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Åsmøtet 2015

Flott, sosialt og
inspirerende
Nordmøre lokalförening hadde lagt ned et solid
forarbeid for årsmøtet i Kristiansund helgen
29.-31. mai. Resultatet ble et prikkfritt arrange
ment, fra fredag ettermiddag til søndag for
middag, med klubblokalet i Loennechengården
som midtpunkt og med hele 72 påmeldte.
Resultatet av mange års 3-dagers årsmøter
begynner nå å vise seg i form av mer sosialt
«lim» i föreningen. Det har oppstått mye god
kontakt mellom medlemmer fra forskjellige
steder i landet, og dette er det inspirerende
å oppleve.
Lokalet i Loennechengården på kaien skapte et
fantastisk samlingspunkt. Her begynte medlem
mene å samle seg fra klokken 1700 fredag til
gjensyn og båtprat. Lokale stuerter hadde lagt
opp tilberedning og servering av bacalao (hva
ellers?) av meget høy standard. Klubblokalet
pådrog seg generelt stor beundring fra de
tilreisende.
Programmet lørdag startet med buss
transport til Knudtzonlunden på innsiden av
Frei, Nicolay H Knudtzon IIIs landsted med
storslagen utsikt mot sørøst, mot Freifjorden
og Nordmøres tinder i det fjerne. Befaring av
stedet og et kåseri om denne lokale magnat
av Odd Williamsen fra Nordmøre Museum.
Buss tilbake til byen og samling klokken
12.00 på Piren. Herfrå, med musikkorps i spis
sen, gikk föreningen for første gang i prosesjon
opp til Gravstedparken, hvor minnesteinen
over «Spaniergravstedet» skulle avdukes. Dette
ble gitt som gave fra Nordmøre lokalförening
til byen som et minne om «spansketiden» i
Kristiansunds historie (1831-1880) da det årlig
kom spanske skip hit etter klippfisk. Avduking
ved ordfører, formann og en kort orientering
ved Sverre J Svendsen fra museet.
Tredje post på programmet var forflytning
per sundbåt «Framnæs» fra Piren til Miln
brygga og Norsk Klippfiskmuseum. Her ble det
lunch (fiskesuppe), omvisning og mer kåseri.
Etter en ettermiddagssamling i klubblokalet

dro deltakerne i overstimulert stand tilbake
til hotellet for å hvile. Middag om kvelden i
Kristiansund Skipperforenings stilfulle lokaler
på brygga.
Generalforsamling i Loennechengården
søndag klokken 11.00 gav församlingen bifall til
styrets årsrapport og regnskap mv. Valgene gav
gjenvalg av Svein Bøgwald som sekretær, Erik
Bergman som styremedlem og Per Albert Lund
som vara. Også valgkomiteen ble gjenvalgt.

Fra generalförsamlingen
31- mai 1 klubblokalet i
Loennechengården.

Det er mange å takke: Jørgen Strand som for
mann i Nordmøre lokalförening med styre og
arrangementskomité har lagt ned et omfattende
arbeid, inklusiv å skaffe sponsing. Dere har
sammen gitt oss noen hyggelige dager og en
stor opplevelse. Takk også til alle medlemmene
som deltok; det er jo dette det dreier seg om
med en förening.

j

God sommer,

Avduking av minnesmerke

Dag Bakka jr

over «Spaniergravstedet».
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Fra å ha vært en stormakt i cruise for
40 år siden er det norske innslaget i cruise
redusert til Fred Olsen Cruises, SeaDream
Yachts og Flurtigrutens «Fram»; sistnevnte
det eneste under norsk flagg. I vår kom
et større cruiseskip under norsk flagg,
Viking Star eiet av Viking Ocean Cruises,
Basel, men som igjen eies og drives av
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Torstein Flagen; som huskes som direktør
i Det Bergenske Dampskibsselskab i årene
1977-83.
Både ved navnet, skipet og konseptet
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er det mye som minner om fordums
Royal Viking Line. Og det er ikke tilfeldig.
Torstein Hagen har bygget sin posisjon med
Viking River Cruises på elevene i Europa
og andre steder i verden; verdens største
elvecruiserederi med rundt 70 skip. At
skipet settes under norsk flagg og med

Naturlig nok høy standard, lavmælt

Louis Aura av Va Iletta ligger på Leknes

spektakulær dåp i Bergen 17. mai har vel

eleganse for vokse mennesker som

som en påminnelse om norsk cruisefarts

følelsesmessige årsaker, men NIS viste

er ute etter inntrykk og opplevelser.

store tid, fotografert av Geir Svendsen. Den

seg konkurransedyktig; dessuten drift hos

Sommerprogrammet er lagt opp med

er tidligere Starward, bygget 1968 på AS

Wilhelmsen Ship Management på Lysaker

Bergen og Stockholm som snuhavner med

Weser for Kloster Cruise som den første

og norsk skipsledelse.

anløp av Ålborg, København, Warnemunde,

«store» av «den hvite flåte» fra Miami,

Gdansk, Tallinn, St. Petersburg og

hele 13108 brt. Kloster solgte skipet i 1995

Viking Star (47842 bt) er bygget for å gi

Helsingfors, før den trekker til sørligere

til greske kjøpere som gav det navn som

en «small ship experience» for de 930

breddegrader. Viking Star følges i første

«Bolero», «Orient Queen» og «Louis Aura».

passasjerene som alle har balkongen

omgang av to søstre fra Fincantieri.

