60

ukjent adresse

ukjent adresse

Tømmerodden 1

Torkelsvegen 50

Røyskattveien 23

Yssevegen 26

Ukjent adresse

Tonsveien 206

Haakon Tvetersvei 34

Ukjent adresse

Övägen 4 B Igh 1201

Eidsnesvegen 56

Hamhurgerruten og Hurtigmten

innhegninger i Karihola til

av norsk laksenæring

Torsdag 9. juni:

ledsagere

4160 FINNØY

0287 OSLO

3189 HORTEN

3113 TØNSBERG

7048 TRONDHEIM

4160 FINNØY

5894 ONARHEIM

4083 HUNDVÅG

4912 GJEVING

5430 BREMNES

5518 HAUGESUND

2770 JAREN

8800 SANDNESSJØEN

3268 LARVIK

0259 OSLO

5555 TYSVÆRVÅG

4859 ARENDAL

7270 DYRVIK

8481 BLEIK

5912 SEIM

5585 SANDEID

6514 KRISTIANSUND

4520 LINDESNES

5096 BERGEN

0214 OSLO

4085 HUNDVÅG

4993 SUNDEBRU

4077 HUNDVÅG

5209 0S

8410 LØDINGEN

7555 VERDAL

3370 VIKERSUND

0686 OSLO

SE - 216 12 LIMHAMN SVERIGE

5455 HALSNØY KLOSTER



ROKESALONGEN
Spalteredaktør: Frode Folkestad, frode.folkestad@gmail.com Medredaktører: Vegar A. Hansen, Lars Helge Isdahl

«Midnatsol» ut fra Svolvær 21. juli.

Nye anbud
FERGESAMBANDET
REVSNES-FLESNES

Troms Fylkestrafikk har lyst ut anbud
på drift av sambandet i perioden
01.01.2019 til 31.12.2020 med opsjon
1 år + 1 år.

Det er satt krav til at hovedferge har
kapasitet for hhv. 75 pbe, 8 VTE og 199
pass.

Reserveferge kapasitet for hhv.
50 pbe, 5 VTE og 149 pass.

SOMMERFERGER
BRENSHOLMEIM-BOTNHAMN OG
GRYLLEFJORD-ANDENES

Troms Fylkestrafikk har lyst ut anbud
for perioden 28.04.2016-04.09.2016.

Minstekrav til ferge på ruta fra
Brensholmen er på hhv. 2opbe, 1 VTE
+ 8pbe. 104 pass. inkl. mannskap.
I hovedsesongen 20.06.16-14.08.16
ønsker en tilbud på ferge, kapasitet
3opbe.

Minstekrav til Andenes-ferja er
3opbe, iVTE + 8pbe og 199 pass.
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RIKSVEGSAMBANDET ANDA-LOTE

Statens Vegvesen har lyst ut anbud
på sambandet for en periode på 10 år,
regnet fra 01.01.2018.

Det innføres drift med 2 ferger med
minstekapasitet på 100 pbe og 349 pass.
I tillegg skal sambandet ha tilgang
på reserveferge med minstekapasitet
90 pbe og 249 pass.

RIKSVEGSAMBANDET
MORTAVIKA-ARSVÅGEN

Statens Vegvesen har lyst ut anbud
på sambandet for en periode på 6 år,
regnet fra 01.01.2019

Her er lagt inn årlige opsjoner i
inntil 5 år. Minstekrav til kapasiteter
er satt slik;
- 3 ferger med kapasitet 240 pbe,

20 VTE, 599 pass. inkl. mannskap.
- 1 ferge med kapasiet 210 pbe,

18VTE, 599 pass. inkl. mannskap.
- 1 reserveferge med kapasitet

200 pbe, 18 VTE, 599 pass. mannskap

Det legges derved opp til rute med
4 hovedferger i bruk pluss 1 reserve
ferge som ikke skal benyttes på andre
samband eller i annen kommersiell

bruk. I klar tekst betyr dette at reser
veferge kun skal brukes på sambandet
Mortavika-Arsvågen.

Fjordi seiler sambandet med 3
ferger i dag. «Boknafjord» - 242 pbe,
«Stavangerfjord» - 212 pbe og
«Mastrafjord» - 212pbe. Om Fjordi
fortsetter må selskapet bygge 2 nye
ferger med plass til minimum 24 opbe.

Tildelte anbud

HURTIGBÅTDRIFT SØR HELGELAND
Nordland Fylkeskommune, NFK har
tildelt Torghatten Trafikkselskap
kontrakt for hurtigbåtdrift i 3 år fra
1. april 2016 med mulighet for forlen
gelse i 2 år.

Avtalen omfatter rutene

Vega-Brønnøysund, Brønnøysund-
Sandnessjøen, Sauren/
Stortorgnes-Brønnøysund og
Bindalseidet-Harangsijorden.

Hurtigruten
«Midnatsol» vil seile i Antarktis
vinteren 2016/2017, i tidsrommet
september 2016-april 2017. Når «Mid

Foto: Frode Adolfsen



natsol» er utenriks vil «Spitsbergen»
overta hennes seilinger i Hurtigruten
Bergen-Kirkenes.

Skipet gikk ut av rute i Bergen
7. januar og ankom verksted i
Bremerhaven 09.01.16.

Her skal hun bl.a. klargjøres for
Antarktisfart til høsten. Skipet får nye
vribare propeller mm. Tilbake i Bergen
30 januar.

Like etter midnatt, natt til fredag
18. desember 2015 fikk «Finnmarken»
motorstans i Valderhaugfjorden ved
Ålesund. Lørdag kom til skipet til kai
for egen maskin om natta om lag 04.30
etter og ha fått utbedra skaden. Skipet
ble assistert til kai av eit forsynings
skip og losbåten. Lørdag 19. desember
kl. 15.00 kasta skipet loss og gikk
nordover i rute igjen.

«Polarlys» opphold ved Fosen
Yard er utsatt 22 dager (2 rundturer).
Oppstart var satt opprinnelig til
11.01.16 Nå blir oppholdet på verftet
mot slutten av januar.

Hurtigruten har kjøpt nytt ekspe
disjonsskip, «Atlantide» (2009) fra
Portugal som vil få navnet «Spits
bergen». Skipet bygges fullstendig

Den nylig oppgraderte «Oslofjord» (ex «Bergensfjord» og opprinnelig «Bergen» fra 1993), har fått Shippax Award 2015 for sin ombygging; nå på Sandefjord-
Strömstad.

om ved Fosen Yard, Rissa. Skipet skal
være klar til mai, og vil da seile eget
ruteopplegg fra Bergen på de samme
dagene som «Lofoten» i tidsrommet
mai-september. Fom. september
settes skipet inn i ordinær rute i det
tidsrommet «Midnatsol» er utenriks.

Når hun er tilbake vil skipet seile
ekspedisjonscruise.

Hun forlot Landskrona 06.11.15 og
ankom Rissa 09.11.15.

«Nordstjernen» ankom Skudeneshavn
17. september 2015 for vinteropplag.

Skipet skal også seile på Svalbard
sommeren 2016.

Internasjonal fergefart
COLOR LINE

I perioden 31.12.15-14.01.16 var «Color
Viking» på Sandefjord-Strömstad til år
lig vedlikehold i Hirtshals. «Bohus» var
på verksted i Hirtshals i tidsrommet
13-23.1.16.

FJORD LINE

I forbindelse med reforhandling av
låneengasjement i Fjord Line AS ble
det i november gjennomført en rettet
emisjon mot Ferd AS (Johan H Andre

SKIPET NR. 1 - 2016

sen), som vil gi 40 prosent eierandel.
Hovedaksjonær er fortsatt Teigen
familien i Egersund.

Fra 2016 kan Fjord Line sine to
skip frakte passasjerer og vogntog
mellom anløpshavnene Bergen og
Stavanger.

«Oslofjord» på ruten Sandefjord-
Strömstad var på verksted i perioden
31.12.15-11.01.16. Hun var på verksted i
Hirtshals.

Innenlands rutefart
BASTØ-FOSEN
«Melshorn» ble benyttet som avløser
Moss-Horten fom 21.11.15 i forbin
delse med oppgradering/ verksted
for «Bastø I og II». På veg sørover
fra Nordland var ferja innom Auste
volls-ruta som avløser fra 05.11.15. Ho
slutta av der 14.11.15 og seilte videre
til Horten.

«Bastø I» ankom Fiskerstrand Verft
(Ålesund) 22.11.15 på ettermiddagen
for skifte av hovedmotor, samt vedlike
hold. Hun avgikk Moss på morgenkvis
ten lørdag 21.11.15. Ombyggingen er
estimert til 8 uker.

På nyåret 2016 seiler «Bastø II»
til Fiskerstrand for ombygging når

Foto fra Fjord Line
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«Bastø I» er tilbake på sambandet
Moss-Horten. Begge to skal være
ferdig ombygget i løpet av mars 2016.

NORLED ROGALAND
Sambandet Sand-Ropeid i Indre Ry
fylke ble nedlagt 1 januar 2016. «Sand»
slutta av i ruta i starten av desember

og seilte nordover til Møre. «Ropeid»
overtok. I samband med nedlegging

I januar var det krise for Norled da den enefergen etter den andre i Sunnhordland fikk problemen Også reservefergen «Stallovarre» måtte hentes opp fra
Stavanger. Da neste ferge røk ut måtte den fredete veteranfergen «Skånevik» trø til noen dager i Fjelbergruten.
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av ruta gikk «Ropeid» sin siste tur
fra Ropeid 31. desember kl. 19.30 til
Sand. Så var det slutt og ferja seilte til
Stavanger.

NORLED HORDALAND

Hurtigbåten «Fjordbris» overtok lørdag
20.11.15 rute kl. 14.45 fra Bergen. Båten
ankom Bergen noe tidligere på dagen
fra verksted i Eikefjord. Her har båten

Nordleds nye «Utne» ankommer Bergen 9. okto
ber 2015.

fått unnagjort noen utbedringer. Båten
gikk på verksted 11.10.15

I hurtigbåtruten Knarvik-
Frekhaug-Knarvik har «Fjordkatt» fra
4 januar 2016 endret liggekai etter
ruteslutt om ettermiddagen fra Bergen
til Knarvik.

Ferja «Flardingen» ble onsdag 6. januar
på formiddagen landsatt like ved ferge
kaien på Skjersholmane, Stord, da det
oppstod problemer om bord. Etter en
tid ble hun slept av grunn og tatt inn
til Skjersholmane for lossing av biler
og passasjerer. På kvelden ble hun
slept derfrå til Westcon i Ølensvåg
for dokking. Ferja fikk skade på ror og
propell.

Søndag 10. januar fikk ferja
«Vikingen» motorhavari ca. 11.20 på
veg mot kai på Årsnes. Etter kort tid
stod ferja på grunn langs moloen
bortom ferjelemmen. Den andre ferja
på sambandet, «Hordaland» kom til og

Foto: Frode Folkestad

Foto: Harald Sætre
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satt sleper på «Vikingen», men slepe
ren rauk.

Etter uhellet ble sambandet

Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes ble
midlertidig innstilt.

«Hordaland» var tilbake i rute 2 i
14.00-tiden. Rute 1 innstilt.

Om lag kl 1615 slepte «Eide
Wrestler» og KV «Tor» ferja «Vikingen»
bort fra Årsnes. «Vikingen» var tilbake
på Årsnes igjen 17.30 og sambandet ble
igjen innstilt. Noe senere på kvelden
åpnet sambandet igjen. Utpå kvelden
satte «Eide Wrestler» i gang slepet av
«Vikingen» til Høylandsbygd. Etter
litt venting på natt/morgenen ankom
slepet verkstedet i 10.00-tiden mandag
11.11.16.

Mandag 11.11.16 på kvelden var «Stal
lovarre» på plass som avløser-ferge på
Gjermundshamn-ruta.

FOSENNAMSOS SJØ HORDALAND

Problemer i ruta Sandvikvåg-Husavik.
Kort tid etter avgang Sandvikvåg om
kvelden gikk ferja «Heilhorn» på grunn
i dårlig vær, 10.12.15. Ferja ble trukket
av grunn av slepebåt og lagt til kai
igjen i Sandvikvåg. Derfrå ble ferja
slept til Rubbestadneset 12.12.15 for
reparasjon.

Fergen «Lovund» ankommer Sandnessjøen i rute
fra Dønna og Løfta i juli 2015. Foto: Rolf Kristoffersen

Først ble «Marstein» satt inn som

avløser på ruta til Husavik og ferge
2 i Krokeide-ruta ble midlertidig
innstilt. Etter noen dager kom reser
veferga «Herlaug» sørover 15.12.15 fra
Kolvereid på ettermiddagen og overtok
som avløser og «Marstein» tok da opp
igjen ferge 2 ruta si 15.12 .15 kl. 13.25
fra Hufthamar.

Fredag 8. januar på formiddagen
krasjet ferga «Fosen» i kaien under
innseiling til Hatvik (samband Hat
vik-Venjaneset). Fergen traff kaipiren
på veg til kai. Kaipiren fikk skade, ferja
minimalt og ho var tilbake i rute nokså
snart på formiddagen.

SKIPET NR. 1 - 2016

Hurtigbåten «Snarveien» (2005) ble i juli solgt til
Sverige, men har ligget ved Oma Baatbyggeri og
fått navnet «Kosterbris». Foto i januar av Harald
Sætre; i bakgrunnen «Tansøy».

Fjordi har under bygging 2 nye søs
terferjer ved ADA Shipyard, Istanbul.
No har ferjene fått navn, «Losna» til
sambandet Rysj edalsvika-Rutledal-
Krakhella-Losna. Andre ferja som skal
seile på sambandet Måløy-Husevåg-
Oldeide får navnet «Hornelen».

«Årdal» seiler Anda-Lote. Ho vart flytta
frå Manheller-Fodnes.

«Sunnfjord» seiler Stårheim-Isane.
Ho er reserveferge

«Davik» er flytta til Askvoll -
Gjervik-Fure. Ho erstatta «Aurland»
som vart lagt i opplag i Deknepollen/
Måløy.

«Eid» fortsetter på Askvoll-
Værlandet.

«Ivar Aasen» seiler Dragsvik -
Hella-Vangsnes. Ho er teken ned
frå Møre. I tillegg seiler «Dalsfjord»
midlertidig mens «Lærdal» er på
verksted i Florø.

«Lifjord» seiler Manheller-Fodnes.
Her skal «Sogn» seile som ferge 2.

«Sognefjord» ble satt i rute i
Balestandsektoren 7. januar, og
«Dalsfjord» ble sendt til verksted i
Florø. Planen var at ho skal flyttes til
sambandet Eidsdal-Linge på Møre.

FJORDI SOGN OG FJORDANE
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«Stryn» ble tatt ut av rute på
Manheller-Fodnes like før jul og seilt
til Florø med ankomst dit 22.12.15.

«Gulen» ble satt inn i påvente av
at «Sogn» (Rubbestadneset-verksted)
skulle bli klar.

Onsdag 30. desember 2015 på kvelden
gikk «Gulen» på grunn vest av Manhel
ler ferjekai i Indre Sogn. Ferja gilde for
egen maskin videre til Kaupangen Her
ble ferja buksert til kai vha. «Liljord».
Sambandet Manheller-Fodnes ble

innstilt midlertidig så lenge «Liljord»
var opptatt i Kaupangen

Torsdag 31.12.15 ble B-ruta innstilt
og «Liljord» gjekk åleine. Fredag
01.01.16 var «Selje» på plass som
B-ferje,

«Gulen» ligg DD ved Fiskerstrand
Verft, Ålesund for utbedringer.

I sambandet Måløy-Husevågør-
Oldeide var det redningsskøyta
«Halfdan Grieg» som utførte anløpa
av Husevågøy 1. juledag, 25. desember
2015. En liten endring i ferjefarten i
Måløy.

FJORDl THE FJORDS

Turistferjene «Bolsøy» og «Veøy» ligg
i vinter-opplag i Flåm.

«Sognefjord» låg først i vinteropplag
i Deknepollen sør av Måløy. Etter ei
tid der vart ferja lagt i vinterdvale i
Lærdal. DD seiler ferja som avløser i
Balestrand-sektoren.

Vinteren 2015 utførte «Skånevik»
ruta Kaupanger-Frønningen inntil
«Fanaraaken» overtok fom. 11. januar
2016.

52 SKIPET NR. 1 - 2016

FJORD-2 fjord cruises as

«Skagastøl» gikk vinter-rute Flåm-
Gudvangen ein periode i 2015. Så
overtok «Lady Elisabeth», og «Skaga
støl» ligg no i vinter-opplag sammen
med «Fanaraaken» i Flåm. «Fanaraa

ken» overtok lokalruta på Frønningen i
januar 2016.

NORLED - MØRE OG ROMSDAL

På morgenkvisten juleaften 2015 hadde
ferja «Høgsljord» som låg ved kai på
Ytre Hareid-molo blitt kasta opp over
kaikanten pga. høg flo og kraftige vind
kast i kombinasjon. Ferga fikk derved
slagside. Eine pullerten på kaien hadde
trengt gjennom skroget og ankeret
hadde huka seg fast i kaikanten som
ble en del knust. I løpet av julekvelden
ordna ting seg og ferja låg atter i sjøen
utenfor kaikanten.

Torsdag 8. desember 2015 overtok
ferja «Sand» ruta Årvik-Koparnes, med
oppstart kl. 09.00 fra Koparnes. «Ølen»
blir dermed reserveferge på Møre, og
seilte til Volda for kailigge.

Hurtigbåten «Tyrving» har foretatt
motorskifte hos Oma, Stord fom.
29. desember 2015. Den var tilbake i
Ålesund 2. januar 2016.

BOREAL TRANSPORT NORD

-MØRE OG ROMSDAL

BTN er tildelt anbud for de 4 hurtig
båtrutene fom. 01.01.2017. Dette
omfatter Romsdalsruta, Nordøyruta,
Langevågsruta og Hareidruta.

BTN skal bygge 5 nye hurtigbåter,
tre hos Brødrene AA og to hos Oma.

«Tysfjord» laster en vinterkveld.

Brødrene AA bygger båtene
(147 pass.) til Romsdalsruta og
Langevågsruta samt reservebåten til
Hareidruta (199 pass.)

Dei to minste på 147 pass. blir
levert hhv. desember 2016 og mars
2017. Den største på 199 pass. blir
levert i desember 2016.

NORLED - SØR-TRØNDELAG

Ferja «Frafjord» var tilbake på Brekstad
06.11.15 etter utbedring hos Vaagland,
og avløser-ferga «Stallovarre» ble lagt
i ro på Brekstad. Hun ble etter kort
tid seilt sørover og ank. Stavanger
12.11.15.

FOSEN NAMSOS SJØ
-SØR-TRØNDELAG

«Frovær» måtte taes ut av rute fredag
13. november 2015 etter to nesten
havari 11. og 13.11.15.

Båten ble lagt til kai på Dyrøya. Noe
senere ble båten flytta til Søvika for
utbedring. Den ligger nå ved Norgva,
Søvika for motorskifte, ankom der
torsdag 3. desember 2015

«Frøyfart», garnmelbåten gikk først
avløsning fom. 11.11.15 tom. 13.11.15 da
«Frovær» var tilbake i rute på formid
dagen 13. Om kvelden samme dag
måtte «Frovær» igjen taes ut av rute
og garnmelbåten måtte overta igjen.
«Frøyfart» fortsatte inntil «Vetlefjord»
var på plass.

«Vetlefjord» er leid inn fra Fjord 1
for ruta Dyrøy (Frøya)-Øyrekken. Den
var på plass på Dyrøya 27.11.15, testa
kaier 28.11.15 og opptok ruta 29.11.15

Fom. 13.01.16 vart «Frøyfart» satt inn
på ruta Gutvik-Rørvik-Namsos ein pe
riode fordi «Foldafjord» var på verksted
på Kvernhusvika Verft, Hitra. I høst
(2015) var «Agdenes» også nordover for
avløsning.

KYSTEKSPRESSEN
TRONDHEIM-KRISTIANSUND

Ifbm. hardt tillegg til kai oppstod det
skade på hurtigbåten «Tyrhaug». Den
ankom Norwegian Marine i Eikefjord
mandag 28. desember 2015 for utbe
dring. Hun var tilbake på Brekstad
09.01.16 på kvelden.

Foto: Frank Iversen
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TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP
NORDLAND

TTS har bestemt seg for og reparere
ferga «Godfjord» ved Slipen i Sand
nessjøen etter grunnberøring mandag
21.09.15 ved Stokkasjøen i rute Tjøtta-
Forvik. DD seller «Brandal» i ruta.
Planen er at ferga skal tilbake i mte
15. mars på sambandet Tjøtta -Forvik.

TTS har under bygging ny ferje til
Tjøtta-ruta ved Fiskerstrand Verft.

BOREAL TRANSPORT NORD,
HELGELANDSKE

På tidlig kveld 27.11.15 gikk hurtigbå
ten «Rypøy» på grunn ved Sandvær i
Herøy. Passasjerene ble evakuert og
slepebåt ble sendt til stedet. Båten
fikk mindre skade og ble tatt inn til
Sandnessjøen i løpet av formiddagen
28.11.15.

«Thorolf Kveldulfssøn» har

vært reservebåt for hurtigbåtene i
Sandnessjøen. Den er nå solgt til
Bulgaria, men ligger under sitt opprin
nelige navn i Bergen per 28. januar.

Tankskipet «Stella Lyra» fikk brann i
maskinkontrollen og black out like
etter avgang Mosjøen på formiddagen
20.12.15. Ferja «Alsten» fikk satt sleper
på skuta nokså raskt.

TORGHATTEN NORD - NORDLAND

På kvelden 2. november 2015 hadde
hurtigbåten «Nordfolda» ett dramatisk
havari i rute fra Bliksvær til Bodø.

(Skipet 4/2015). Båten ble assistert

Hurtigbåten «Vågsfiord» er solgt til Tromsø som «Aurora Explorer» for bruk på Svalbard til sommeren.

tilbake til Bodø vha. redningsskøyta og
«Ofoten».

Uhellet er en forsikringssak og
DD ligger båten ved kai i Bodø med
betydelige skader. Ifbm. havariet over
tok «Nordic Lady» rutene Bodø-Ytre
Gildeskål og Bodø-Helnessund.

Etter ombygging hos Oma, Stord,
avgang Leirvik 21.11.15 var hurtigbå
ten «Fjordprinsessen» tilbake i Bodø
22.11.15 på kvelden. Båten har nå fått
lastedekk akter og fått montert kran.

THN informerer om bytte av fartøy
i sambandene Bodø-Ytre Gildeskål og
Bodø-Væran. I perioden fom. fredag
20.11.15 og inntil «Fjordprinsessen»
var klar 26.11.15, seilte «Rødøyløven» i
disse to rutene.
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Hurtigbåten «Skogøy» (1991) avslutta
ruta Bodø-Væran 29. oktober i Bodø.
Hun har seilt i 24 år for fire rederier.
Etter avslutning i Bodø seilte fartøyet
til Svolvær for slippsetting. Hun er
solgt til selskapet Ambassadör EHF //
Ambassadör Whale Watching i Aku
reyri, Island, som vil benytte henne på
hvalsafari med navnet «Ambassadör
II». Båten ankom sin nye hjemmehavn
14. desember 2015 etter overfart fra
Norge.

Seilasen hjemover på egen kjøl
var slik: Bodø avg. 08.12.15, Rørvik
ank. 09.12.15 kl. 00.45 / avg 12.12.15
kl. 08.10 (Båten låg værfast i Rørvik),
Kristiansund ank. 12.12.15 kl. 15.40/avg.
kl.17.40, Klaksvik ank. 13.12.15 kl. 15.25
/avg. Kveld, Akureyri ank. 14.12.15 kl.
09.30.

TORGHATTEN NORD-TROMS

Ferja «Vengsøy» ligger fortsatt ved
kai i Tromsø og brukes av og til som
avløser-ferge.

BOREAL TRANSPORT NORD
-TROMS

Lillejulaften, 23.12.15 fikk hurtigbåten
«Sollifjell» gearfeil. Hun var da i
morgenmte Harstad-Finnsnes-Tromsø
og nærmet seg Finnsnes da havariet
skjedde. «Sollifjell» ble tatt ut av rute
og seilte tilbake til Harstad. I Har
stad ble det byttet båt, og «Fløyfjell»
overtok ruta.

«Falkefjell» under avgang fra Sandnessjøen
8. august.

Foto via Frode Folkestad

Foto: Rolf Kristoffersen

53

=T j

——t, 1 - (r t vi&rfffjffffflyiLl!

(,j' : ( ,— j-i,

“ ,- _.~- .  *sZ'j..~!~ . ijl, JoVi-Sj,

  .

y* - -;- > . -— - —: v - ,—~.  -  : *



Det er et sterkt utenlandsk innhold i containerfarten på norske havner. Men noen norske aktører erfort
satt med, som Wilsons «ECL Challenger» (5766 tdw, 1995), eiet av Euro Container Lines AS (Wilson ASA),
Bergen, registrert på Barbados. Foto: Erling Hellesund på Bergen havn

BOREAL TRANSPORT NORD
-FINNMARK

I februar 2016 blir det skipsdåp av 2
ferger og 4 hurtigbåter i Hammerfest.
Det blir ferjene «Hasvik» og «Bergs
fjord» som døpes sammen med hurtig
båtene «Årøy», «Ingøy», «Loppøy» og
«Melkøy».

BTN har bestilt 2 nye ferger
ved Fiskerstrand Verft for rutene

Øksfjord-Tverrfjord- Hasvik og
Øksfjord-Tverrfjord-Bergsfjord -
Sør Tverrfjord ifbm. nytt anbud fra
01.01.2016.

Rutebåten «Sørøy» gikk sin siste tur
23. desember 2015. Deretter ble den
lagt til kai i Hammerfest. Båten er
sirkulert for salg. «Sørøy» er siste
kombibåten av denne typen som har
gått i rute på Norskekysten.

reserveferge i Øksfjord. I dag 15.01.16
på morgenen passerte ferja Tennskjær
på sør. Mulig er ho igjen tiltenkt
Hamnvik som liggeplass.

Ferja «Hasvik» avgikk Fiskerstrand
Verft lørdag 07.11.15 på tidlig etter
middag og ankom Sandnessjøen om
ettermiddagen 08.11 som første stopp
på turen nordover til Finnmark. Hun
ankom Hammerfest 15.11.15 Ferga ble
satt i rute 1. januar mellom Øksfjord og
Hasvik (Sørøya).

Hammerfest 10.12.15. Hun blir ikke satt
i rute Øksfjord-Tverrfjord-Bergsfjord-
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Ferja «Haarek» har ligget som

Ferga «Bergsfjord» kom til
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Sør Tverrfjord før alle de nye fergekai
ene er klare. Inntil dette er klart seiler

gammelferga «Hasfjord» i ruta. Når
hun slutter av blir ferga lagt i ro som
reserveferge. Planen er at «Bergsfjord»
skal i rute i starten av februar.

I skrivende stund ligger hurtigbåten
«Mårøy» på slipp i Hammerfest. Den
har ikke vært i bruk på en stund nå.
«Mårøy» gikk i Bygderuta i Sørøysund
som ny. Deretter var det rute i Altafjor
den og Lopparuta. Hun gikk i mange år
i Loppa og Hasvikruta før hun avslut
tet i Tanaruta.

DD er det kun «Renøy» som er
reservebåt.

Fra 1. januar gikk «Falkefjell» inn i
Vargsundxpressen Alta-Hammerfest.
Torsdag 7. januar 2016 avgikk båten
kl. 09.00 som vanlig fra Hammerfest
i rute til Alta. Underveis fikk båten

havari på ene hovedmotoren, og måtte
gå med redusert fart til Alta. Om bord
var 16 flypassasjerer, og Norwegian
flyet utsatte avgangen sin med en halv
time slik at passasjerene nådde flyet.
En liten gladhistorie fra rutefarten i
Finnmark.

Dette medførte bytte av hurtigbåt.
«Loppøy» avgikk Alta 14.30 for Ham
merfest og «Renøy» overtok og gilde
fra Hammerfest kl. 16.30 for Alta og
overtok ruta midlertidig og inntil
videre.

«Falkefjell» ble lagt til kai i Alta for
utbedring av motor.

Det er levert nye hurtigbåter til
anbudsruter i Finnmark;

Fra Oma Baathyggeri, Stord:
«Hornøy» reservebåt skal være klar i
april 2016

«Ingøy» ankom Hammerfest
13.11.15. Båten starta MåsøyXpressen
i Måsøy-ruta 19.11.15 fra basen i
Havøysund. «Kobbøy» ble lagt i ro
inntil videre i Havøysund inntil ho ble
sendt til Tanaruta.

Fra Brødrene Aa, FLyen:
«Melkøy» var klar i desember 2015 og
ankom Hammerfest 01.12.15. Satt inn i
SørøysundXpressen.

FJORD 1-FINNMARK

«Åfjord» avslutta ruta si Hasvik-Øks
fjord 31.12.2015. Hun ble lagt i ro i
Hasvik og deretter forseilt til Solstrand
Verft i Tomrefjord (Romsdal) for 5-års
klassing. Når hun er ferdig der skal
ferga benyttes i fergefart på Møre.

Godsrutefart
NOR LINES
«Kvitnos» fikk tekniske problemer
på seilas fra Fredrikstad 06.12.15 og
vestover. Skipet måtte ha assistanse
fra taubåt og ble buksert til kai Horten.
Fredag 18.12.15 ble skipet slept i dokk
i Horten. DD ligger skipet fortsatt i
Horten på verksted.

«Silver Pearl» ex. «Nordjarl» er inn
leiet som avløser. Hun var i Ålesund

19.12.15 på nordgående i sin første
tur som «erstatningsskip». Hun gikk
avløser en rundtur.

«Kvitbjørn» låg ved kai i Sandnes i pe
rioden 09.11.15-23.11.15 for utbedring
av LNG-anlegget om bord.

Ifbm. med ruter for jul/nyttår 2015
ble «Kvitbjørn» lagt i ro ved TTS,
Laksevåg i Bergen. Skipet har ligget
med tekniske problemer, men tok laus
12.01 for Fredrikstad og oppstart på ny
tur nordover.

SEA-CARGO

Leieskipet «Marfret Niolon» avslutta
ruta i Immingham 19. desember 2015.
Hun hadde da seilt i ruta Vestlan

det-Immingham noen år.
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«SC Astrea» gikk på verksted i
Gdynia 24. desember 2015. Hun
bie satt inn på Immingham-mta
20. januar fra Vestlandet.

SILVER SEA, BERGEN

FJORD SHIP MANAGEMENT MÅLØY
«Firda» har no skifta navn til «Silver

Firda» og «Framnes» heiter no «Silver
Framnes»

Omreg. i NIS skjedde 15.12.15.
Begge båtane har lagt i ro i Måløy i
jul- og nyttårshelga 2015.

Silver Sea i Bergen står for befrakt
ning av last, mens Fjord Shipping
Management står for drifta av båtane.
Dei seiler på kysten / Færøyene /
Island med frys til Nederland /
Baltikum som hovedoppgave.

Disse to selskapa står også for
befraktning / drift av «Silver Pearl» ex.
«Nordjarl».

SAMSKIP, ISLAND

GREEN MANGEMENT, POLEN

Tidlig i november 2015 overtok
Samskip «Green Frost», «Green Ice»,
«Green Bergen» og «Green Tromsø»
på bareboat chart (befraktning av
last). Green Management i Gdynia har
fortsatt ansvar for drifta.

Båtane seiler no en god del mellom
Island og Nederland / Baltikum med
frys. I tillegg lasting av frys på kysten
til Baltikum og Nederland.

FOLLA SJØTRANSPORT AS

«Folla» er blitt «Folla 2». Omreg. dato
var 25.06.15 iflg. Skipsregisteret. Hun
går fortsatt i rute Namsos-Tromsø.

Norske hurtigbåter solgt utenlands
I slutten av desember 2015 ble

«Krilo Star» (ex «Mørejarl») solgt fra
rederiet M.B. Kapetan Luka TP i Split,
Kroatia til Spania.

Mot slutten av desember 2015 ble
«Espalmador Jet» (ex «Draupner»)
solgt fra rederiet TRASMAPI, Ibiza til
rederiet M.B. Kapetan Luka TP i Split,

Norskeide «Rumba» (8015 tdw, 2003) eies
av Myklebusthaug på Fonnes og seiler for
Norwegian Container Lines i Haugesund.

Foto i FJamburg i desember av Jens Boldt

Kroatia. Tirsdag 22. desember 2015
forlot båten Ibiza for Split . Båten ble
transportert på tungløfteren «Happy
Dover» som ankom Split 27.12.15.

Gamle ferger
Onsdag 16.12.15 ankom «Ole Jakob» (ex
«Sekken») Holmestrand på seilas fra
Kristiansund 13.12.15.

Ferja «Atlantic Pioneer» (ex «Eiksund»)
er i november 2015 solgt til Hæhre
Transport i Vikersund, og har fått
navnet «Hæhre 4». Ferja skal brukes i
ett kraftutbyggings-prosjekt i Sørfjor
den i Rødøy. Smisto Kraft AS i Fauske
förestår utbyggingen.

«Virot» (ex «Vefsna», «Storfjord» 1973)
ble bygd for MRF og senere solgt til
BTN (Helgelandske ) i 2011 og fikk
navnet «Vefsna».