Hyggelig å se at den fremdeles holder koken

2
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En førstegenerasjons hurtigbåt er nå i ferd med å bli fredet. Det er gamle Solundir
fra 1972, en enskrogs aluminiumsbåt fra Westermoen Hydrofoil i Mandal, levert
til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane for lokalrute Bergen-Solund/Sunnfjord.
Den revolusjonerte ruten i sin tid, med gode 25 knops fart, frem til salg i 1990 til
Trondheim som «Fjord-Viking». Her ble den brukt bl.a. i ruten til Munkholmen.
I februar i år ble den solgt til Stokksund for hogging, men ble reddet av Riksantikvaren
i samarbeid med Veteranbåtlaget Atløy i Florø. 2. mai ble den låstet om bord i
«Kristian With» og ført til Dåfjorden for nærmere utredning.

Møte i Trangsundet i Raftsundet av Trollfjord
og nederlandske Antigua (212 brt) på vei til
Svalbard for turistseilinger. «Antigua» er en
tidligere britisk trålerfra 1957 og drives av
Tallships Artemis BV i Harlingen.
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Foto: Geir Svendsen

Kontraster, dampskipet Oster fra 1908
og hurtigbåten Fjordkatt fra 2003,
|\
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95 års teknologisk utvikling.
V
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Foto: Peter Fosse
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Ta inn dette synet. Dette er den siste tradisjonelle fraktebåt i løsfart igjen i Norge. Den heter Holmefjord, hører hjemme i Samnangerfjorden i
Midthordland og drives sporadisk på kysten. Den er bygd i 1962 på Martin Jansen Schiffswerft i Leer som dansk Marlin, kjøpt til Norge i 1968
som «Fosnar» og fra 1995 som «Holmefjord». Den er på 370 tdw, utstyrt med en ny Detroit Diesel på 495 bhk, men ellers i orginal stand med
bommer og treluker med presenning. Bildet er tatt av Rolf Clausen i mai med storsekk i rom og på dekk. Måtte den seile lenge!

Mens «Holmefjord» seilervidere er landets eldste
fraktebåt solgt til amerikanske kjøpere. Det er
sandbåten «Heimtun» (457 tdw), bygd 1952 på
Mutzelfeldwerft som tysk og kjøpt til landet i 1965
som «Akce». Eiet av Sandtransport AS i Ytre Arna i
Bergen har den gått i lokal sandfart inntil den i vår ble
avløst av en «Heimtun 2», selvlosseren «Roslagen» fra
1956. Derved gikk «Heimtun» til kjøpere i USA og ble
slettet i norsk register 20. mai. Her ligger den velholdt
og fin under navnet Miss Lillie I, fotogafert av Harald
Sætre.

Fraktebåter som blir solgt ut holder ikke alltid så
lenge. Det har imidlertid gamle «Fairy» gjort, inntil
den havnet i fjæresteinene på Bequia i Vestindia
22. august 2012, som sett på bildet fra vår gamle
bekjente Yvon Perchoc. Denne båten oppstod som
dansk half shelterdekker «Mercantic» (625 tdw) på
H C Christensens Staalskibsværft i Marstal i 1964.
Til Norge kom den ti år senere som «Fairy», senere
«Signako» under skiftende eiere, og ble rigget om
til selvlosser i 1993. Allerede året etter ble den solgt
til Dominica i Vestindia med navn som «Paco Palla»,
«Point Vieux Fort» og senest Love Divine. Et stille
hvilested.

4
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T Som amerikanskeiet Advantage har tidligere Wilhelmsens «Thermopylæ» nå gått til hugging i India. Den var av Tsu-serien på seks store
multi-purpose-skip (22300/28200 tdw) fra Nippon Kokan levert i 1977; i 1988 ble kjøpt av Sea lift Inc i Oyster Bay, New York, og satt under
amerikansk flagg som «Advantage». Her kom den til å seile i stor grad med amerikanske laster under diverse hjelpeprogram, mye på ostAfrika. Etter å ha bestått sin siste havnestatskontroll med glans i Mombase gikk skipet 7. juni til opphugging, med kurs for India.

jf

A Også statsskip kan ha varierte levnetsløp. Forskningsskipet «Dr Fridtjof
Nansen» levert i 1974 fra Mjellem & Karlsen til NORAD/Havforskningsinstituttet
NORAD/Flavforskningsinstituttet

i
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tilværelse, både geografisk og eiermessig.
har i så måte hatt en omflakkende tilvaerelse,
Etter at den solgt i 1993 gikk den videre fl
til forskningsoppdrag som «Eurotri I»
og deretter «Roya», før den kom f
tilbake
Ibake i norsk eie i 1998 som «Dr Nansen».
I 2006 gikk den fl
til Delta Navigafon
Navigation i Vladivostok som Nomad, men ble
fotografert i fjor ved Chios i Egeerhavet som yacht med samme navn. Slike skip
står
så detalier
står dessverre
dessverre ikke
ikke ii Fnuasis.
Equasis, så
detaljer er
er vanskeliee
vanskeiige åå få.
få.
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Lindenes vel tilbake i Odda! Passasjerbåten Lindenes (95 brt) ble bygd i 1943 i Nordtveitgrend for Ingvald Opedal i Odda for tilbingerrute fra
Odda til fabrikkene på Eitrheimsneset og Tyssedal. Her gikk den i mange år og ble underveis forlenget og modernisert. 11976 var det slutt og
båten ble solgt og havnet rundt 1980 i Oslofjorden som charterbåt. Nå har et lokalt initiativ ført til opprettelse av MS Lindenes AS som i april
Foto i Odda av Harald Sætre
kunne føre båten tilbake til Odda. Her vil den bli brukt til turistturer i Hardanger.
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I forbindelse med 70-årsmarkering for frigjøringen i 1945 og
slutten av Andre verdenskrig, ble veteranskipet Hestmanden
gjort klar for en reise til Bergen, Haugesund og Stavanger.
Dette er skipets første fremvisning på Vestlandet etter den
store restaureringen på Bredalsholmen i Kristiansand, og
skipets anløp ble møtt med stor interesse.