Seapro AS i Oslo. Ferja ble forseilt
fra Sandnessjøen til Ibiza. I juni 2015
skiftet ferja eier til Baleria Eurolines,
Spania og navnet ble endret til «Virot».
I skrivende stund, slutten av november
2015 ligger ferja ved kai på Ibiza.

Holberg Shipping på Smøla kjøpte
i fjor ferja «Aure». I september inn
gikk rederiet en tre-årig avtale med
service-selskapet Abyss Aqua i Kristi
ansund. Det betyr at fartøyet skal inn
som servicefartøy i oppdrettsnæringa.
«Aure» har i november/desember vært

I mai 2015 ble ferja solgt til
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på verkstedet i Kolvereid / Ottersøya
for montering av utstyr ifbm. oppdra
get som servicefartøy. Det er montert
utstyr for mekanisk avlusning. Drifs
område er Trøndelag til Møre. «Aure»
hadde avgang fra Kolvereid 08.12.15 på
morgenkvisten og satte kurs for Smøla.

Gamle rutebåter
Finske «Brahe» (ex «Sunnhordland»
1944) prøvde seg i 2014/15 i danske
farvann, men vendte i høst tilbake til
Hamina i Finland. Planen er at hun
skal ha en del turer på sjøene somme
ren 2016.

Den gamle hurtigbåten «Fjord-Vind»
(ex «Solundir») ble for et år siden solgt
til hogging i Stoksund, men midlerti
dig fredet av Riksantikvaren. Lørdag
2. mai 2015 låstet «Kristian With»
skuta i Stokksund (Fosen Gjenvin
ning) og tok henne med til Dåfjorden,
Fitjar Her kom båten 5. mai 2015 til
«veteran-verftet». I oktober ble båten

skrog og overbygg spylt med tanke på
vinter-opplag.

Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle
bidrag til denne utgaven av Røkesa
longen. Vi oppfordrerflere til å sende oss
hilder av rutegående skip, hurtigbåter og
ferjer, nye som eldre.

Redaksjonen avsluttet 15.01.2016
0905A FF
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Den gamle rutebåten Eitrheim (67 bt), bygget
1937 hos Eidsvik på Snilstveitøy, gikk til bunns
i vinteropplaget ved Molde i januar. Båten har
hatt en lang karriere i rutefart og charterbåt og
har vært gjennom flere omganger med restau
rering. Vi får se hva som nå vil skje med den.

T Arbeidsbåten Hennejjord dukket opp på
Vågen i Stavanger i desember som årets
juletrebåt. Den eies av brødrene Bjergsted fra
Jelsa som hadde kjøpt den i fjor fra en entre
prenør i Nordfjord. Her hadde den vært brukt
i forbindelse med kaibygging. Båten har en
obskur fortid og ses heller ikke å være regis
trert. Samme eiere har også lastebåten Frisk.

Foto og rapport fra Kjell Birger Sønstabø

Foto: Øyvind Todal
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 Situasjonen ved verkstedet i Dåfjor
den på Stord 6. januar i år, fotografert
av Torbjørn Oksnes. Her ser vi veteran
fartøyer i vinteropplag, samtidig som
arbeidet foregår med slippsetting og
andre arbeider.

Nærmest ligger hurtigbåten Solun
dir fra 1972 som ble midlertidig fredet
av Riksantikvaren i f]or og reddet fra
opphugging. Deretter tidligere Tysnes
(1930) under utholdende restaurering
tilbake til rutebåt. Den svarte lille
båten er bunkersbåten Bjørn fra 1866.
Trebåten Lindenes (1943) ligger lengst
borte. På andre siden av bukten ligger
Haugesunds logger Ekar (1915) og
fergen Hardangerjjord (1953).

Granvin (1931) og Riskajjord II (1868)
på slipp og under arbeid.

 Ekar og Hardangerjjord venter på
varmere vær.

Foto: Torbjørn Oksnes

Foto: Harald Sætre
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En klassisk HSD-profil, fergen Bjør
nejjord (egentlig Gamle Bjørnefjord)
fra 1962 i vinteropplag ved fergeleiet i
Sagvåg, fotografert av Torbjørn Oksnes
6. januar.

Etter tjeneste for HSD ble den
solgt til oppdrettsanlegg i 1988 som
Aunfjell, men kjøpt av Johan Brigtsen
i 2010 for å føres tilbake til original
stand. Med Brigtsens hjelp ble fergen
plassert i Stiftelsen MS Bjørnefjord i
Odda og har ligger der for restaurering
i flere år.

 Full fart på Kvenhusvik Verft
i 7. januar med forbåten Biostar
(1778 tdw) bygget 2001, og selvlosse
ren Cahela (1800 tdw), bygget 1971.

 En norsk «handymax», Isabelita
(58 470 tdw) fra 2010, tilhørende
Ugland Shipping i Grimstad, for anker
ved Herøya 11. februar.

Foto: Gunder Tande Sandersen

Foto; 0, Lund
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 Boa Heimdal (490 bt) fra 2009
passerer Finnsnes med tråleren

Solskjær (499 brt) på slep, trolig på
vei til hugging, fotografert i januar av
Bjørn Hansen. Solskjær ble bygget i
1965 på Kaarbøs Mek i Harstad som
Andenestrål II.

 Så gikk gamle Gardar til spiker,
løftet på land på Eldøyane industriom
råde på Stord i 3. desember av flytekra
nen Eide Lift 6.

Dette var en veteran, bygget 1885 i
London som tråler Sweetheart og kjøpt
til Norge i 1911 av Tønne Wathne,
Stavanger og omdøpt Gardar. I 1929
ble den kjøpt av Andr Halsensen i
Bekkjarvik i Austevoll (den gang
Fitjar) og med tiden motorisert (1948)
og forlenget (1950) til 166 fot. Med
tiden rigget for ringnot, men solgt
som Hordatrål i 1973. Eierne gikk
konkurs i 1976 og båten ble overtatt
av Ølen Skipsindustri og ble liggende
i Ølensvåg i mange år. I 1985 solgt til
tyskere for ombygging til seilyacht.
Sommeren 2011 ble den kjøpt tilbake
av Halstensen-familien, fortsatt som

Gardar (til forveksling med aktivt
fiskefartøy ved samme navn).

Foto fra Einar Vik og Terje Lier
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Retro
///////////////^^^^

 Nye Oslofjord, levert i 1949 som
flaggskipet i den norske handelsflåten,
ligger her ved Utstikker II på sin faste
plass, fotografert av Aage Storløkken,
trolig sommeren 1950. Kystruteskipene
ved Festningsbryggen er nærmest
Nordenfjeldskes Kong Erik (1 904) og
deretter en av Bergenskes nye godsrute
skip av type Deneb eller søstre. Helt i
forkant til venstre ligger Tinnsjø og laster
for Telemark, med hva som kan være en

Alva- eller Telemarks-båi lengst ute på
Langkaias innside. Og hvilken dampbåt
ligger lengst ute? Et strålende bilde fra
Oslo Bymuseum.

 Bergen sommeren 1960. Ved Skoltens innside ligger den
nye Innherred (1960), deretter en av Bergenskes nordsjøbåter
av serien levert fra Eriksberg ( Corvus, Diana eller Draco), så
Venus (1931) i Englandsruten og Nordlys (1951) ved Fest
ningskaien. På utsiden av Skolten ekspederer Bohemund
(1950) eller Bayard (1951) i Middelhavslinjen.
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Dampskipet i opplag i Skuteviken er J E M Næss (1944),
Ingvar Jansens siste skip. På Rothaugen ligger en klynge på
fire tankskip. Nærmest Westfal-Larsens Kockum-bygde søstre
Varanger og Finnanger fra 1954, dernest Hornblower (1 950),
og Wilhelm Jebsen (1953). Et glansbilde fra den gang skips
farten var synlig i bybildet.
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SKIPSMATRIKKELEN

Norsk Ordinært Register NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

2015
M/S SEIVIK

Lekter FILLAN

Lekter THERMOSERVICE II

Lekter DYKKERSERVICE BARGE 2

M/S NSO CRUSADER

Lekter SVARTBAKEN

M/S DOWSING

M/S SIEM PEARL

M/S VLINDER

Lekter RIGA

Lekter GOLIAT

M/S FISKESKJÆR

M/S TUPAC YUPANQUI LEAV

M/S RAHITI TANE

M/F HASVIK

M/S SIEM PRIDE

M/S INGØY

M/S SANNSIPAPP

M/F BERGSFJORD

M/S LOS 108

M/S EMILIE H

M/S MELKØY

M/S MRS AMBER

M/S VIANTO

M/S AQS LOKE

M/S IDAR ULSTEIN

M/S NOTMANN

M/S FANØYVÅG

M/S RUBINA

02.10. 135 brt.

08.10. 385 brt.

12.10. 208 brt.

12.10. 202 brt.

13.10. 1851 brt.

13.10. 182 brt.

19.10. brt.

21.10. 7473 brt.

23.10. brt.

26.10. 562 brt.

26.10. 46 brt.

28.10. 3145 brt.

03.11. brt.

03.11. brt.

05.11. 2203 brt.

05.11. 5321 brt.

10.11. 193 brt.

20.11. brt.

25.11. 2203 brt.

27.11.

27.11.

27.11.

01.12.

03.12.

08.12.

10.12.

10.12.

10.12.

11.12.

47 brt.

186 brt.

207 brt.

brt.

brt.

251 brt.

65 brt.

497 brt.

392 brt.

252 brt.
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LDYY - 9016577 - Seivik AS, Torangsvåg/Bergen
- ex Nederland reg. M.P.R.4 (B.2011)

LG8361 - Hitra Kommune, Hitra/Trondheim
- ex ikke reg. (B.2014)

LG9157 - Thermo Service AS, Storebø/Bergen
- ex Nederland reg. (2013)

LDMQ - Mermaid Drift AS, Deknepollen/Måløy
- PTS SP Z.o.o., Stettin (30)

LDXX - 8224470 - Nor Crusader AS (COG Offshore AS, Karmsund), Bodø
- ex Panama reg. NSO CRUSADER (B.1984) ex NOR reg.

LG6714 - Danske Bank (Lerøy Midt AS, Hestvika), Trondheim/Namsos
- ex norsk ureg. (B.2011)

LDXG - Jon-Ivar Windstad, Drammen/Sarpsborg
- ex dansk reg. KERUNA (B.1961)

LDZH - 9417684 - Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
- ex NIS reg. SIEM PEARL (B.2009)

LCTU - Jurg Malm Jacobsen, Oslo
- ex britisk reg. GALLIVANT OF LONDON (B.1999)

LG9117 - Fjordbruk Service AS, Onarheim/Bergen
- ex Polen reg. PP ZMP GDA-1 (B.1987)

LG7120 - Kambo Marina AS, Moss

LDXH - 9505273 - Fiskeskjær AS, Kjerstad/Ålesund (M-625-H)
- ex britisk reg. VOYAGER (B.2010)
- Torgeir Sæverud Higraff, Heggedal/Oslo
- Rahiti Torgeir Sæverud Hifraff, Callao (2)

LEAM - Torgeir Sæverud Higraff, Heggedal/Oslo
- Rahiti Torgeir Sæverud Hifraff, Callao (1)

LNAR - 9733143 - Boreal Transport Nord AS, Hammerfest
- Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (79) Ada Shipyard, Istanbul (113) (skrog)

LDPH - 9703679 - Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand

LDNC - 9768978 - Boreal Transport Nord AS, Hammerfest
- Oma Baatbyggeri AS, Stord (535)

LDTW - Wold Kysttransport AS, Bogøyvær/Trondheim
- ex svensk reg. (B.2003)

LNBN - 9733155 - Boreal Transport Nord AS, Hammerfest
- Fiskerstrand Verft AS. Fiskarstrand (80)

Ada Shipyard, Istanbul (114) (skrog)
3YAV - Kystverket, Ålesund

LEAE - 8517530 -HK Fishing AS c/o Jøran Helde, Skodje/Ålesund
- ex britisk reg. SUSTAIN (B.1986)

LCEB - 9751729 - Boreal Transport Nord AS, Hammerfest
- Brødrene AA AS, Hyen (282)

LDVD - Per Arild Sørlie, Langhus/Fredrikstad
- ex spansk reg. AMBER (B.1984)

LDMJ - Rolv Ola Finanger, Spillum/Namsos
- ex PORTOBELLO DOS (B.1987)

LDLO - 9763277 - Aqs Loke AS, Flatanger/Namsos
- Grovfjord mek Verksted AS, Grovfjord (111)

LMOT - Redningsselskapet - Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning, Oslo
- Swede Ship Marine AB, Fagerfjell (485)

LCHA - 9748136 - Notmann AS, Knarrevik/Bergen
- Norwegian Shipbuilding Supply Sp.z.oo., Stettin (4)

LCRO - 9696022 - Fanøyvåg AS, Batalden/Florø (SF-25-F)
- Stadyard AS, Raudeberg (38)

LDNR - 9770880 - Brage Finans AS (Th.Stava Båt AS, Haugesund), Bergen
- Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (211)

- ex Polen reg. (B.2012)

- ex NIS reg. SIEM PRIDE (B.2015)

- ex norsk ikke reg. LOS 108 (B.1998)

PTS Ltd., Stettin (NB26) (skrog)

Leif K. Nordeide
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M/S FRØY FIGHTER

M/S SJØBRAND

M/S MAURIEL

M/S NAMSOS

M/S KANITNAN

M/S TOR ARNE

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2015
M/S SPAR OCTANS

M/S EUROPEAN SUPPORTER

M/S SIEM AMETHYST

M/S STAR EOS

M/T CHAMPION TRADER

M/S SIEM PRIDE

M/T CLIPPER ODIN

M/S ADS KRISTIANSAND

M/S HÖEGH TRIGGER

M/S HEINA

M/S MIGDALE

M/S FAR SENATOR

M/S GUNNAR TORDARSON BILDUDALUR
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16.12.

17.12.

21.12.

21.12.

21.12.

30.12.

22.12.

08.10.

09.10.

13.10.

22.10.

23.10.

05.11.

05.11.

05.11.

17.11.

01.12.

14.12.

17.12.

29.12. 312 brt. - ex NOR reg. TINDSØY (B. 1982)

44143 brt.

499 brt.

35 brt.

31 brt.

3957 brt.

145 brt.

36313 brt.

9227 brt.

7473 brt.

35873 brt.

21897 brt.

5321 brt.

25994 brt.

39737 brt.

76420 brt.

39736 brt.

482 brt.

6170 brt.
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brt.

LEWZ - 8772075 - Songa Offshore Encourage Limited (repr.: Songa Offshore Management AS
drift: Songa Offshore Rig 3 AS), Limassol/Stavanger

- Daewoo Shipbuilding & Marine Eng., Okpo (3034)
LDMP - 9768265 - Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS

LDLE - Bergen Kommune v/Bergen Brannvesen, Bergen
- Maritime Partnes AS, Ålesund (1958)

LGHE - Seglloftet AS, Jøa/Rørvik
- ex britisk reg. SABIA (B.1984)

3YYZ - 9725536 - Norsk Fisketransport AS, Kolvereid/Rørvik
- Havyard Ship Technology AS, Leirvik i Sogn (124)
Cemre Shipyard, Altinova-Yalova (skrog)

LDZD - Kanitnan Rengpimai og Stian Midland, Knarrevik/Bergen
- ex ? (B.2009)

LDOL - 9800881 - Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS
(Boreal Maritime AS, Skjervøy), Tromsø

LATS7 - 9735000 - Spar Shipping AS, Bergen
- jiangshan Hantong Ship Heavy Industry Co. Ltd.,Tongzhou City. (HT64-213)

LAWW7 - 9126584 - PT Bina Nusantara Perkasa (Eidesvik AS, Bømlo), Jakarta/Haugesund

LCBM3 - 9442433 - Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
- ex NOR reg. SIEM AMETHYST (B.2011)

LAUZ7 - 9738210 - Grieg Star Bulk AS (Grieg Star AS),Bergen
- Yangzhou Dayang Shipbuilding Co. Ltd., Yangzhou J.S. (DY4049)

LAWZ7 - 9127667 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen
- ex Liberia reg. CHAMPION TRADER (B.1997)

LATY7 - 9703679 - Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
- Remontowa Shipbuilding SA., Gdansk (B856/01)

LAWQ7 - 9292101 - Partrederie Clipper Odin DA (Solvang ASA), Stavanger.
- ex Singapore reg. ODIN (B.2005) ex NIS reg. BW ODIN

LAWX7 - 9464417 - ads Bulk IV AS, Kolbjørnsvik/Arendal
- ex Panama reg. LOWLANDS QUEEN (B.2008).

LAUK7 - 9684988 - Høegh Autoliners Shipping AS, Oslo
- Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd., Xiamen 462B)

LAWY7 - 9310410 - Mowinckel Dry AS c/o AS J.Ludwig Mowinckels Rederi, Bergen
- ex Hong Kong reg. AMARANTHA (B.2005)

LLAT3 - 9220689 - Migdale Transport Ltd. (GB Value AS, Ålesund), Inverness/Ålesund
- ex NOR reg. ROFISK (B.2000)

LFSD3 - 9631747 - F-Shiplease AS (Farstad Shipping ASA), Lysaker/Ålesund
- ex NOR reg. FAR SENATOR (B.2013).

LKYK3 - 8101379 - Arnarlax HF(Atlas Shipbrokers AS, Kristiansund), Bildudalur/Bergen

(Frøy Akvaressurs AS, Sistranda), Trondheim
- Sletta Verft AS, Mjosundet (150)

- Boreal Offshore AS, Skjervøy (005)

Finomar Spolka Zo.o., Stettin (677) (skrog)

ex Isle of Man reg. EUROPEAN SUPPORTER (B.1996)
ex NIS reg. OCEANIC VIKING



NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2015:

M/S ANTARTIC NAVIGATÖR (LAXU) (9139610) (6.809/4.065/
1996/07) ex ATLANTIC NAVIGATÖR - 08 ex AMERICAN
MONARCH - 02 - Navigatör Marine AS, Oslo/ Svolvær, ommålt
til 8.913 brt. (07.10.2015).

M/S BELLA CARMEN (LAHR) (29/-/1997) ex KUKLA - 09 - fra Terje
Leo Jacobsen, Tønsberg til Autopartner Fredrikstad AS, Gressvik
og hjemsted endret fra Tønsberg til Fredrikstad (30.10.2015).

M/S BJØRN-WEST (LLSB) (140/150/1887) ex TYR - 51 - fra Opsan
gervågen Veteranbåtlag, Sunde i Sunnhordland/Haugesund til
Opsangervågen Veteranbåtlag c/o Halvard Hammerø, Sunde i
Sunnhordland/Haugesund (26.10.2015).

M/S BULK TRANS (FALL) (7729033) (1.552/1.626/1978/00/01) ex
FJORDTOR 1 - 14 ex EIDE JUNIOR - 10 ex URANIA - 00 ex
ULSNIS - 89 - Bulk Shipping AS (endret ISM-ansv. fra Grøntvedt
Shipping AS, Kråkvåg til Maritime Management AS, Leikanger),
Brekstad/Trondheim (21.10.2015).

M/S DOWSING (LDXG) (-/-/1961) ex KERUNA - 15 - Jon-Ivar Wind
stad, Drammen, endret hjemsted fra Sarpsborg til Drammen
(27.10.2015).

M/F DYRØY (LJDO) (6413352) (415/-/1964/85) ex KONG ØYSTEIN -
85 ex HITRAFERJA - 77 - fra Norled AS (ISM-ansv.: Torghatten
Nord AS, Tromsø), Stavanger til Fosen-Linjen AS c/o Bjørnar
Grøntvedt, Kråkvåg og hjemsted endret fra Tromsø til Trondheim
(23.10.2015).

M/S FARMAND I (LFXY) (48/-/1919) - fra Tore Kvam, Greåker/Larvik
til Tom Wilhelm Langøen, Skien/Larvik (12.10.2015).

M/S FJORD AALESUND (LNYQ) (9375472) (111/11/2006) - fra Nord
Shipping AS, Ålesund til 62 Nord AS, Ålesund (21.10.2015).

M/S FREEDOM KRISTIANSAND (LHMA) (28/-/1990) ex FREEDOM
OSLO - 08 ex SUN VIKING - 95 - fra Leif Christian Lomeland,
Kristiansand til Marius Lystad, Kolsås, omdøpt til STORMEN og
hjemsted endret fra Kristiansand til Oslo (28.10.2015).

M/S HOVDEN (LM6700) (23/-/1979) - fra Ankerdykkerselskap AS,
Kristiansand/ Måløy til Anker Dykkerselskap DA (Erich Louis
Esdar), Kristiansand/Måløy (02.10.2015).

M/S ISLAND INNOVATOR (LCDQ) (8769731) (29.929/11.500/2012
- fra MARACC-Marine Accurate Well ASA (Odfjell Drilling AS,
Sandsli), Stavanger/Ålesund. Til Island Drilling Company ASA
(Odfjell Drilling AS, Sandsli), Ulsteinvik/Ålesund (12.10.2015).

M/F JACOBINE (LHJT) (93/70/1966) ex HVALERFERGEN IV ex
FJELLVÆRØY - fra Bjørvika AS, Oslo/Brøbak til Bjørvika Skips
selskap AS, Oslo/Drøbak (09.10.2015).

M/S KAHOLMEN (LALJ) (25/-/1988) ex SHV KAHOLMEN ex
KAHOLMEN - 08 ex AMBU II - 08 - fra Befalsforeningen
SHV 121, Oslo til Bremanger Sjøbuer Ole Petter Dahl, Svelgen,
omdøpt til NW THUNDER og hjemsted endret fra Oslo til Florø
(08.10.2015). I november til Skip og Service AS, Sponvika, omdøpt
til TRULS og hjemsted endret fra Florø ti Halden (16.11.2015).

M/S LA BELLE (LKCI) (46/-/2009) - fra Morten Hogne Holst og
Bente Holst, Furnes til Johannes Sjurseike, Øvre Vats, omdøpt
til KNAPPEN II og hjemsted endret fra Bergen til Haugesund
(16.11.2015).

Fl.dokk LAKSEVÅG DOKK Nr.2 (LHFU) (19.712/-/1913) ex VER
OLME No.8 - 94 ex DOCK NO. 4 - 48 - fra Bergen Group BMV
AS, Laksevåg/Bergen til Noryards BMV AS c/o Bergen Group
BMV AS, Laksevåg/Bergen (09.10.2015).

M/S LUNA (LDKI) (12/-/1946) - fra Jada Fangst Jan Lambela (Jan
Arild Lambela), Skibotn/Svolvær til Jan Arild Lamela, Skibotn/
Svolvær (14.10.2015).

M/F LUSTRAFJORD (LADZ) (6821016) (506/-/1968) ex FJÆR
LANDSFJORD - 15 ex ODDA - 00 - Yggdrasil AS, Ornes/Florø
(ny ISM-ansv.: Lustrabaatane AS, Ornes) (23.10.2015).

M/S NO PROBLEM (LIWN) (27/-/1990) - fra M B Service Morten
Børud (Morten Børud), Tjøme til Nordnes Paris Charter Roar
Ottar Lorentsen, Tromsø, omdøpt til TRINE HELENE og hjem
sted endret fra Bergen til Tromsø (28.10.2015).
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M/S NORDBANKEN (LMNM) (27/-/1947) - Gildeskål Fartøyvern
stiftelse 2 v/ Jan-Arve Jøsok, Gurskøy/Svolvær, omdøpt til NOR
BANKEN (20.10.2015).

M/S NORSKYSS (LATP) (47/-/1989) ex SJØPYNT - 95 - fra 62 Nord
Cruises AS, Ålesund til 62 Nord AS, Ålesund (21.10.2015).

M/S NOTMANN (LGCZ) (6925020) (101/-/1969) ex RYA - 95 - Not
mann AS c/o Jonny Lokøy, Knarrevik/Bergen, omdøpt til NOT
MANN JUNIOR (29.10.2015).

M/S OCTOPUSSY (LILO) (42/-/1996) - fra Roger Bernt Silden, Rau
deberg til Henry Asle Damman, Stord og hjemsted endret fra
Måløy til Bergen (14.10.2015).

Fl.kran OSLOKRANA (LEXV) (502/-/1950) - fra SG Finans AS.
Lysaker/Bergen til Noryards BMV AS c/o Bergen Group BMV
AS, Laksevåg/Bergen (09.10.2015).

M/S POLARTRANS (JWNZ) (7039531) (677/840/1970/83) ex EWOS
JUNIOR - 06 ex FEVÅG - 95 - fra Seaworks AS (Geir Hokland AS),
Harstad til Roslagen AS (Geir Hokland AS, Harstad), Hjelmås/Har
stad (30.10.2015). Endret ISM-ansv.: til Mostraum Management
AS, Hjelmås og omdøpt til ROSLAGEN og hjemsted endret til
Bergen (19.11.2015).

M/S RADEK (LAHA) (9096442) (549/-/2007/12) ex ROSENBORG -
08 - fra Nye Radek AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/Bergen
til Remøy Pelagisk AS, Ålesund/Bergen, omdøpt til RADEK
SENIOR og slettet i merkeregisteret (14.10.2015).

M/S REM STADT (LHOQ) (9126039) (3.603/5.372/1995) - Rem Stadt
AS, Fosnavåg/Ålesund (ny ISM-ansv.: Remøy Shipping AS, Fosna
våg) (07.10.2015).

M/S RESCUE (3YHH) (11/-/1957) ex ELLINOR - 03 - fra Ballstadøy
AS, Ballstad/Florø til Nyksund Kystkulturforening, Myre/Florø
og slettet i merkeregisteret (08.10.2015).

M/S ROVER (LKAI) (47/-/1950) - Skipstrans Kystlag c/o Angie Bøe,
Tjodalyng, hjemsted endret fra Bergen til Sandefjord (26.10.2015).

M/S RØSTHOLMEN (3YMV) (24/-/1959) - fra Nordfangst Røst AS.
Røst/Bodø til Solund Trebåtforening, Hardbakke/Bodø og slettet
i merkeregisteret (23.10.2015).

M/S SEIBUEN (LM5019) (24/-/1974) - Dåljorden Kystlag, endret
adresse fra Sagvåg til Klokkarvik, samme hjemsted Farsund
(12.10.2015).

M/S STABIL (LETF) (32/-/1944) - fra Lill Katrine Osflaten, Sarpsborg/
Fredrikstad til Rød Bil og Maskin AS, Sperrebotn/Fredrikstad
(13.10.2015).

M/S VÅGSFJORD (LJQB) (177/20/1999) (9196723) - fra Torghatten
Nord AS, Tromsø til Arctic Explorer AS, Tomasjord/Tromsø,
omdøpt til AURORA EXPLORER (30.10.2015).

November 2015:

M/S ANNA THERESE (LM6863) (24/-/1979) ex IDA THERESE - 08
ex SLETTVOLL SENIOR - 05 ex EGAR SENIOR - 95 ex KARL
BJARNE - 93 - fra Kystlaget M/K Ole Jonnys Venner v/ Stein
Grenersen, Leinesfjord til Kystlaget Sogneoksen, Eivindvik,
omdøpt til SOGNEOKSEN og hjemsted endret fra Bodø til
Bergen (17.11.2015).

M/S BENI (LNGT) (84/-/1962/83) ex TORIAN - 88 ex RIVEMAN -
74 - fra Bukser og Berging AS, Oslo til SG Finans AS (Arne Rød
& Co. AS, Sandefjord), Lysaker, omdøpt til RØDULF og hjemsted
endret fra Bergen til Sandefjord (25.11.2015).

M/S CACUS (JXKO) (63/-/1968) ex DR.HOLMBOE - 68 - fra Cacus
Partrederi DA (Vesfjorden Fergeselskap AS), Snarøya/Hammerfest
til Oslo Fjordways AS c/o Guerreiro da Silva, Oslo/Hammerfest
(10.11.2015).

M/S DAG VIGGO (LM4697) (39/-/1973/98) - fra Olagutt AS, Sort
land/Svolvær til Dag Viggos Venner c/o Eivind Karlsen, Engeløya/
Svolvær og slettet i merkeregisteret (02.11.2015). Deretter til
Dag Viggos Venner v/Rune Glemmestad, Brøttum/Svolvær
(22.12.2015).

M/S DOUBLE UP (LDWY) (92/-/1973) - fra Double Up Shipping
AS, Stavanger til Rixos Shipping AS, Biri, omdøpt til RIXOS og
hjemsted endret fra Stavanger til Arendal (27.11.2015)
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M/S DØNNLAND (LCUL) (9632569) (1.536/3.000/2012) - Norsk
Fisketransport AS (Endret ISM-ansv.fra DBS Consultancy AS,
Ottersøy til Norsk Fisketransport AS), Kolvereid/Sandnessjøen
(02.11.2015).

M/S EUNIKE (LLXZ) (25/-/2002) - fra Eunike Båtutleie Koch c/o
Jostein Koch, Vedavågen/Kopervik til Gunnhild Koch, Vedavågen/
Kopervik (18.11.2015).

M/S FOLLA 2 (LLPD) (8112574) (977/725/1982/94) ex FOLLA - 15 ex
HARDANGERFJORD - 94 - Folla Sjøtransport AS, (Endret ISM
ansv.fra: DBS Consultancy AS, Ottersøy til Norsk Fisketransport
AS. Kolvereid) Rørvik/ Namsos (02.11.2015).

M/S FUGLØYSUND (LK4884) (8650332) (136/-/1993) ex NORD
KVALØY - 04 - fra Kystentuasiastenes Förening, Tromsdalen/
Tromsø til Yttersia - Föreningen for Nordnorsk Mat- og Kyst
kultursenter, Tromsø (02.11.2015). I desember til Yttersia Mat- og
Kystkultur. Tromsø (14.12.2015).

M/F FØNVIND (JWYN) (6807450) (342/-/1968/93) ex MIDØY
- 15 - Bra-Vask AS, Herøy/Sandnessjøen, ommålt til 354 brt.
(17.11.2015).

M/S HAUGTUSSA (LJJS) (24/-/1998) - fra Frithjof H. Planthe, Terråk
til Odd Espen Stavseth Kvam, Hestvika og hjemsted endret fra
Brønnøysund til Trondheim (13.11.2015).

M/S HAVTRANS (LFAL) (9673006) (3.654/3.650/2014) ex FS
STORMY - 15 - Norsk Fisketransport AS (Endret ISM-ansv. fra:
DBS Consultancy AS, Ottersøy til Norsk Fisketransport AS), Kol
vereid/Rørvik (02.11.2015).

M/S HELT (LGHZ) (71/-/9132) - fra Arne T. Holkestad, Bjugn/Trond
heim til Bjugn Sparebank, Bjugn/Trondheim (30.11.2015).

M/S JANNE MARIE (LJYM) (42/-/1938) - fra Skipstrans Kystlag c/o
Angie Bøe, Tjodalyng/Molde til Leif Bernhardt Beier, Eidsvåg
neset/Molde (30.11.2015).

M/S LADY ANNE (LEXR) (5262861) (121/-/1952/90/95/00) ex
SOGNEFJELL - 95 ex SUNRISE - 89 ex OLYMPIA - 83 - fra
Hardanger Skipsservice AS, Ulvik til Yggdrasil AS, Ornes, hjem
sted endret fra Bergen til Florø (06.11.2015) deretter omdøpt til
FJÆRLANDSFJORD (09.11.2015)

M/S LEISKJÆR (LM6644) (24/-/1978) - fra Torbj. Johansen AS. Nord
dyrøy til Alstahaug Båtlag c/o Øystein Bjørnvold, Sandnessjøen
og hjemsted endret fra Svolvær til Sandnessjøen (27.11.2015).

M/S NOVATRANS (3YDL) (9579652) (1.318/1.400/2011 - fra Norsk
Fisketransport AS (Endret IMS-ansv.fra: DBS Consultancy AS,
Ottersøy, til Norsk Fisketransport AS), Kolvereid/Sandnessjøen
(02.11.2015).

M/S OPPTUR (LAWT) (39/-/2007) - fra Torbjørn Fjermestad Invest
AS, Kristiansand til Ferieseiling AS, Nøtterøy og hjemsted endret
fra Kristiansand til Tønsberg (04.11.2015).

M/S SMEASUND (LMMM) (96/-/1973) ex BYFJORDEN - 04 ex
BJARTING - 00 ex ALDRA - 86 - fra Mariann Dahl, Stavanger
til Arctic Subsea AS, Tolvsrød og hjemsted endret fra Stavanger
til Tønsberg (05.11.2105).

M/F STALLOVARRE (LHBG) (7727413) (944/258/1978/90) ex SOL
BAKK - 01 - Bjørklids Ferjerederi AS, Lyngseidet/Tromsø (Ny
ISM-ansv.: Norled AS, Stavanger), 24.11.2015).

M/S STEIGEN (LLQC) (9255048) (670/650/2002/08) - Norsk Fiske
transport AS (endret IMS-ansv.fra: DBS Consultancy AS, Ottersøy
til Norsk Fisketransport AS), Kolvereid/Bodø (02.11.2015).

M/S STØNE (LAUT) (6917516) (347/-/1969/96/98) ex HENRIC - 07
ex NJORD - 03 ex HENRIC - 98 ex BRACKENGARTH - 95 -
fra Miljøstein Shipping Vikersund til Polar Tugs AS, Dønna og
hjemsted endret fra Holmestrand til Sandnessjøen (23.11.2015).