~ i i9b|^&

Klargjøring til tokt; «Hestmanden» i dokk på Bredalsholmen.

Foto: Eivind 0. Fossum

de syv, seks menn og en kvinne, som
Vårt
medlem
Eivind 0 Fossum
varsom
en av
deltok
som mannskap
på reisen,
foregikk under slep, siden hovedkjelen ennå
ikke er driftsklar.
Som mange vil vite har Hestmanden fått sta
tus som nasjonalt minneskip for krigsseilerne.
Skipet eies nå av en egen stiftelse som ligger
under Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, Senter
for historieformidling og fredsbygging, som
i første rekke dokumenterer krigsveteraner,
fanger, krigsseilere og andre sivile deltakere og
ofre. Stiftelsen samarbeider bl.a. med sjømanns
foreningene om å bygge et komplett arkiv over
krigsseilere.
I så måte er Hestmanden et høyst relevant
skip. Den er bygget i 1911 på Laxevaag Maskin

HESTMANDEN
«Hestmanden» under slep
av «Tug Frier» for nord
gående i Karmsundet
5. mai, påpasselig fotogra
fert av AlfJ. Kristiansen.

på tokt til Vestlandet
I
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& Jernskibsbyggeri i Bergen som godsruteskip
for Vesteraalens Dampskibsselskab på Stok
marknes; en shelterdekker på 1260 tdw og 195
fot og med triple-maskin og overbygning akter.
Skipet seilte ute under begge verdenskrigene;
under Andre verdenskrig i Nortraships flåte,
hvor den primært gikk i britisk kystfart; et av
de mest utsatte krigsområden I 1955 ble skipet
solgt til Høvding Skipsopphugging og brukt i
nordsjøfart og som støtteskip under bergings
oppdrag, inntil det ca 1964 gikk i opplag ved
Sandnessjøen. Her skulle det bli liggende lenge;
glemt som det siste dampskip inntil entusiaster
og Norsk Veteranskibsklub i 1979 fikk hånd
om skipet og i 1981 fikk det slept sørover til
Trondheim. De siste 15 år har Hestmanden
ligget ved fartøyvernsenteret på Bredalsholmen
i Kristiansand for en møysommelig og kostbar
restaurering. I denne prosessen fikk skipet
status som minneskip for krigsseilerne og ble
malt opp i Nortraships gråfarge, seiv om det
rent fysisk fremstår i 1946-utforming.
Under klargjøring for reisen til Vestlandet ble
Hestmanden dokksatt på Bredalsholmen. I las
terommet var det montert en minneutstilling
over krigsseilerne med 14380 navn. Slepeopp
draget gikk til Tug Frier som tilhører Kragerø
Sjøtjenester. Det kom om bord besetning for
første gang på veldig mange år. De fikk en fin
tur, tross noe kummerlige boforhold.
Avgang fra Kristiansand skjedde 4. mai med
kurs for Bergen, der Hestmanden ankom 7. mai
og ble møtt av andre veteranskip før den gikk
til kai på Bradbenken. Selve frigjøringsdagen
ble jubileet markert med kronprins Haakon,
næringsminister Monica Mæland og 20 krigs
veteraner om bord. Kaptein Bård Rasmussen
viste gjestene rundt.

\
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104-årige «Hestmanden» under slep inn til kai i Haugesund 12. mai.

Foto: Alf J. Kristiansen

jjT ä J|f fei '*
Før avgang dagen etter donerte Gunnar Mik
kelsen (også medlem) en samling av maritime
gjenstander som passer for montering om bord.
Også i Haugesund og Stavanger var det
arrangement og åpet skip. Til sammen var det
2521 besøkende om bord disse dagene. Reisen
forløp uten dramatikk og markerer at Hestman
den er på vei inn i en mer aktiv fase.
Og den ser flott ut!

« Hestmanden» ved Indre kai
i Haugesund.
Foto: Alf J. Kristiansen.

***

Ved kai i Bergen forførste
gang på veldig mange år.
Foto: Harald Sætre
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Hurtigrutens «Classic»
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«Lofoten»s mange ansikter
av trond carlsen

M/s «Lofoten», som er det eldste av dagens hurtigruteskip,
ble bygget ved Akers Mek. Verksted i Oslo, og overlevert
Vesteraalens Dampskibsselskap 27. februar 1964. Skipet
fylte i fj or 50 år, og er det hurtigruteskip som har hatt
flest utvendige kosmetiske forandringer av samtlige
hurtigruteskip opp gjennom historien.