M/S STORHOLM II (LCHT) (49/-/1952) ex STORHOLM - 15 ex
HANNA W - 12 ex RUTLEDAL - 10 ex LOFOTVÆRING - 10
- fra Ballstadøy AS, Ballstad/Myre til Gamle Lofotværing’s
Venner c/o Odd A. Refsvik, Bodø/Myre og slettet i merkeregis
teret (18.11.2015).

M/S SØRLANDSSKØYTA (LNVN) (22/-/1956) - fra Magnar Opdal,
Fevik til Per Christian Håvardstein, Rennesøy og hjemsted endret
fra Grimstad til Stavanger (23.11.2015).
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M/S TEMERITY (LGAF) (20/-/1981) ex TEMERITYII -95 - fra Berit
Ingeborg Ramfjord og Bjørn Frode Ramfjord (repr.: Sigmund San
dall, Oslo), Tavira/Oslo til Berit Ingeborg Ramfjord, Tavira og
Bjørn Frode Ramfjord. Alea/Alicante (Repr.: Advokat Sigmund
Sandall, Oslo), Oslo 18.11.2015).

M/S TRONDHJEMSFJORD I (LAPA) (9432177) (176/19/2008) -
FosenNamsos Sjø AS, Trondheim, ommålt til 198 brt. (18.11.2015).

M/S ULVØY (3YLL) (24/-/1959) ex SOGNINGEN - 07 ex SKOG
HOLM - 73 - fra Kari Båheim, Oslo til Eric Kristensen, Gressvik,
omdøpt til NANCY-S og hjemsted endret fra Oslo til Fredrikstad
(05.11.2015).

M/S VEIDNES (LLSD) (9255086) (695/650/2002/12) - Norsk
Fisketransport AS (endret ISM-ansv.fra: DBS Consultancy AS,
Ottersøy til Norsk Fisketransport AS), Kolvereid/Sandnessjøen
(02.11.2015).

M/S VIKNATRANS (3YMR) (9593268) (1.318/1.500/2011) - Norsk
Fisketransport AS (endret ISM-ansv.fra: DBS Consultancy AS,
Ottersøy til Norska Fisetransport AS), Kolvereid/Sandnessjøen
(02.11.2015).

M/S VIKTORIA LADY (LAFM) (9369849) (1.186/700/2006) ex
ASPØY - 09 - Norsk Fisketransport AS (endret ISM-ansv.fra; DBS
Consultancy AS, Ottersøy til Norsk Fisketransport AS), Kolvereid/
Rørvik (02.11.2015).

M/S VIKTORIA VIKING (LCLO) (9521801) (1.214/1.460/2009)
- Norsk Fisketransport AS (endret ISM-ansv.fra: DBS Consul
tancy AS, Ottersøy til Norsk Fisketransport AS), Kolvereid/Rørvik
(02.11.2015).

M/S WANDA (LDJQ) (-A71937) - fra Magne Brekke, Snarøya/Bergen
til Lars Ingeberg, Grimstad/Bergen (09.11.2015).

M/S WHO CARES (LDLM) (-/-1993) ex SUNFLOWER - 15 ex BLUE
MARLIN - ex GEFION - fra Stian Steinslad Jenssen, Eidsvåg
neset/Bergen til Johnny Børresen, Horten/Bergen, omdøpt til
WENDY HORTEN (13.11.2015).

M/S ZENICA (LLWV) (34/-/2001) ex SEABREEZE - 07 ex TRIPLE
A - 05 - fra Johannes Sjurseike, Øvre Vats til Jan Vidar Rasch,
Holmestrand og hjemsted endret fra Haugesund til Holmestrand
(18.11.2015). Deretter til Sveinung Eide, Bergen og hjemsted
endret fra Holmestrand til Bergen (20.11.2015).

Desember 2015:
M/F ATLANTIC PIONEER (LMUS) (7026948) (589/334/1970) ex

EIKSUND - 14 ex RADØY - 86 fra Atlantic Ship Management
AS, Kristiansund til Hæhre Maskinutleie AS, Vikersund, omdøpt
til HÆHRE IV og hjemsted emdret fra Kristiansund til Oslo
(16.12.2015).

M/S BELLA CARMEN (LAHR) (29/-/1997) ex KUKLA - 09 - fra
Terje Leo Jacobsen, Tønsberg til Martin Rene Olsen, Fredrikstad
og hjemsted endret fra Tønsberg til Fredrikstad (23.12.2015).

M/S BOTRANS (LMJR) (568/630/1936/57/71/74/84/99) ex JOLU - 08
ex KARM ALFA - 01 ex ESPEVÆR - 99 ex ELISABETH - 98 ex
SISSEL ELISABETH - 95 ex HARGUN - 89 ex TERJE 9 - 56 - fra
Nordvesttrans AS (ISM-ansv.: Marine Supply AS, Tromsø), Bodø
til Novita Verøytrans AS (Novita Rederi AS), Bodø (15.12.2015).

M/S FJORDKABEL (LNSH) (8416889) (460/-/1985/92/05) ex KYST
KABEL - 00 fra Seaworks AS, Harstad til Seaworks Kabel AS,
Harstad (22.12.2015).

M/S FORLANDET (LDWK) (5117779) (199/163/1921/78) ex
FEMEREN ex FOCA - Stiftelsen Norsk Fartøyvern, Rykkin/
Sandefjord (endre forr.fra Jon Schrøder, Rykkin til Arne Øistein
Holm, Oslo), endret adresse fra Rykkin til Oslo (01.12.2015)

M/S HALSVIK III (LJHE) (8200151) (818/1.250/1983) ex CROSS
COAST - 00 ex MARIA - 98 - Roslagen AS, Hjelmås/Bergen
(endret ISM-ansv.:fra Karmøy Skipsconsult Management AS, Sku
deneshavn til Mostraum Management AS, Hjelmås) og omdøpt
til OSTERFJORD (28.12.2015).

M/S HELEN RAE (LCOC) (27/-/2007) - fra Lars Haaland, Hundvåg/
Stavanger til Thomas Alexander Møksvold Rodvang, Jessheim/
Stavanger og omdøpt til TIME OUT (15.12.2015).

M/S HUGIN (LGYA) (43/-/1906) - fra Måsøval Eiendom AS, Kverva/
Trondheim til Fram Consulting AS, Avaldsnes/Trondheim
(02.12.2015).



M/S KJØLVA (LM6836) (24/-/1979) ex NY-MÅTIND - 10 - fra Rygge
fjord Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Svolvær til Föreningen
Kjølva c/o Joakim Molund, Kvaløysletta/Svolvær og slettet i
merkeregisteret (01.12.2015).

M/S KOBBEN (LEGJ) (48/-/1901/65) - fra Ronny Stabben, Nord
strøno/Halden til Kai & Hytteservice AS c/o Hans Petter Hopland,
Bønes/Halden (21.12.2015).

M/S NORDKABEL (LGRY) (6930544) (407/-/1969/89) - fra Seaworks
AS, Harstad til Seaworks Kabel AS, Harstad (22.12.2015).

M/S OLE WILLASSEN (LNLR) (122/-/1948) ex EIDSFJORD - 72 ex
SØRTRÅL - 64 - fra Skipstrans AS, Larvik til Velantic Maritime
Services AS, Barkåker/ Larvik (29.12.2015).

M/S OMVEGTRE (JWQF) (126/-/1957) ex KVERNSUND - 00 ex
HARØYFJORD - 81 ex FURNES - 76 ex MORSUND - 72 ex RELIN
- 66 - fra Hans Christian Jacobsen, Stavanger/Haugesund til Stian
Kvale, Stavanger/Haugesund (11.12.2015).

M/S RONGSØY (LJWJ) (27/-/1951) - fra Sverre Harald Schei, Førde/
Florø til Rune Lavik, Lundegrend/Florø (21.12.2015).

M/S SOLSKJÆR (LNYK) (6506264) (499/-/1965/79/99/00) ex
BREISTRAND - 85 ex ANDENESFISK V - 78 ex ANDENESFISK
II - 73 - fra Giske Havfiske AS, Giske/ Ålesund til Odd Lundberg
AS, Gratangen og slettet i merkeregisteret (28.12.2015).

M/S SUMMER STAR (LCNP) (-/-/2004) - fra Ingve Kjelsrud, Tøns
berg til Ferieseiling AS, Nøtterøy/Tønsberg (15.12.2015).

Lekter UR 95 (LK7426) (4.058/-/2001) - fra Skipsaksjeselskapet
Kysten, Grimstad til Ugland Shipping AS, Grimstad (15.12.2015).

Lekter UR-97 (LK9904) (4.058/-/2008) - fra - Skips-AS Kysten, Grim
stad til Ugland Shipping AS, Grimstad (15.12.2015).

Lekter UR 99 (LG5345) (4.046/-/2011 - fra Skipsaksjeselskapet
Kysten, Grimstad til Ugland Shipping AS, Grimstad (15.12.2015).

Lekter UR 101 (LK6472) (5.345/-/1993) ex ? - fra Skipsaksjeselskapet
Kysten, Grimstad til Ugland Shipping AS, Grimstad (15.12.2015).

M/S VEIVÅG (JWZZ) (6812493) (176/-/1968/87) ex SKJONGHOLM
JUNIOR -11 ex SKJONGHOLM -10 ex SKJONGHOLM JUNIOR
- 02 ex SKJONGHOLM - 99 ex SKJONGHOLM JUNIOR - 95 ex
NESBAKK - 95 ex GEIR - 78 - fra Britt Janne AS, Hetlevik/ Florø
til c/o Nord AS, Brumunddal/Florø og slettet i merkeregisteret
(08.12.2015).

M/S VESTFART (LKDQ) (7613492) (811/-/1977/09) ex HERØYTRÅL
- 97 ex KAROLØS - 84 - fra Vestfart AS, Bremanger til Hordafor
AS, Bekkjarvik, omdøpt til KAROLØS, hjemsted endret fra Florø
til Bergen og slettet i merkeregisteret (18.12.2015).

M/S VETLEFJORD (LLVB) (9264348) (142/38/2002) ex FJORDLYS
- 07 - Fjordl AS. Florø (ny ISM-ansv.: FosenNamsos Sjø AS,
Trondheim) (02.12.2015).

M/S VÆRØYTRANS (LDYC) (6804317) (356/-/1967) ex THALES - 11
ex SILVERFORS - 08 ex SØLVSKJER - 04 - ex SOLVÅR VIKING
- 97 ex LIASKJÆREN - 90 ex STORHAV - 89 ex GLOMFJORD -
86 - fra Nordvesttrans AS (ISM-ansv.: Fjordbulk AS, Bodø), Bodø
til Novita Værøytrans AS (Novita Rederi AS), Bodø og slettet i
merkeregisteret (15.12.2015).

M/S ÆGE (LKTM) (229/-/1982/96) ex HARGO - 14 ex GANGSTAD - 13
ex OMSUND - 12 ex SKULBAREN - 07 - fra Yttersia-Foreningen
for Nordnorsk Mat-og Kystkultur, Tromsø til Yttersia Mat- og
Kystkultur, Tromsø (14.12.2015).

M/S YUPII (3YMX) (69/-/2007) - fra Bergen Yacht AS, Laksevåg/
Bergen til Skjolden Cruisekai AS, Hønefoss/Bergen (04.12.2015).

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2015:

M/S NORMAND VESTER (LAMW7) (9166546) (3.061/4.587/1998)
- fra Solstad Offshore Asia Pacific Ltd. (Solstad Shipping), Singa
pore/Skudeneshavn til Solstad Offshore Singapore Pte. Ltd. (Sol
stad Shipping), Singapore/ Skudeneshavn (29.10.2015).

November 2015:

M/S FRAM (LADA7) (9370018) (11.647/984/2007 - fra Hurtigruten
ASA, Tromsø til Hurtigruten AS, Tromsø (27.11.2015).
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M/T MARIT (LAQV7) (9235464) (15.016/22.820/2001) ex VEGA
SPIRIT - 11 ex IVER SPIRIT - 05 - Marit Shipping Ltd. (endret
drift fra Vika Shipping AS, Oslo til B-0 Consunting AS, Oslo),
Majuro/Sandnes (09.11.2015).

Desember 2015:

M/T DOLVIKEN (LADK7) (9587192) (81.453/159.058/2012) - fra
Viken Fleet I AS, Øvre Ervik/Bergen til Viken Cruide AS, Øvre
Ervik/Bergen (29.12.2015).

M/S FIRDA (LGNY3) (7638519) (1.364/1.426/1978/78/97) ex FOLGE
FONN - 93 ex COAST NARVIK - 85 ex COASTER BETTY - 81 - fra
Fjordl AS (ISM-ansv.: Fjord Shipping AS), Måløy til Fjord Reefer
AS (ISM-ansv.: Fjord Shipping AS), Måløy, omdøpt til SILVER
FIRDA. (15.12.2015).

M/S FRAMNES (LJLQ3) (7823982) (2.380/1.778/1979/01) ex ORIGO
REEFER - 98 ex QUN YING - 97 ex SKAFTAFELL - 93 ex POLAR
NANUQ - 91 ex ICE STAR - 86 - fra Fjordl AS (ISM-ansv.:
Fjord Shipping AS), Florø/Måløy til Fjord Reefer AS (ISM-ansv.:
Fjord Shipping AS), Måløy, omdøpt til SILVER FRAMNES.
(15.12.2015).

M/T KRONVIKEN (LAJB6) (9321677) (61.653/114.523/2006) - fra
Viken Fleet I AS, Øvre Ervik/Bergen til Viken Cruide AS, Øvre
Ervik/Bergen (29.12.2015).

M/T MARINEX (LAD17) (9074420) (20.593/31.206/1994) ex MAUI
EXPORTER - 07 - Marinex Limited (endret drift fra Vika Ship
ping AS, Oslo til B-0 Consunting AS, Oslo), Hamilton/Stavanger
(17.12.2015).

M/S NORWAY EXPLORER (LAWD7) (9434060) (7.025/800/2009)
ex ATLANTIDA - 15 ex VIANA 258 - 15 - fra Hurtugruten AS.
Tromsø til Explorer I AS (Hurtigruten AS), Tromsø (18.12.2015).

M/T SOLVIKEN (LAJC6) (9321689) (61.653/114.523/2007) - fra
Viken Fleet I AS, Øvre Ervik/Bergen til Viken Cruide AS, Øvre
Ervik/Bergen (29.12.2015).

M/S VERITAS VIKING (LMIB3) (9173599) (7.886/5.200/1998) ex
VERITAS VIKING I - 03 ex VERITAS VIKING - 01 - Eidesvik
Shipping AS (endret ISM-ansv.: fra CGG Eidesvik Ship Manage
ment AS, Laksevåg til Eidesvik AS, Bømlo), Bømlo/ Haugesund
(18.12.2015).

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2015:

M/D BOURBON TOPAZ (LMXS) (9325829) (3.790/4.847/2005) -
Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg
- slettet 21.10.2015 - overført til Bourbon Ships AS (Bourbon
Offshore Norway AS), Nassau, Bahamas, samme navn med signal
C6CH2.

M/S HEGE MONICA (LK4623) (73/-/1992) - Jens Kristian Kris
toffersen, Narvik (F-76-A) - slettet 19.10.2015 (Fartøyet brant
i 2005).

M/S KERO (LEYB) (10/-/1930) - Toralf Lydvald Karlsen, Storslett og
Lennart Åsmund Karlsen, Lødingen/Tromsø (T-363-S) - slettet
19.10.2015.

M/S LEIF ROALD (LMXX) (8406494) (167/-/1983/85) - Fruholmen
Drift AS, Tromsø/Vardø (T-215-T) - slettet 22.10.2015 som forlist.

M/S LYKKEN (LAZG) (24/-/1909) - Partrederiet Jacobsen & Lund
(Jarle Jacobsen, Skogsvåg), Bergen - slettet 19.10.2015.

M/S ROSØY (LCLG) (24/-/1950) - John Jørgensen, Egersund (V-7-S)
- slettet 14.10.2015.

M/S SHIRLEY (LNPU) (64/-/1948) - Norman Scott Bjørnstad, Struss
hamn/Farsund - slettet 19.10.2015 som opphugget.

M/S SIEM AMETHYST (LCBM) (9442433) (7.473/4.250/2011) -
Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS). Kristiansand -
slettet 13.10.2015 - overført til NIS, samme navn med signal
LCBM3.

M/S VAAGE (LHSC) (28/-/1915) - Leif Jørgensen. Vesterøy/Fredrik
stad (0-43-H) - slettet 14.10.2015.
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November 2015:

M/S ARGOS HELENA (LDRJ) (9123219) (1.545/330/1995) ex
ANTARTIC 111 - 15 - Stadt Havfiske AS, Stadlandet/Måløy (SF
-3-S) - slettet 04.11.2015 - solgt til Antartic Longline (AUS) Pty.
Ltd., Hobart, Tas.,Australia, omdøpt til ANTARTIC DISCOVERY
med signal VKAD.