.
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«Lofoten» var bygd over
samme lest som «Kong
Olav» og «Nordnorge», men
tilpasset rederiets krav.
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I årene fra 1964 til 1988 tilhørte skipet Vester
aalens Dampskibsselskap (VDS) og seilte i disse
årene med selskapets karakteristiske sorte
skorstein med et bredt blått bånd mellom to
smale hvite (Bilde 1). Et kortvarig eksperiment
skjedde på slutten av 1985. Da ble skroget malt
blått, en lite vellykket «ansiktsløfting» (Bilde 2).
VDS’ skip ble fra gammelt av omtalt som «de
blå skipene» på grunn av skorsteinfargen, men
de fleste trakk et lettelsens sukk da skipet fikk
tilbake sitt svarte skrog året etter.
Vesteraalens Dampskibsselskap og Ofotens
Dampskibsselskap fusjonerte ved årsskiftet
1987/88 og fikk navnet Ofotens og Vesteraalens
Dampskibsselskap (OVDS). «Lofoten» fikk da en
kort periode selskapets gule skorstein med 0 i.
Allerede 1. oktober 1988 ble «Lofoten» solgt
til Finnmark Fylkesrederi (FFR). På bilde 3, som
er tatt ved Sortland påsken 1994, seiler skipet
med FFRs karakteristiske skorstein. I forbindelse med skipets 30-årsjubileum i 1994 hadde
«Lofoten» fått malt skorsteinen i VDS’ opprinnelige farger, men det eksperimentet varte
bare en rundtur. Senere, mens skipet fremdeles
tilhørte Finnmark Fylkesrederi, fikk det påmalt
diverse blå striper og felt, som heldigvis ble
fjernet etter kort tid (Bilde 7).
1. februar 1996 ble «Lofoten» solgt tilbake
til OVDS. Skipet seilte med den karakteristiske
gule skorsteinen inntil OVDS og TFDS (Troms
Fylkes Dampskibsselskap) fusjonerte i 2006

/ -te.

/ . f,
jlj
og ble til Hurtigruten Group ASA. På bilde 9
er «Lofoten» fotografert på Alstahaugvågen på
Helgeland i august 2006 i OVDS’ farger.
I forbindelse med den siste fusjonen i 2006
hadde «Lofoten» en kort stund hele tre forskjel
lige «skorsteinsmerker». I oktober hadde skipet
først fjernet 0’en i skorsteinen på den neste
rundturen samme måned var hele skorsteinen
malt svart. Begge bildene er tatt ved Sandnes
sjøen i oktober 2006. Helt på slutten av året fikk
skipet satt på den røde og hvite Hurtigrutenlogoen som er vist på bilde 4. Her er «Lofoten»
fotografert ved Sortland sommeren 2010.

2

En kort stund forsøkte VDS
med blå skroQUkjent fotogtaf,
Trond Carlsens samling

/ FFRs farger.
Foto: Trond Carlsen
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Tilbake bl 60-tallet!
Foto: Trond Carlsen

I fjor begynte det å komme forslag om at
«Lofoten», som det siste klassiske hurtigrute
skip, måtte få tilbake sitt gamle utseende med
VDS sine farger i skorsteinen. I «Bladet Vester
ålen» 12. august i fjor hadde Øystein Rysst fra
Melbu et innlegg med tittelen «La Lofoten
seile med sitt originale skorsteinsmerke». Han
skriver blant annet i artikkelen:

I'

"

'

'

'

For å få en historisk helhet på dette verneverdige
veteranskipet bør det etter min mening også få sitt
originale skorsteinsmerke tilbake. Nemlig VDS sine
farger med et bredt blått belte i midten og to hvite
ringer på sort bunn. Dette som en heder og en histo
risk identitet til det unge og lille rederiet fra Vester
ålen som på slutten av 1800-tallet hadde mot og kraft
til å utfordre de store og veletablerte skipsrederiene i
Trondheim (NFDS) og Bergen (BDS).

j

Vi var nok mange som trodde at vi aldri skulle
få se «Lofoten» i VDS-drakt igjen. Men siden
Store arbeider har blitt utført med båten hele

august 2014 har det skjedd utrolige ting.
I desember ble det britiske selskapet Silk Bidko
AS ny eier av Hurtigruten ASA med over 90
prosent av aksjene. Det ble også bestemt at
«Lofoten» skulle få sitt klassiske 1960-talls
interiør og eksteriør tilbake.

W"
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vinteren og våren. I mars var de innvendige
arbeidene stort sett ferdige. Forandringene er
mest synbare i kafeteriaen der nye, identiske
kopier av de originale møblene fra 1964 er mon
tert (Bilde 6). Det er videre kjøpt inn tallerkener,
asjetter og kopper med VDS’ gamle rederiflagg
(Bilde 8). Servitørene i spisesalongen har fått
fine uniformer med hvite jakker, akkurat slik
som på 1960-tallet. I slutten av mars fikk skipet
tilbake sine originale VDS farger i skorsteinen.
Nylig kom også VDS-rosettene på hver side
forut på skipet tilbake. Dermed har «Lofoten»
utrolig nok endt opp med å få sitt opprinnelige
utseende tilbake slik hun så ut da hun ble
sjøsatt fra Akers Mek. Verksted i Oslo for over
50 år siden.
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Fra FFRs forsøk med blå
str'Per °P stJ//,ngFoto: Sein Torske' stavan6er

Lofoten på sitt beste i ovdsfarger.

Foto: Trond Carlsen
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Skyfotos

Eidsivas bulkskip «Vinni» (38 130 tdw)fra 1966.

Sverre Ditlev-Simonsen & Co, Oslo
1970-1992
Ved inngangen til 1970-årene holdt Sverre Ditlev-Simonsen & Co til i
Haakon VII gate 1 med den yngste av brødrene som seniorsjef, Sverre
Ditlev-Simonsen (1906-2004). Neste generasjon var for lengst kommet med
i ledelsen, Per Ditlev-Simonsen (1932), senere kjent som Oslos ordfører.