M/F INNVIK (LLRE) (993/-/1967) - Rune Borknes, Oslo/Måløy -
slettet 04.11.2015 som opphugget.

M/S KLONES (LLML) (8522573) (158/-/1967/84/85) ex FLATSKÆR
- 14 ex SjANGSE - 10 ex MARGUN MARIE - 07 ex RAMSØY
FJELL - 98 ex VEIDVÆRING - 98 - Eidesvåg AS, Bømlo/Myre
(H-89-B) - slettet 10.11.2015 som opphugget.

M/S LOSI (LFDF) (7/-/1952) - Roald Martin Jørgensen, Lyngseidet/
Svolvær - slettet 19.11.2015).

M/S MONETTE (LM7138) (24/-/1980) - Knut Nikolai Moe, Tromsø
-slettet 10.11.2015.

M/S NIJINSKY (LMHK) (31/-/1987) ex KATYA - 13 - Horst-Dieter
Schlick c/o Jens Charles Amundsen, Oslo, Emsdetten/Oslo -
slettet 23.11.2015 - solgt til USA.

M/S NYBORG (LIPJ) (5063758) (395/530/1962/97) ex NYVING - 98
ex SAXO - 97 ex JENBO - 76 ex CARL-FRIDOLF - 69 - Økstrafjord
Shipping AS, Førde/Kopervik - slettet 02.11.2015 som opphugget.

M/S OLYMPIC PRAWN (LLBG) (9207522) (2.232/900/1999) -
Olympic Havfiske AS, Gurskøy/Ålesund (M-360-HØ) - slettet
06.11.2015 - solgt til Olympic Havfiske AS (Olympic Seafood
AS), Russland, omdøpt til SAAMI med signal UAFL.

M/S ODD LUNDBERG (LJRP) (9201279) (768/750/2000) - Odd
Lundberg AS, Gratangen/Harstad (T-111-G) - slettet 24.11.2015
- solgt til Sierra Leone, omdøpt til GROMOBOY med signal
9LU2293.

M/S RADEK SENIOR (LAHA) (549/-/2007/12) ex RADEK - 15 ex
ROSENBORG - 08 - Remøy Pelagisk AS, Ålesund/Bergen - slettet
18.11.2015 - solgt til Kamerun

M/S SEIDI (3YSW) (8/-/1918) - Nils Olaf Knutsen, Hakkstabben/
Hammerfest (F-233-A) - slettet 19.11.2015).

M/S STINA (LIOS) (11/-/1922) - Hans Ivar Peder Hansen, Sørarnøy/
Bodø (N-78-G) - slettet 09.11.2015).

M/S TIGER (3YCA) (32/-/1907) ex SCHLEPPKO 11 - 10 - Moon
raker DA (Rosmer Pape Pettersen), Gressvik/Fredrikstad - slettet
04.11.2015 - solgt til Sverige

Desember 2015:

M/S BOURBON FRONT (LCUC) (9530101) (4.071/4.450/2011) -
Mars Offshore Pte. Limited (repr.: Bourbon Ships AS, drift:
Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg), Singapore/Fosnavåg
- slettet 07.12.2015 - overført til Mars Offshore Pte. Ltd. (Bourbon
Offshore Norway AS). Nassau, Bahamas, samme navn med signal
C6CH3.

M/S BOURBON RAINBOW (LCUD) (9530137) (4.058/4.400/2013)
- Mars Offshore Pte. Limited (repr.: Bourbon Ships AS, drift:
Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg), Singapore/Fosnavåg
- slettet 15.12.2015 - overført til Mars Offshore Pte. Ltd. (Bourbon
Offshore Norway AS), Nassau, Bahamas, samme navn med signal
C6CJ3.

M/S CANLILL (LEUB) (7007514) (1.074/1.800/197080/81) ex ROSS
- 10 ex FREITIND - 09 ex IMPERATOR - 07 ex EIKENES - 06
ex HARDING FALCON - 00 ex HERØY - 98 ex STENFOSS - 92
ex CARL JACOB - 74 - Finn Olsen Rederi AS, Bodø - slettet
10.12.2015 - solgt til Loyalty Overseas Corp. SA (Caribbean Ship
Services Inc.), La Paz, Bolivia, omdøpt til LOYALTY EXPRESS
med signal CPB3045.

M/S CETUS (LLYM) (9286748) (599/-/2002) - Cetus AS. Vedavågen/
Kopervik (R-94-K) - slettet 18.12.2015 - solgt til Västfjord Fiskeri
AB, Fotö, Sverige, omdøpt til VÄSTFJORD II med signal SGZE.

M/S EMILIE (LJDD) (5262809) (573/745/1956/97/98) ex EMMY - 08
ex EDMY - 00 ex TARAJOQ - 84 ex EDMY - 80 ex OLTER - 67 -
Molde Sjøtransport AS (Torhus Shipping AS), Molde/Trondheim
- slettet 03.12.2015 som opphugget.

M/S FAR SENATOR (LFSD) (9631747) (6.170/4.028/2013) -
F-Shiplease (Farstad Shipping ASA), Lysaker/Ålesund - slettet
17.12.2015 - overført til NIS, samme navn med signal LFSD3.
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M/S FORSØLVÆRING (JWML) (8960402) (120/-/1985/98/00/01)
ex KØLLEFJORD - 13 ex KRISTIN MARITA - 07 ex BALE - 92
- Mikal Solhaug AS, Båtsfjord/ Hammerfest (F-51-BD) - slettet
07.12.2015 som opphugget.

M/S FRUHOLMEN (LHWO) (7805071) (652/-/1979/83/87/03) ex
HAVBAS - 12 ex SVANODD - 08 ex VADHOLMEN - 03 ex
FRUHOLMEN - 02 ex RØDHOLMEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex
CHRISTINA JOHNSEN - 89 - Kamøyfisk AS, Bekkjarvik/Bergen
(H-178-AV) - slettet 29.12.2015 - solgt til Silver Nature Ltd.,
Moroni, Komorene, omdøpt til OZLEM med signal D6A2049.

M/S MAGIC DRAGON OF HERM (LNPO) (21/-/1994) - Are Hun
skaar, Oslo/Ålesund - slettet 03.12.2015 - solgt til Storbritannia.

Lekter MUDDER 079 (LK6076) (7647211) - (1.070/-/1977) ex STRE
HAIA - 06 - Secora Maskin AS (Secora AS), Svolvær - slettet
10.12.2015 - solgt til Sierra Leone.

M/S MYREFISK (LIKY) (8960438) (116/-/1979/88/95/01) ex
LYSVOLL SENIOR - 05 ex H. SVENDSEN - 98 - T. Hansen Kyst
fiske AS, Hammerfest/Svolvær (M-164-H) - slettet 17.12.2015
som opphugget.

M/S NORRØNNA (LM7977) (24/-/1981) ex ? - Tromstind II AS,
Senjahopen/Vardø (T-2-BG) - slettet 16.12.2015 som opphugget.

M/S PELLÆRN (LATW) (7-/1975) ex ? - Olaf Knudsen & Co Tromøy
Farvehandel Innehaver Olaf Chr. Knudsen, Færvik/Arendal -
slettet 01.12.2015.

M/S ROFISK (LLAT) (9220689) (482/650/2000) - Rostein AS, Harøy/
Ålesund - slettet 14.12.2015 - solgt til Migdale Transport Ltd.
(GB Value AS), Inverness/Ålesund (NIS) omdøpt til MIGDALE
med signal LLAT3.

M/S RONJA SETTLER (LAGS) (9258703) (499/650/2002) - Sølv
trans Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund - slettet
09.12.2015 - solgt til North Isles Marine Ltd., Storbritannia,
omdøpt til SETTLER med signal 2JCE9.

M/S SKOGØY (LDUK) (9015175) (225/100/1991) - Torghatten Nord
AS, Tromsø/ Narvik - slettet 04.12.2015 - solgt til Island, omdøpt
til AMBASSADØR II med signal TFUK.

M/S TINDSØY (LKYK) (312/340/1982/97) ex AQUA-BOY - 11 ex
KONKURS I - 88 ex ANTONSEN SENIOR - 87 ex FEER GYNT -
84 - Øytrans AS. Myre - slettet 29.12.2015 - solgt til NIS, omdøpt
til GUNNAR TORDASON BILDUDALUR med signal LKYK3.

M/S VENUS (3YZN) (11/-/1934) - Lars Sigmund Heskja, Tysværvåg/
Haugesund (R-34-TV) - slettet 24.12.2015.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2015:

M/S LADY GURO (LARA5) (9231523) (1.706/1.903/2001) - Farstad
Shipping Pte. Ltd. (Farstad Shipping ASA), Singapore/Ålesund -
slettet 28.10.2015 - solgt til Sadhan Shipping Ltd. (Ambra Ship
ping & Logistics Pvt. Ltd., Mumbai, India, omdøpt til ADWITA
med signal AWLN.

M/T LAURITA (LAZB2) (8000616) (42.575/68.139/1981/92/07/09)
ex NORDIC LAURITA - 06 ex NORDIC CHALLENGER - 96 ex
HOUSTON ACCORD - 89 - Floatech (L) Ltd (repr.: Marinelaw
AS, Bergen, drift: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS,
Lysaker), Labuan/Sandefjord - slettet 12.10.2015 - overført til Flo
atech (L) Ltd. (Ramunia Fabricators Sdn. Bhd.), Labuan, Malaysia,
omdøpt til DEEP PRODUCER I (Omdøpt og overført til Malaysia
i 2011??).

M/T NCC QUAMAR (LAFI7) (9387671) (29.644/46.195/2009) ex
BERGANGER - 15 - National Chemical Carriers Ltd. Co. (repr.;
Vika Shipping AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway
AS, Larvik), Riyadh/Bergen - slettet 12.10.2015 - overført til Nati
onal Chemical Carriers Ltd. Co., Riyadh, Saudi-Arabia, samme
navn med signal HZFW.

M/S SIEM PEARL (LAOW3) (9417684) (7.473/4.250/2009) - Siem
Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand - slettet
21.10.2015 - overført til NOR, samme navn med signal LDZH.



M/S VIKING II (LCEW3) (9189512) (7.764/4.410/1999) ex VERITAS
VIKING II - 07 - Eidesvik Shipping AS (CGG Eidesvik Ship Mana
gement AS, Laksevåg). Bømlo/ Haugesund - slettet 01.10.2015 -
solgt til C-Bed IV BV (C-Bed BV), Storbritannia, omdøpt til WIND
INNOVATION med signal 2IYP3.

November 2015:
M/S CALEDONIA (LHON3) (9125188) (296/616/1995) ex NORD

KORAL - 14 ex FRØYVIKING - 08 ex CAROLINE - 06 - Johnson
Marine Ltd. (Viking Atlantic AS, Bergen), Vidlin/Bergen - slettet
12.11.2015 - overført til Johnson Marine Ltd. (Viking Atlantic
AS), Storbritannia, omdøpt til VIKING CALEDONIA med signal
2JB03.

M/S BARDE TEAM (LASM2) (7503635) (4.093/7.113) 3x ANTJE
- 89 ex SAMSON SCAN - 85 - Barde AS (Acomarit AS. Oslo),
Narvik - slettet 24.11.2015 (Sprang lekk og sank 25.12.1999 i
Det indiske hav).

M/S SIEM PRIDE (LATY7) (9703679) (5.321/5.500/2015) - Siem
Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand - slettet
05.11.2015 - overført til NOR, samme navn med signal LDPH.

Desember 2015:
M/T BOW VICTOR (LAHC2) (8416322) (19.688/33.490/1986) ex JO

BREVIK - 09 - Odfjell Asia II Pte. Ltd. (Odfjell Management AS),
Singapore/Bergen - slettet 03.12.2015 som opphugget.

M/S SKANDI COMMANDER (LACA7) (9382774) (3.203/3.224/2007)
- DOF Rederi AS, Storbø/Bergen - slettet 22.12.2015 - overført
til DOF Rederi AS (Norskan Offshore Ltda.), Nassau, Bahamas,
samme navn med signal C6CM2.

Fiskebåter, kjøp & salg
Oktober 2015:
M/S AMELIA (LM7682) (24/-/1981) ex B.M.DRIVENES - 13 ex

SKODVIN SENIOR - 07 - fra Tor Heine Drivenes, Bekkjarvik/
Bergen til Ryggefjord AS, Bekkjarvik/Bergen (H-223-AV) (27.10.
2015).

M/S ATLANTIC STAR (LMBG) (9134555) (1.955/916/1996) ex
POLAR ARFIVIK - 02 ex HELGA - 99 - Rosund Drift AS. Val
derøya/Vardø (M-110-G), ommålt til 2.436 brt. (29.10.2015).

M/S ATLANTIC VIKING (LOGO) (9652806) (3.439/1.500/2013 -
fra Giske Havfiske AS, Giske/Ålesund til Nordfjord Havfiske AS,
Båtsfjord/Ålesund (F-166-BD) (01.10.2015). I desember tilbake
til Giske Havfiske AS, Giske/Ålesund (F-166-BD) (28.12.2015).

M/S BERNT OSKAR (3YCU) (9581930) (490/1.000/2010) - fra
Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær til Knut Olav AS, Sørvågen/
Svolvær (N-20-MS) (01.10.2015).

M/S BREIVIKVÆRING (LM5686) (34-/-/1976/91) ex NORDNESVÆ-
RING - 76 - fra Barents Sea AS, Nord-Lenangen/Hammerfest til
Trebåtentusiastene v/ Gunnar Heitmann, Svensby/Hammerfest
(T-6-L) (06.10.2015).

M/S BÅRAGUTT (JXPQ) (8615291) (657/-/1987/89/07/11) exTRINTO
- 15 ex ANDENESFISK - 04 ex BLEIKSØY - 97 ex SIFJORDVÆ-
RING - 93 - fra Hansen Rederi AS c/o Båragutt AS, Tromsø til
Båragutt Pelagic AS, Tromsø (T-100-T) (22.10.2015).

M/S FLANDER (LKLA) (29/-/1956/73/75) ex LAGUN - 73 - fra Os
Fjordlag, Os/ Kristiansand til Ådrotts Venner, Standvik/Kristi
ansand (H-196-B) (22.10.2015).

M/S HAVSTJERNA (LMFV) (9224180) (146/55/2001/03) ex
EIVINDUR - 03 - fra Havstjerna AS v/Birger Grotle, Bremanger
til Og & Po Fiskeri AS, Sandshamn, omdøpt til ELDORADO og
hjemsted endret fra Måløy til Ålesund (M-12-S) (27.10.2015).

M/S JANNE KARINA (LJIJ) (9206853) (170/-/1998/12) ex EGIL
JUNIOR - 14 ex HANSSON - 10 ex SULAVÅG - 10 ex STIG
HARRY - 07 Janne Karina AS, Ottersøy endret hjemsted fra Trond
heim til Rørvik (NT-80-NR) (02.10.2015).

M/S KLOTIND (LMOV) (9321378) (274/-/2004/07) ex KYSTFISK -
14 - fra Klotind AS, Myre/ Sortland til Arnøyfjord AS, Kolvereid/
Sortland, omdøpt til ARNØYFJORD (NT-30-NR) (05.10.2015).

M/S LANGØY (LILQ) (9168104) (840/-/1996) ex EILIFSON - 09 ex
COMET - 05 - fra Prestfjord Havfiske AS, Sortland til Torbas AS
c/o Maritim Park, Raudeberg, omdøpt til KVALSTEIN og hjem
sted endret fra Sortland til Måløy (SF-2-V) (27.10.2015).

M/S NORBANKEN (LNFC) (8501086) (149/-1984/99/00) ex M.SOL
HEUG - 13 ex SKLINNAGUTT - 09 ex SKLINNABANKEN - 05 ex
LANGØY VIKING - 93 ex VÅGE VIKING - 91 ex ATLØY VIKING -
89 - Steinsund ANS, Berlevåg/Vardø, omdøpt til NORDBANKEN
(F-2-B) (20.10.2015).

M/S NORTHWESTEREN (LM4907) (22/-/1971) ex CARINA - 10
ex DYRØYVÆRING - fra Edmar Bjerkevoll, Vestnes/Molde til
Midsund Kystfiske AS, Midsund/Molde, omdøpt til MIDSUND
(M-28-MD) (12.10.2015).

M/S PILOT (LK2444) (79/-/1986/04) - fra Foss Fiskeri AS, Mandal til
Nesvåg Havfiske AS, Hauge i Dalane, omdøpt til VESTAVIND
og hjemsted endret fra Kristiansand til Egersund (R-77-SK)
(09.10.2015).

M/S SJØGLANS (LIKQ) (9396995) (495/-/2006/08) - fra Heggøy AS
v/Jan Arve Heggøy, Holmedal/Florø til Atløy Fisk AS, Atløy/Florø
(SF-2-A). (02.10.2015). Deretter tilbake til Heggøy AS v/Jan Arve
Heggøy, Holmedal/ Florø (SF-2-A). (26.10.2015).