Rederi AS Eidsiva fra 1930, men
„
Rederiet
omfattet
detselskaper
børsnoterte
ogsa noen
private
, ,,
„
. ,
som AS Eidsvold og Skibs-AS Smatank.
„
,
.
,0
Sverre hadde til en viss grad gatt
sine egne veier i forhold til brødrene,
med småtankskip og med Den Norske
Københavnlinje, startet i 1965 for å
drive fergerute mellom Brevik-Fredrikstad-København, som omtalt i «Skipet»
2.14.
I Eidsiva var rederens svoger
Haakon Blikstad formann i representantskapet, med direktørene Jonas H
Støre og Tuxen Werring og advokat
Lars Musæus som medlemmer.
De to selskapene hadde en samlet
balanse rundt 100 millioner kroner,
hvorav 2/3 i Eidsiva.

12

mt Vibeke
19380
Flåten talt i 1970 følgende
ms Vinni
38130
ms Verona
38300
'
msVarenna
96000
ms København
3612

1959
skip:
1966
1969

1/3
93%
70%

1970
1966

10,0

På denne tid lå rederiets hovedengasjement i Sister Carriers, hvor
bulkskipene Vinni og Verona var
engasjert sammen med fem søsterskip
fra tilknyttede rederier. Andelen i tank,
i form av 1/3 i mt Vibeke, ble solgt til
Nordheim i april 1970. Til gjengjeld
tegnet Eidsiva 10 prosent i obo-skipet
Varenna som gav rederiet en finger
med i Team-Ship-samarbeidet. Faktisk
eide Eidsiva 6.16 prosent i Team-Ship
Holding med syv ioi.ooo-tonns obo-
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ningsselskapet KS AS Sea-Team & Co
skip
i ordre og 9.8 prosent i befrakt1 Oslo.
, .
Eidsiva eide ogsa 10 prosent 1
,
KS Ditlev Chartering AS, etablert 1
juni 1968 i samarbeid med 0 Ditlev
Simonsen jr. To greske shelterdeklcere
på 15525 tdw fra 1961/62 var tatt på
T/C, Lindos fra april 1969 og Apollonia
fra januar 1970. Vi ser at SDS fortsatt
samarbeidet med de andre DitlevSimonsen-rederiene, og deltok i den
felles driftsavdeling,

Fra 1971 synes SDS å legge seg på en
linje med større risikospredning,
Dette året tegnet Eidsiva 7,5 prosent
andel i KS AS Dyviships som hadde

bestilt to spesialbygde bilskip i Neder
land, levert som Dyvi Kattegat og
Hual Skagerak i 1973. Disse var sikret
certepartier til gode betingelser.
Året etter, i 1972, gikk rederiet med
i KS AS Scanpet & Co, der Eidsiva
tegnet en andel på 6.7 prosent. Scanpet eide 20 prosent i en gruppe for
boring og oljeleting sør for den 62.
breddegrad, en gruppe som bestod av
Occidental Petroleum, Getty Oil og
Allied Chemical Co. Her deltok også
ODS-selskapene, men forhåpningene
om å bli tildelt blokker på norsk sokkel
ble gjort til skamme. Til gjengjeld
kjøpte Scanpet 23.5 prosent i North Sea
Exploration Services som drev basevirksomhet i Dusavika ved Stavanger.
Eidsiva gikk med i Scandinavian
Drilling AS med 6.5 prosent, et selskap
som eide 50 prosent i tre landrigger
som arbeidet i USA.
Selskapet engasjerte seg også i
KS AS Dyvi Drilling, som i januar
1972 hadde bestilt en borerigg ved
Trosvik-Framnæs av typen Aker H-3.
Kommandittselskapet ble først stiftet i
oktober 1973, da Eidsiva tegnet seg for
6.5 prosent sammen med rederier som
Chr Haaland, Th Brøvig, A F Klaveness
og flere. Riggen ble levert like før jul
i 1974 med navnet Dyvi Alpha og kort
etter sluttet til Mobil for 2 år.
Midt oppe i denne griindertiden i
offshore kom shipping-markedet til å
kulminere i 1973 med rekordhøye frak-
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«Vinnis» søster «Verona»fra 1969.

Ukjent fotograf

ter, inntil krigsutbruddet i Midtøsten
i oktober markerte slutten på de gode
tider for tank. Tørrlast skulle få enda et
godt år, og i SDS var en bestemt på å
realisere de høye skipsverdiene.
Vinni ble derfor solgt i november
1973 til greske kjøpere for USD 9,3
millioner. Da søsterskipene i Sister
Carriers ble solgt på samme tid, ble
gruppen avviklet. Bare seriens siste,
Verona, fortsatte på gode certepartier
inntil det høsten 1975 oppnådde en god
pris ved salg til Melsom & Melsom i
Larvik. Det gav 44 millioner i kassen til
selgerne, mens det for kjøperne skulle
føre til ruin.
Den Norske Københavnlinje AS
hadde ikke innfridd forhåpningene om
lukrativ fergefart mellom Norge og
Danmark. Etter at fergen København
var blitt solgt til Chile høsten 1973

-å 1

åm

stod Eidsiva som hovedaksjonær med
33 prosent. Selskapet frigjorte verdier
derfor reinvestert i mindre andeler
overtatt fra SDS-selskapene:
ms Vinni

1967

ms Varenna

1970

4,74 %
1%

ms Vikara

1973

4%

rigg Dyvi Alpha

1974

2,66 %

Københavnlinjen ble etter dette mer av
et haleheng til Eidsiva og utgjorde en
del av SDS-sfæren.