M/S SVENØR (LLNC) (104/-/1982/92/93/01) ex NESEJENTA - 98 ex
EGIL JUNIOR - 95 ex RITA RENATE - 90 ex ARTHUR BERGE - 87
- fra Fruholmen Seafood AS, Tromsø/Hammerfest til Fruholmen
Drift AS, Tromsø/Hammerfest (T-93-T) (15.10.2015).

M/S TANGSTADVÆRING (JXLH) (68/-/1986) - fra Tangstadværing
AS, Bøstad til Klotind AS, Myre, omdøpt til RØSTAD og hjemsted
endret fra Svolvær til Myre (N-30-0) (09.10.2015). Deretter til
Røstad & Sønn AS, Myre (N-30-0) (16.10.2015). Deretter nytt
fiskerimerke (N-130-0) (30.10.2015).

M/S YMER (LNHQ) (8960347) (142/-/1984/96/05) ex GOULD
DOLLAR - 14 ex BJØRNSTEIN - 86 ex HUGNES - 85 - fra Akito
Fisk AS, Deknepollen/Måløy til Lending Rederi AS, Kolgrov/
Måløy (SF-77-SU) (23.10.2015).

November 2015:
M/S BØMMELFJORD (LNXT) (6806535) (644/-/1968/82) ex

RINGBAS - 09 ex KLOVNINGEN - 08 ex KROSSFJORD I - 05
ex KROSSFJORD - 04 ex HAVGLANS II - 00 ex HAVGLANS - 99
- fra Eidesvåg AS, Bømlo til Nye Radek AS c/o Arild Sekkingstad,
Bekkjarvik, omdøpt til RADEK og gjemsted endret fra Hauge
sund til Bergen (H-2-AV) (27.11.2015).

M/S BÅTSFJORD (LJPH) (9184457) (1.190/670/1999) - fra Finnmark

M/S HAVSTÅL (LLNZ) (9205201) (1.195/1.270/2002/08) ex SKÅR
SENIOR - 11 - fra Havstål AS, Ålesund til Odd Lundberg AS,
Gratangen, omdøpt til ODD LUNDBERG og hjemsted endret
fra Ålesund til Harstad (T-260-G) (27.11.2105).

M/S KJØLEN (LGHI) (7814280) (129/-/1977/06) ex KLOTIND - 14
ex STIAN ANDREAS - 12 ex SULØY-SENIOR - 06 ex BERLE-
VÅGEISK III - 02 ex SJØBAS - 98 ex SANDNES SENIOR - 98
ex HJELMSØY - 94 ex TRØNDERTRÅL - 85 ex SULAHOLM -
81 - fra Nord-Senja Fiskebåtrederi AS, Botnhamn/Myre til Finn
Hansen, Stokmarknes/Myre, omdøpt til LONGYEAR (N-58-H)
(24.11.2015).

M/S KLÆVTIND (LHGP) (33/-/1963) ex SILJE TERESE - 02 ex
HELGE SENIOR - 98 - fra G. T. Madsen AS, Bleik/Sortland til
Havbør AS, Straumsjøen/Sortland (N-49-BØ) (24.11.2015).

M/S MONICA SENIOR (LAYX) (48/-/1956/87) ex MONICA - 02
- fra KMJ Senior AS, Skudeneshavn/Egersund til HK Fishing
AS c/o Jøran Helde, Skodje/Egersund (M-139-SJ) (10.11.2015).
Deretter til Flekkefjord Fiskeriselskap AS, Flekkefjord/Egersund
(VA-139-F) (25.11.2015). I desember til Skår AS, Åkrehamn/Eger
sund (R-134-K) (29.12.2015).

M/S NESHOLMEN (LAUS) (8822387) (282/-/1989/93) ex SYNS
RAND - 08 - fra Fruholmen Seafood AS, Tufjord/Hammerfest til
Fruholmen Drift AS, Tromsø/Hammerfest (T-189-T) (09.11.2015).
I desember til Fruholmen Safood AS, Tromsø/Hammerfest
(T-189-T) (30.12.2015).

Havfiske AS, Ålesund/Vardø til Nordland Havfiske AS, Stamsund/
Vardø (N-267-W) (18.11.2015).
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M/S NORDSILD (LLRK) (9249386) (348/-/2001) ex T.BROCHMANN
- 03 - fra Arvesen AS, Engenes/Harstad til Nordsild Havfiske AS
v/Johannes Arne Arvesen, Engenes/Harstad (T-18-I) (06.11.2015).

M/S SPITSBERGEN (LGAK) (8504155) (140/-/1986/02) ex VEST
SKJÆR - 15 ex SUN LADY - 92 ex PREVAIL - 92 - fra Finn
Hansen, Stokmarknes/Haugesund til Ballstadøy AS, Ballstad/
Haugesund (N-65-W) (20.11.2015).

M/S SPURVEN TO (LNFA) (22/-/1947) - fra Fruholmen Drift AS,
Tromsø/Bodø til Berg Fiskeriselskap AS c/o Aksel Hansen AS,
Senjahopen/Bodø (T-43-BG) (11.11.2015).

M/S VESTSTEINEN (LJCM) (9171307) (897/560/1998) ex FRØY
ANES JUNIOR - 04 - fra Veststeinen AS c/o Merkantil-Tjenester
AS. Måløy til Carisma Longline AS, Raudeberg/Målæy (SF-22-V)
(02.11.2015). I desember tilbake til Veststeinen AS, Kalvåg/Måløy
(SF-20-B) (28.12.2015).

Desember 2015:
M/S BALLSTADØY I (LLLI) (9240263) (476/197/2001/05) ex BALL

STADØY I - 15 ex BALLSTADØY - 15 ex HERØYFISK - 10 ex
STÅLEGG - 08 ex ØYBARD I - 05 - fra Tus-Mir AS c/o Rune Sand,
Husøy i Senja/Svolvær til Klotind AS, Myre/ Svolvær, omdøpt til
KLOTIND (N-280-0) (28.12.2015).

M/S BERNT OSKAR (3YCU) (9581930) (490/1.000/2010 - fra Knut
Olav AS, Sørvågen/Svolvær til Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær
(N-20-MS) (28.12.2015).

M/S BØEN (LJSY) (9225392) (497/-/1999/02/11) ex RAVNFJORD
- 07 ex SKJONGHOLM - 02 - Bøen Jr. AS. endret adresse fra
Egersund/Stavanger til Erfjord/Stavanger (R-85-SD) (21.12.2015).

M/S DIGGI (LLIA) (9233117) (691/-/2001/02) ex SOLØYVÅG - 07
- Hammerfest Industrifiske AS (ny ISM-ansv.: Havfisk ASA, Åle
sund), Rypefjord/Hammerfest (F-17-H) (14.12.2015).

M/S FLØSUND (LNWW) (7368645) (223/242/1974/77/87/95) ex
SAILOR - 15 ex VIKINGBANK - 03 ex LINGBANK - 01 - fra
Sjøkreps AS, Vedavågen/Skudeneshavn til Fløsund AS, Skude
neshavn (R-110-K) (28.12.2015).

M/S FRØYANES SENIOR (LAYK) (9188972) (987/560/1998) ex
KONSTANTIN KONSTANTINOV - 07 ex FRØYANES SENIOR -
99 - fra Polarbris AS, Måløy til Frøyanes Senior AS, Stadlandet/
Måløy (SF-14-S) (30.12.2015).

M/S GADUS NEPTUN (LDDG) (9640982) (3.443/1.079/2014) - Finn
mark Havfiske AS (ny ISM-ansv.: Havfisk ASA, Ålesund), Rype
fjord/Ålesund (F-55-BD) (14.12.2015).

M/S GADUS NJORD (LDDF) (9640970) (3.443/1.600/2013) - Nord
land Havfiske AS (ny ISM-ansv.: Havfisk ASA, Ålesund), Stam
sund/Ålesund (N-125-W) (14.12.2015).

M/S GADUS POSEIDON (LDAL) (9640968) (3.441/1.549/2013) -
Finnmark Havfiske AS (ny ISM-ansv.: Havfisk ASA, Ålesund).
Rypefjord/Ålesund (F-4-BD) (14.12.2015).

M/S GRUNNBØEN (LM5652) (25/-/1975/87) - fra Hemmingodden
AS, Ballstad/ Svolvær til Hemmingodden Sjøhus AS, Ballstad/
Svolvær (N-35-W) (11.12.2015). Deretter til Grunnbøen AS, Ball
stad/Svolvær (N-35-W) (23.12.2015).

M/S HAVFLUNA (JWPD) (70/-/1985/91) ex GANTHI - 12 ex
VISHOLM - 08 ex SULEBAS - 04 ex STAVE SENIOR - 01 ex
HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN - 91 - fra Akito Fisk
AS, Deknepollen/Molde til Lending Rederi AS. Kolgrov/Molde
(SF-177-SU) (07.12.2015).

M/S HAVTIND(LCMP) (9164304) (1.860/700/1997/11) ex POLAR
AMAROQ - 10 - Nordland Havfiske AS, Stamsund/Melbu (ny
IMS-ansv.: Havfisk ASA, Ålesund (N-10-H) (14.12.2015).
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M/S HEBE II (LHJE) (99/-/1966/80/81/01) ex NARGTIND - 96
ex DEBITOR - 95 - fra Finn Hansen, Stokmarknes/Sandnes
sjøen til Oddvar Nes AS, Botnhamn/ Sandnessjøen (T-230-LK)
(23.12.2015).

M/S JANNE KARINA (LJIJ) (9206853) (170/-/1998/12) ex EGIL
JUNIOR - 14 ex HANSSON - 10 ex SULAVÅG - 10 ex STIG
HARRY - 07 fra Janne Karina AS, Ottersøy til Rune Morten
Bakke. Rørvik, omdøpt til BAKKEVÆRING og hjemsted endret
fra Trondheim til Rørvik (NT-81-V) (10.12.2015).

M/S KJÆRFJORD (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) ex CONSOL - 08
- fra Tus-Mir AS c/o Rune Sand, Husøy i Senja/ Haugesund til
Gryllefjord Fiskeriselskap AS c/o Nergård Senja AS, Gryllefjord/
Haugesund (08.12.2015).

M/S LIAVÅG (LDUX) (97/-/1965/89/92/96/97) ex ÆSØYBUEN - 12
ex TOJAKO - 05 ex VESTFJOR - 88 - fra Hovden Junior AS. Selje/
Måløy til Grytafjord AS, Vatne/Måløy (M-83-H) (15.12.2015).

M/S LISE-BEATE (LLYL) (9029047) (9029047) (436/-/2002/09) - fra
Nord-Senja Fiskebåtrederi AS, Botnhamn/Tromsø til Oddvar Nes
AS. Botnhamn/Tromsø (T-100-LK) (30.12.2015).

M/S NESBAKK (LJZJ) (9209477) (1.184/525/1999) - fra Nesbakk
AS, Godøy/ Ålesund til Bjørnhaug AS, Vatne/Ålesund (M-72-H)
(07.12.2015). Deretter tilbake til Nesbakk AS, Godøya/Ålesund
(M-71-G) (29.12.2015).

M/S RYPEFJORD (LHMF) (9131670) (1.192/470/1995) ex K.AR
CTANDER - 14 - Hammerfest Industrifiske AS, Rypefjord/
Hammerfest, (ny ISM-ansv.: Havfisk ASA, Ålesund (F-38-H)
(14.12.2015).

M/S RØSTNESVÅG (LEDC) (7126293) (645/231/1972) - Havsula
Invest AS, Bergen, ommålt til 914 brt. (H-24-BN) (11.12.2015).

M/S SKÅREN (3YKH) (20/-/1937) - fra Polar Atlantic AS, Ørnes/
Svolvær til Torlef Skotheimsvik AS, Inndyr/Svolvær (N-199-ME)
(18.12.2015).

M/S SOLVÆRSKJÆR (LCJG) (9514133) (489/-/2009) - fra Seiland
Kystfiske AS, Nordre Seiland/Hammerfest til Solværakjær AS,
Nordre Seiland/Hammerfest (F-10-H) (31.12.2015).

M/S STORNES (JXOK) (8615306) (999/525/1987/05) ex BRODD -
08 ex ARCTIC EAGLE - 05 ex ARCTIC SWAN I - 04 ex ARCTIC
SWAN - 02 ex REMØYTRÅL - 99 ex RINGVASSØY - 93 - fra
Nordic Wildfish AS, Valderøya/Ålesund til Olympic Prawn AS,
Fosnavåg/Ålesund (M-40-HØ) (01.12.2015). Deretter tilbake til
Nordic Wildfish AS. Valderøya/Ålesund (M-50-G) (17.12.2015).

M/S STRØMØYGUTT (LM9153) (24/-/1982) ex SJØBLOMEN - 04 ex
STANGNESVÆRING - 86 ex GAMVIKVÆRING - 85 - fra Torleif
Skotheimsvik AS, Neverdal/Hammerfest til Polarhav AS, Ørnes/
Hammerfest (N-87-ME) (15.12.2015).

M/S TRAAL (JXML) (8612794) (1.011/1.181/1987) ex RAV II - 03
ex RAV - 03 - fra Traal AS v/Kjell T. Eriksen, Skudeneshavn til
Cetus AS, Vedavågen, omdøpt til CETUS og hjemsted endret fra
Skudeneshavn til Kopervik (R-15-K) 16.12.2015).

M/S WILLASSEN (LDIW) (7604386) (278/122/1976/83/04) ex
RADEK - 08 ex GANGSTAD JUNIOR - 06 ex NORAGUTT - 03
ex ØVRABØEN - 02 ex LIAHOLM - 81 - Willassen Senior II
AS, Digermulen/Svolvær, omdøpt til WILLASSEN II (N-95-V)
(08.12.2015).

M/S ÅKERØY II (LAXI) (9182320) (1.614/1.560/1998/04) ex ÅKERØY
-14 ex JUPITER -07 ex PATHWAYI -04 ex PATHWAY -03 - fra
Dønna Utvikling AS, Dønna til Traal AS c/o Per Kjell Vågsholm,
Fosnavåg, omdøpt til HERØYFJORD og hjemsted endret fra
Sandnessjøen til Fosnavåg (M-21-HØ) (17.12.2015).
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Velkommen til en hyggelig maritim weekend i Larvik
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Velkommen til Larvik
Som ordfører er det en ære for meg å få ønske Norsk Skipsfartshistoriske Selskap velkommen
til Larvik i forbindelse med årsmøte den 27. til 29. mai 2016.

Larvik har som kjent lange tradisjoner innen skipsfart. Mye har endret seg i årenes løp, men
Larvik kommune har hele tiden vært i utvikling. Det råder en optimisme og en fremtidstro
med bl.a. store prosjekter innen sentrums- og boligutvikling, generell næringsutvikling og
kommunikasjon vei/jernbane.

For å imøtekomme dagens krav til utdanning og kultur, har vi en av landets mest moderne
videregående skole, et flerbruks kulturhus, og en flott innebygd sportsarena som kan ønske
store arrangementer velkommen.

Kultur og friluftsliv står i fokus i Larvik, noe som gir meningsfylte aktiviteter for alle
aldersgrupper.

Det er med stor glede jeg ønsker dere velkommen til Larvik i mai 2016!

Larvik vokste frem på eksporten av tømmer som ble
fløtet ned Farriselva og Lågen, ble tollsted i 1633 og fikk
kjøpstadsrettigheter i 1671. På samme tid ble distriktet et
grevskap under Ulrik Fredrik Gyldenløve.

På 1800-tallet ble Larvik en betydelig sjøfartsby
med trelasteksport og etter hvert verdensomspennende
seilskipsfart, støttet av skipsverft og reperbaner.
Fra skipsfart og hvalfangst kom byen til å utvikle seg til
ferge- og havneby med gode kommunikasjonen

Larvik vil være kjent som Colin Archer og Thor
Heyerdahls hjemby. For tilreisende er det en åpen og
hyggelig by med maritime severdigheter.

Med vennlig hilsen
Rune Høiseth

Ordfører
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NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

1. Konstituering
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen fra

generalforsamling sammen med møteleder
5. Behandling av årsrapport for 2015, bestående av styrets beretning,

resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning.
6. Orientering om virksomheten i lokalforeningene
7. Endring av vedtektene, se vedlagt forslag
8. Valg av styre i henhold til vedtektene
9. Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer
10. Valg av revisor
11. Fastsettelse av kontingent for 2017
12. Budsjett for 2017
13. Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller

statutter, eller som styret ønsker at Generalförsamlingen skal
behandle.