Inn i offshore
At tankmarkedet fikk en knekk med
oljeembargo og «oljekrise» etter krigen
i Midtøsten høsten 1973 la liten dem
per på investeringsviljen i det norske
shippingmiljøet.
Fokus skiftet raskt til offshore, og
løpet av 45 dager rundt årsskiftet
1973/74 ble det bestilt hele 30 nye
borerigger i verden. I årene 1972-74
ble det til sammen kontrahert 70 halvt
nedsenkbare (semi-submersible) rigger,
hvorav 40 for norsk regning. Blant
aktørene som gikk inn for å bygge
opp et riggrederi var SDS, rustet med
gode salgsgevinster.
Ditlev-Simonsen Drilling AS
kontraherte en Aker H-3 borerigg fra
Akergruppen for levering fra Aker
Verdal i 3. kvartal 1976. Et KS ble
etablert for finansiering, hvor Eidsiva
ble største deltaker med 28 prosent av

ILgj

Borerigger faller ofte utenfor våre fotosamlinger,
så bildet av Vildkat på Brent Bravo i 1977 er hva
vi har fra denne tiden.
Foto: Alf Cooke via Terje Nilsen
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Jack-up-riggen Dyvi Beta ved levering fra CFEM våren 1977.

K/S-kapitalen på 140 millioner kroner
av en forventet byggesum på 211
millioner. Resten av beløpet ble tegnet
av investorer i det norske og svenske
finansmiljøet.
Dette riggselskapet skulle bli rederiets hovedsatsning i 12 år fremover,
med Eidsiva som betydelig eier og som
rederiets operative virksomhet.
I tillegg kom rederiet til å investere
i en rekke andre prosjekter innen
shipping og offshore, vesentlig med
mindre andeler som en form for risikospredning. Prosjektene kunne deles
i to grupper: Den en i Jan-Erik Dyvis
bilskip, rigger og tungtransportskip,
og de øvrige vesentlig innen shipping,
offshore og cruise.
Senere i 1974 ble interessenter i
familien samlet i KS Ditlev Drilling AS,
med Eidsiva som største partner, som
tegnet 11,11 prosent i KS Dyvi Drilling
II AS. Dette selskapet hadde kontrahert
to jack-up plattformer av typen ETA
Europe class ved franske CFEM. Disse
oppjekkbare riggene kunne arbeide på
havdyp inntil 350 fot og skulle leveres
i 1976.

Men innen levering sviktet markedet.
I løpet av 1975 ble dagsraten for semi
submersible rigger nær halvert. Det
påfølgende året ble leteboring på norsk
sokkel redusert med 16 prosent. Markedet var ikke i stand til å absorbere de
mange nye rigger og supplyskip.
For SDS var det bekymringsfullt at
ingen av riggene var sikret beskjeftigelse. Det ble tidlig oppnådd noe
utsettelse for levering, og i mellom
tiden måtte rederiet sikre boreteknisk
kompetanse til H-3-riggen. Denne ble
hentet gjennom et samarbeid med
Huthnance Drilling Co i USA, mot at

Av Eidsivas skipsinvesteringer var slepebåtene
«Orla» og «Oslo Salvator» fra 1976. Waterweg Fotos

14

Foto fra rederiet
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kommandittistene måtte avstå en 10
prosent «carried interest» til Hutnance
SDAD Ltda, Panama. Likeledes måtte
de ta på seg økte förpliktelser da en av
dem ikke var stand til å betale inn sin
7,5 prosent andel i en ellers vanskelig
tid. Dette - og en byttehandel med
0 Ditlev-Simonsen jr - førte til at
Eidsiva styrket sin andel i selskapet til
40,62 %.
Ved Aker Verdal tok H-3 riggen form
og ble overlevert 3. mai 1977 med nav
net Vildkat; et tradisjonelt SDS-navn.
Den ble bemannet opp under norsk og
amerikansk ledelse og posisjonert til
CCB Ågotnes utenfor Bergen. Riggen
var fortsatt usluttet.
Imidlertid lyktes det i slutten
av juni å slutte riggen til Shell for
7 måneder som losji under utbygging
av Brent-feltet i britisk sektor. Vildkat
gildt derfor til Haugesunds Mek Verk
sted hvor deler av boreutrustningen
- som var ubrukt - ble demontert og
erstattet av moduler for innkvartering
av 310 personer. Allerede 30. august
avgiltk Vildkat for forankring på feltet.
Noen måneder senere ble certepartiet
forlenget 4 måneder og sengekapasi
teten økt med 100. Videre förnyelse fra
august 1978 ut året gav leieinntekter
som dekket både drift og forrentning.
Jack-up-riggene til Dyvi Drilling II
ble levert våren 1977 som Dyvi Beta og
Dyvi Gamma og fant beskjeftigelse til
etter hvert stigende rater. Et mindre
engasjement i en gruppe som eide 1/3
i en plattformrigg utleid til Huthnance
Drilling Co fra november 1976 gjorde
det også bra.

islFjf
1 - 7i?T'
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Admiral Shipping

Ro/ro-skipet «Admiral Atlantic» (1978) var en av tre søstre fra IHI.

Omrokering i shipping
SDS hadde fortsatt å ta andeler i
prosjekter til de andre Ditlev-Simonsen
rederiene.
I 1973 gikk Eidsiva inn med 10
prosent i to Panmax bulkskip bestilt i
Japan av 0 Ditliv-Simonsen jr. Disse er
nærmere omtalt under dette rederiet,
men kort fortalt ble de levert i 1975
som Vinstra og Vesterøy. Med virkning
fra 29 mars 1977 ble andelene i de to
bulkskipene byttet mot ODS’ part på
8 prosent i Sverre Ditlev-Simonsen
Drilling.
Også Eidsivas 10 prosent part i
obo-skipet Varenna ble solgt, det
skjedde i mai 1978 til en verdi som
tilsvarte verdien av den påhvilende
1. prioritets pantegjeld. Derved var
all felles skipseie med D-S rederiene
avviklet.

Waterweg Fotos

Oslo Salvator og Orla Salvator og gikk
inn i pool sammen med to søsterskip
eiet i Bergen, Odin og Thor Salvator,
kommersielt drevet av Salvator Norsk
Bjergningskompagni.
Båtene gjorde det bra fra begynnel
sen med lekterslep i forbindelse med
feltutbygging og rørlegging, men ble
etter hvert rammet av overkapasitet.
Poolen gikk i oppløsning da Bjerg
ningskompagniet gikk konkurs i 1979,
og Oslo Salvator ble solgt i mars 1979
til et amerikansk med tilknytning til
Arvid Bergvall jr & Co. Orla Salvator
ble solgt i 1982 til Bergvall og fortsatte
under norsk flagg. Da hadde den igjen
tjent gode penger fra 1980.

Årene fra 1975 til 1979 var generelt
trøstesløse for nær sagt alle segmenter
av shipping og offshore. Dette var i
hovedsak et resultat av overkapasitet i
flåten, seiv om offshore også var ram
met av lave oljepriser og dertil hørende
aktivitetsnivå.
Men det dukket opp enkelte nye
muligheter, f.eks. ro/ro-skip. Disse hadde
fått et oppsving spesielt i farten på
Midtøsten, hvor økningen i oljeprisene
fra 1973 hadde skapt en kjøpeboom uten
sidestykke. I farten på overfylte havner
hadde ro/ro-skip klare fortrinn.
I 1976 ble det derfor utviklet et
prosjekt for et rent ro/ro-rederi med
utgangspunkt i AS Larvik-Frederiks
havnferjen. Dette resulterte i kontra
hering av to 3500-tonns ro/ro-skip
ved japanske verksted i september
1976 og et tredje i november. KS AS
Admiral Shipping ble etablert som
eierselskap med ansvarskapital på 72
mill av en samlet byggesum på 142
millioner kroner. Admiral-gruppen (dvs
Larvik-Frederikshavnferjen) stod for 71
prosent, investeringsselskapet Trovato
AS 15, Eidsiva 5, Rederi AS Lystrade 5
prosent og Arvid Bergvall 2,5 prosent.
Tre moderne ro/ro-skip ble levert
fra IHI-verftet i 1977/78, Admiral
Carihe (satt i fart som Admiral Nigeria)
i desember 1977, Admiral Atlantic i
mars 1978 og Admiral Pacific i juni
1978. De ble fra levering sluttet på T/C
til italienske og britiske linjerederier,
men opplevde svakere rater utover i
1979/79.1 et forsøk på å bygge opp en

Men det ble gjort nye investeringer.
Den ene skjedde langs andre familie
linjer, i KS Arvid Bergvall jr Shippng
AS, som i 1974 hadde bestilt to anker
håndterings/slepebåter fra Conoship
i Nederland. Båtene var på 489 bt og
8000 bhlc. Eidsiva begynte med 15
prosent i KS’et, økte til 19 og solgte
seg etter hvert ned til 8 prosent. De
ble levert i februar/mars 1976 som

Etter salget ble «Admiral Pacific» brannskadet og
gjenoppstod som egyptisk passasjerferge
Foto: adaf
«El Salam 89».
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tilstrekkelig lastegrunnlag i egen regi
ble Admiral Shipping Lines AS etablert
i januar 1979 som forretningsfører for
seilinger mellom Marseille/Genoa/
Limassol via Suez og Hodeidah/
Bombay. Operasjonen ble drevet ved
hjelp av agenter og fikk navnet Admiral
Shipping Service.
Allerede sommeren 1979 var etter
spørselen noe bedre for slik tonnasje,
og søstrene ble etter tur sendt over til
Mellom-Amerika. Linjen ble avviklet
etter sin korte eventyr. I stedet ble
de satt i fart ut fra Miami til havner i
Mellom-Amerika som Galapagos Line,
basert på biler og stykkgods utgående
fra USA og mye med trelast tilbake fra
Venezuela. Linjen ble avviklet i 1982
og to av skipene solgt.
For Eidsiva hadde ingen av ship
ping-foretakene vært spesielt heldige.
Både slepebåtene og ro/ro-skipene
etterlot tap. Det kom derfor godt med
at offshore nå kviknet til.

Dyvi Swan
Høsten 1979 kom det opp et nytt
prosjekt fra prosjektavdelingen i R S
Platou for et nedsenkbart tungtrans
portskip. Det var opprinnelig konsipert
for tømmerlast, men ble utviklet videre
for å kunne føre borerigger, lektere
og store moduler. Jan-Erik Dyvi gilde
inn i prosjektet som disponent og stor
investor, og blant de øvrige deltakere
var også SDS-gruppen. I eierselskapet

KS Dyvi Swan AS som bestilte to
30000-tonns nedsenkbare tungløftskip
fra Kaldnes Mek Verksted i Tønsberg.
I dette selskapet tegnet SDS 10 pro
sent gjennom KS AS Superships med
Eidsiva som eier av 30 prosent.
De nyskapende tungløftskipene ble
levert som Dyvi Swan i september 1981
fulgt av Dyvi Tern i februar 1982. På
dette tidspunkt var ytterligere to skip
bestilt fra Samsung i Korea, levert som
Dyvi Swift og Dyvi Teal i 1983/84 til
nærstående selskaper under samme
disponent.
Skipene var teknisk sett vellykket
og utførte mange krevende transporter,
men fikk i stigende grad føling med en
komplisert markedsituasjon. Det ble
nødvendig å kalle inn mer av ansvars
kapitalen i selskapene, og i 1985 ble
eierskapet refinansiert som KS Swan
Heavy Lift AS som eier av alle fire.
Etter oljeprisfallet vinteren 1985/86
ble situasjonen enda vanskeligere, og
i mars 1988 ble alle fire solgt til John
Fredriksen for USD 46.5 millioner. Det
ble et kostbar eventyr for investorene,
mens den nye eier skulle gjøre det godt
med skipene.