Forslag i tilknytning til pkt 13 sendes til
Sekretær Svein Bøgwald
Prestegardsvegen 13, 4480 Kvinesdal
Tel: 917 39 343
E-post: svein.hogwald@erametgroup.com

ÅRSBERETNING
FOR

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Generalforsamling

Larvik søndag 29. mai 2016 kl. 10.00

Sted: Quality Hotel Grand Farris
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1. Innledning
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap ble stiftet i 1973. Selskapet er en ideell organisasjon som
arbeider for å fremme interessen for skipsfart,maritim historie og sjøfartsmiljøer. Fören
ingen arbeider mot sine medlemmer og omverdenen gjennom tidsskriftet SKIPET, nettstedet
www.skipet.no og de enkelte lokalföreningen

2. Medlemmer

Föreningen har hatt en netto avgang på 41 medlemmer til totalt 1500 medlemmer inklusivt
3 æresmedlemmer. Reduksjonen de to siste årene har vært på 53 totalt. Styret er innforstått
at vi må gjøre en kontinuerlig innsats for å snu denne trenden.

3. Årsmøtet 2015

Årsmøtet 2015 ble avholdt i Kristiansund. Nordmøre lokalförening hadde gjort et solid for
arbeide for årsmøtet i Kristiansund 29.-31 mai. Resultatet ble et prikkfritt arrangement fra
fredag ettermiddag til søndag formiddag, med klubblokalet i Loennechengården som midt
punkt og med hele 72 påmeldte.

Programmet startet med busstransport til Knudtzonlunden på innsiden av Frei, Nicolay
H. Knudtzon III landsted. Befaring på stedet og kåseri om denne lokale magnat ved Odd
Wiliamsen.

Deretter buss tilbake og prosesjon med korps til Gravstedsparken, hvor minnesteinen over
«Spaniergravstedet» skulle avdukes.

Neste i programmet var forflytning pr sundbåt til Klippfiskmuseet. Lunsj omvisning og mer
kåseri. Ettermiddagssamling i klubblokalet, og til slutt middag om kvelden i Kristiansund
Skipperforenings stilfulle lokaler.

Generalförsamlingen i Loennechengården søndag bifalt årsrapporter og regnskap, Gjenvalg
av Svein Bøgwald som sekretær og Erik Bergmann som styremedlem, samt Per Albert Lund
som vara. Valgkomiteen ble også gjenvalgt.

Dette er et sammendrag av stykket som sto i skipet 02/2015 og et fyldigere referat kan
leses der.

En stor takk til Jørgen Strand som formann med styre og arrangementskomite.

ÅRSBERETNING 2015 - HOVEDSTYRET
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4. Styret
Etter valget i Generalförsamlingen 2015, etter nye vedtekter vedtatt i 2014, har styret og
tillitsvalgte følgende sammensetning::

Dag Bakka jr er redaktør også for nettstedet vårt www.skipet.no

5. Valgkomiteen
I Generalförsamlingen 2015 ble følgende valgkomite valgt:

• Dag Bakka jr., formann

• Ragnar Iversen, medlem

• Alf Johan Kristiansen, medlem

6. Revisor
Bjørgvin Revisjon AS er valgt som revisor for 2015.

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfirma
Forretnings Regnskap AS.

Föreningens arbeidsmiljø er godt og i samsvar med gjeldende normer i samfunnet. Förenin
gens arbeid er basert på frivillighet og er organisert med et styre med fem personer. Vervene
er besatt av fem menn, ingen kvinner. Videre er föreningen organisert i syv lokallag med
eget styre.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har ikke utarbeidet en egen HMS plan, men søker å
tilrettelegge og ivareta all virksomhet i hht normer for god HMS.

Föreningen har ikke fast ansatte, og föreningens ledelse består av formann, redaktør,
kasserer, sekretær og ett styremedlem. Disse personene utgjør föreningens styre.

Norsk Skipsfartshistorisk selskap forurenser ikke til det ytre miljø i sin virksomhet
Regnskapet ga et underskudd for 2015,- på kr 14.862,- .

Terje Nilsen, formann (1 år)

Dag Bakka jr., redaktør SKIPET (1 år)

Leif K. Nordeide, økonomiansvarlig (1 år)

Svein Bøgwald, nestformann/sekretær (2 år)

Erik Bergman representant/NSS Østlandet (2 år)

Per Albert Lund, varamedlem NSSB

Jørgen Strand, medlem
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7. Representasjon
Vi er tilsluttet organisasjonen Norges Kulturvernforbund hvor vi er en av 20 medlemsorga
nisasjoner med tilsammen ca. 190 000 medlemmer. Vi har gjennom denne organisasjonen
muligheter for å være med å påvirke myndighetene - blant annet større grad av støtte til det
frivillige organisasjonsarbeidet.

8. Bibliotek
Vårt bibliotek er flyttet til Kristiansund Kommunale Folkebibliotek. Samlingen er registrert inn
i bibliotekets samling for utlån. Vår samling har en egen avdeling (reolsystem) og disponeres
av Kristiansund Kommunale Folkebibliotek gjennom skriftlig avtale. Våre medlemmer kan låne
bøker gjennom biblioteksystemet (bibsys) og sendes kostnadsfritt til ditt nærmeste bibliotek.

9. Tidsskrift
Föreningens tidsskrift SKIPET framstår som vårt viktigste kommunikasjonsforum i organi
sasjonen. Utkommer med fire (4) nummer i året.

Vår redaktør Dag Bakka jr. Har utrettet en betydelig innsats med å lage og sy sammen
diverse innsendte artikler og bildemateriale. En stor takk til redaktør, faste medarbeidere og
andre som har bidratt til å lage SKIPET i 2015

10. Nettstedet
Vårt nettsted www.skipet.no ble betydelig oppgradert i 2013, og har fortsatt en god utviklingen.
Det har vært en prioritert oppgave å få til et interessant nettsted, og vi takker igjen Dag Bakka
jr som redaktør og Espen Moe-Nilssen som teknisk webmaster.

Nytt for året er at vi har opprettet en facebookside - Skipet, der vi har drøyt 200 som følger
oss og en daglig aktivitet med god aktivitet. Dette må bygges videre på denne og den må også
integreres bedre med vårt nettsted, slik at vi sammen gir et godt og aktivt bilde av föreningen.

11. Fotosamlinger
Föreningen eier fire (4) bildesamlinger - Jenssen samlingen / Opedal samlingen / Nyström
samlingen og Freiholz samlingen.

Samlingene er på det nærmeste ferdig scannet. Dette har vært et stort og møysommelig
arbeid som har tatt lang tid. Takk til alle som har bidratt til dette viktige arbeidet.
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Föreningen har hatt 4 fototilbud i vårt medlemsblad SKIPET noe som har gitt oss en del
ekstra kroner til driften av NSS. I tillegg har vi en fotosirkel for interesserte medlemmer
hvor vi sender rundt en sirkel pr måned. Utenom dette har vi fått en del bestillinger utenom
av medlemmer og andre som er på jakt etter spesifike skip.

Föreningen bruker Fuji Direkte til framkallingen av bilder da dette firma har pt best pris
og kvalitet.

For året 2015 ble det overført NOK 20 000 til NSS ifm. bildesalg.

12. Gjennomførte vedtak
Det er i året 2015 planlagt og iverksatt følgende:

13. Lokalforeninger
I og med at en så stor del av våre medlemmer har en forankring i lokalforeninger, er lokal
föreningen en meget viktig ressurs i vår organisasjon. Det er der det vesentlige av kompetanse,
kunnskap og arbeidskapasitet sitter.

Det er derfor av stor viktighet at lokalforeningene videreutvikles og stimuleres til videre
arbeid.

Leif K. Nordeide, økonomiansvarlig

Årsmøtet i Kristiansund.

Aktiv deltakelse i Norsk Kulturvernforbund.

Det er besluttet at årsmøtet i 2015 skal avvikles i Larvik i regi av vår lokalförening.

Lokalförening i Arendal er under etablering.

Facebookside er opprettet.

Terje Nilsen, formann

Erik Bergman, styremedlem

Bergen 3.februar 2016
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Svein Bøgwald, sekretær

Dag Bakka jr., redaktør
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RESULTAT

Salgsinntekt

Sum salgsinntekt

Annen driftsinntekt

Sum annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Sum varekostnad

Annen driftskostnad

Sum annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Sum driftsresultat

3210 - Medlemskontigent
3220 - Div. salg
3230 - Årsmøte

3910 - Gaver fra medlemmer
3920 - Ref. momstilskudd

4510 - Trykking skipet

6510 - Rekvisita
6520 - Driftskostnader

6710 - Revisjons-honorar
6720 - Regnskaps-honorar
6950 - Porto
7110 - Reisekostnad

7170 - Møteutgifter
7310 - Reklame

7415 - Kontigent

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP
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-597 280
-21 938

-619 218

-681 874

467 952

2015

-25 570
-37 086

-62 656

467 952

83 786
14 375
13 697

100 116
13 608
14 107

0

0

-616 510
27 885
-7 247

-651 642

-29 631
-39 121

-68 752

-720 394

463 906

463 906

68 511
13 438

8 937
100 139

11 456

2014

40

8 693
0 140

1 541 1 553

241 229 212 906

709 181 676 812

27 307 -43 582



RESULTAT

Annen renteinntekt

8070 - Andre renteinntekter

Sum annen renteinntekt

Nedskriving andre finansielle omløpsmidl

8115 - Gebyrer

Sum nedskriving andre finansielle omløpsmidl

Sum ordinært resultat før skattekostnad

Sum ordinært resultat

Sum årsresultat

Overført annen egenkapital

8960 - Overf. annen egenkapital

Sum overført annen egenkapital

Sum resultat
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-12 702

-12 702

14 862

2015

257

257

2014

18 506

-18 506

193

193

-61 895

895

895

895

895

0

14 862 -61

14 862 -61

0 61

Ö 61

14 862



JUSTERT BUDSJETT 2016

Kontingent
Salg/gave
Renter

Inntekter:

Trykking Skipet
Porto

Drift/regnskapsf./revisjon
Bibliotek

Årsmøte/styremøter/til disp.

Utgifter:

1500 medl. 400-

BUDSJETT NSS 2017

Kontingent
Salg/gave
Renter

Inntekter:

Trykking Skipet
Porto

Drift/regnskapsf./revisjon
Bibliotek

Årsmøte/styremøter/til disp.

Utgifter:

1500 medl. 400-

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

600 000
60 000
12 000

672 000

500 000
100 000
60 000

2 000
10 000

672 000

600 000
60 000
11 000

671 000

500 000
105 000
54 000

2 000
10 000

671 000
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Quality Hotel Grand Farris

Larvik Sjøfartsmuseum

Tollerodden

Larvik havn

M

Fredag 27. mai
Ankomst Quality Hotel Grand Farris, Storgata 38, Larvik

18.30 Samling i Larvik Sjømannsforening, Storgata 30,
registrering, enkel servering (fiskesuppe)

Lørdag 28. mai
09.30 Samling ved Sjøfartsmuseet, kort orientering,

avreise til Rekkevik hvor polarskipet Fram ble
bygget, omvisning på verftsområdet i Hølen.

10.30 Videre til Color Line på Revet for kort omvisning,
gjennom Torstrand på veien tilbake.

12.00 Lunch

13.00 Vandring på Fredriksvern, besøke Fregattskuret
og Minnehallen.

15.30 Tilbake til Larvik

Samling på Sjøfartsmuseet

Presentasjon og omvisning

17.00 Faglig samling i Sjømannsforeningen

19.30 Aperitiff

20.00 Festmiddag

Søndag 29. mai
10.00 NSS generalforsamling på hotellet.

Etter generalförsamlingen anses årsmøtet for avsluttet.

Odden sørøst for hotellet kalles Tollerodden. Her finner vi

Sjøfartsmuseet, kirken, Colin Archers hus og stedet hvor hans
båtbyggeri lå. I dag er dette er vakkert friområde, lett tilgjengelig
fra hotellet.

Quality Hotel Grand Farris er Larviks tradisjonelle storhotell,
som ligger ved hovedgaten gjennom byen, vis-å-vis kaien og
jernbanestasjonen. Larvik Sjømannsforening ligger like til høyre
(øst) for hotellet.

Larvik Sjøfartsmuseum ble etablert i 1962 i byens tidligere
tollbod, oppført i 1740. Vi vil få en presentasjon av museet og
samlingene.

Larvik Havn er i dag samlet på Revet ved utløpet av Lågen.
Den er av de viktigste norske havner for ro/ro og containere med
rundt 1250 anløp årlig, medregnet fergefarten.

Se saksliste neste side.
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Generalforsamling
NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Søndag 29. mai 2016 kl. 10.00

Sted: Quality Hotel Grand Farris

Saksliste:

1. Konstituering

2. Valg av møteleder

3. Valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen fra generalforsamling

5. Behandling av årsrapport for 2015, bestående av styrets beretning,
resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning.

6. Orientering om virksomheten i lokalforeningene

7. Endring av vedtektene, se vedlagt forslag

8. Valg av styre i henhold til vedtektene

9. Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer

10. Valg av revisor

11. Fastsettelse av kontingent for 2017

12. Budsjett for 2017

13. Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter,
eller som styret ønsker at Generalförsamlingen skal behandle.

Forslag i tilknytning til pkt 13 sendes til:
Sekretær Svein Bøgwald
Prestegårdsvegen 13,
4480 Kvinesdal
Tel: 917 39 343

svein.bogwaId@erametgroup.com

sammen med møteleder

Stavern

Påmelding innen
1. april 2016
Et arrangement som dette krever grundig

planlegging, og vi er derfor avhengig av

bindende påmelding innen 1. april.

Egenandel per person: NOK 950

Denne dekker kveldsmåltid fredag, lunch og

festmiddag lørdag, samt transport lørdag.

Påmelding til:

Ragnar Iversen

Milåsfaret 21, 3280 Tjodalyng

Tel 3319 2313/900 33 564

ragivers@online.no

Ved påmelding trenger vi følgende

opplysningen

Overnatting

Overnatting betales av den enkelte

(er ikke inkludert i egenandelen).

Det er reservert et antall hotell rom på Quality

Hotel Grand Farris til følgende priser:

Pris per person per døgn i enkeltrom: kr 895

Pris per person per døgn i dobbeltrom; kr 500

Reise

Tog eller buss; Hotellet ligger like over gaten

fra buss- og jernbanestasjon.

Parkeringsplasser ved hotellet.

Fra Torp lufthavn går det Nor-Way

ekspressbuss via Larvik (til Seljord)

10 minutter over hver time frem til 17.10

og siste 18.40. Turen tar 21 minutter.

Vi oppfordrer spesielt lokale medlemmer

å delta.

Navn - også for ledsager

Adresse

Telefon fast/mobil

Epost-adresse

Antatt ankomst til Larvik

V



De gamle dronninger
Historieskriving kan jo være så meget - om nogle af de sidste dampere

i reglmæssig fast rutefart med passagerer på København.

To aldrende damer Botnia og Ariadne
som fra slutningen af 1940-erne og
til 1966 betjente søvejen mellem
København og Helsinki, de to skibe
passerede jo i hvert fald et par gange
om ngen hinanden på Østersøen, men
de var ikke i havn samtidig. Derfor
«øjnede» jeg en historisk begivenhed
da Botnia i oktober 1966 var afhændet
til Norge og lå og ventede på afgangs
signalet, samtidig vidste jeg at Ariadne
ville ankomme om morgenen, så det
var bare at sadle cyklen op, pudse
kameraernes linser og så afsted til
Langelinie. Desværre lå Botnia langt
inde på Langeliniemolen. Men jeg fik
da snuppet dette billede da den ele
gante Ariadne - Østersøens Dronning
stille og roligt var på sin vej ind mod
Mellembassinet.

Vej ret er jo ikke altid det mest
positive nå der skal fotograferes, men
alligevel. At der rent faktisk kom tre
dampskibe med på min optagelse er så
en anden historie.

Holger Munchaus Petersen

Den ene av de to dronninger var DFDS' veltjente «Botnia», bygget 1912 på Burmeister & Wain
som «Aarhus», i 1948 omdøpt «Botnia» etter en større modernisering. I oktober 1968 ble den
solgt som siste dampskip i rederiets flåte til Husø Verft & Mek Verksted (Brødrene Skudem),
Tønsberg, for bruk som losjiskip.

Skudem leide i første omgang ut skipet under anleggsarbeidet av aluminiumsverket på Karmøy,
der skipet ble lagt opp i Håviksbukta, sammen med «Soma» (ex nattruteskip «Sandnæs» 1914).
I august 1967 kom den til Ålesund for noen uker som hotellskip under Nordsjømessen, før den
ble slept rundt kysten til Husø Verft og opplagt der i begynnelsen av september 1967.

Her skulle den bli liggende lenge. Først i februar 1973 ble «Botnia» slept av sted til Bo'ness i
Skottland for opphugging.

Foto av skipet i Stavanger av Christer Samuelsson

«Botnia» og «Ariadne» i
København, oktober 1966.

Foto: Holger Munchaus Petersen

 i

:



Hurtigruteskipet «Lofoten» på vei inn til Ålesund under kalde fjell. Fotograf; stein a. Roaid
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