SDS Drilling
SDS kom inn i stimen av norske rederier
som gikk inn for borerigger. Men de lyktes
bedre enn de fleste, både i å sikre Vildkat
oppdrag og i å bygge en organisasjon på
kontoret i Oslo.

‘

Vildkat ble levert i mai 1977, midt
under offshore-krisen, men det lyktes
rederiet å finne beskjeftigelse gjennom
de neste vanskelige årene som losji
rigg. Med revolusjonen i Iran i begyn
nelsen av 1979 kom oljeprisene igjen
under press, og åpnet nye muligheter.
At rederiet i løpet av 1980 kom
frem til kontrahering av sin andre
rigg skyldtes nok delvis også det
lange kundeforholdet til Götaverken.
I oktober 1980 kom meldingen om
at SDS hadde bestilt en stor rigg på
Götaverken Arendalsvarvet til USD
110 millioner (SEK 430 millioner) av
typen Friede &. Goldman Enhanced
Pacesetter. Dette var en stor og kraftig
rigg med deplasement på 24400 tonn
og Nohab-maskineri.
Finansieringen ble ordnet ved at
Eidsiva tegnet 27,5 prosent av egen
kapitalen i KS Sverre Ditlev-Simonsen
Drilling II AS, mens svenske Vatten
bygnadsbyrån (VBB) tok 25 prosent og
GVA (Götaverken Arendal) 15 prosent.
Av kapitalen ble 60 prosent norsk og
40 prosent svensk.
Allerede mens riggen var under
bygging ble det sluttet for 5 år til
PetroCanada til toppraten USD 98.000
per dag. Det var derfor god grunn til
å introdusere et nytt V-navn i flåten:
Vinland, da riggen ble levert 8 juli
1982. Til operasjon i kanadiske farvann
ble det etablert et basekontor i Halifax,
blant annet for å rekruttere kanadisk
personell.
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«Dyvi Teal» (1984) i «tom» tilstanduten dekkslast. Ved lasting kunne skipet senkes ned slik at lektere eller borerigger kunne plasseres på riktig sted før skipet
ble pumpet opp. Dette fungerte godt i praksis og skipene viste god stabilitef seiv med borerigger på dekk.
Waterweg Fotos
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SDS Drillings tredje borerigg, Vinni av GVA-4000typen, levert 1985.
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Vinland skulle komme ut for en dra
matisk hendelse 23 februar 1984 etter
en gassutblåsing i nærheten av Sable
Island, Nova Scotia. Det var kraftig
vind da blow-out’en skjedde, med stor
fare for at gasse kunne bli antent og
ekspodere. Mannskapet av 17 norske
og 59 kanadiere ble evakuert under
ordnete forhold. Det lyktes senere å
få stanset utblåsningen og gjenoppta
boringen.
Dette ble gode år for SDS, med til
stramningen i offshore 1980-82, da
begge riggene var på gode certepartier.
Deretter svekket det seg noe, men
fortsatt med god aktivitet.
I 1984 ble andelene i Dyvi Drilling
II med de to jac-up-riggene solgt med
god fortjeneste. I løpet av året kom
det til samarbeid med svenske Consafe
(Christer Ericsson) i Göteborg. Inten
sjonen var at selskapene skulle kjøpe
seg opp i hverandre, bl.a. at SDS skulle
overta 25 prosent og driften av nye
Safe Tritonia som var under bygging
på GVA.
Imidlertid kom Consafe i problemer,
slik at samarbeidet ilcke ble realisert,
men like før ferdigstilling av riggen ble
det funnet en løsning hvor SDS overtok
som eier gjennom SDS Chartering
AS, vesentlig med eksterne medeiere,
51 prosent svenske (GVA 28 prosent,
Nemo Offshore 23 prosent) og 49
prosent norske (Selvaag Invest AS, AS
Neto (Johan H Andresen) og KS Vinni
Part AS (SDS-sfæren). Byggesummen
kom til 580 millioner kroner.
Riggen Vinni ble derfor levert 20
desember 1985, en stor rigg av typen
GVA-4000 på 27165 tonns deplasement.
Den gikk inn på en kortsiktig kontrakt
til Esso for boring på Nordland 11.
Derved satt SDS Drilling med
driftsansvar for tre borerigger og var
derved blant landets mer betydelige
riggrederier.

Ny krise i offshore
Høsten 1985 begynt oljeprisen å falle,
og den fortsatt over vinteren 1986:
Halvert fra 25 til 12-15 USD per fat.
Dette ble innledningen til en fase som

Mi. y I

skulle oppleve at den norske riggflåten
ble kraftig sanert og konsolidert inn i
færre, men større enheter.
For SDS Drilling var situasjonen på
kort sikt forholdvis bra, med Vildkat og
Vinland på gode kontrakter og Vinni
mer kortsiktig. Men våren 1987 gikk
Vinni i opplag, og utpå sommeren gikk
også de to andre ut av sine kontrakter.
Per Ditlev-Simonsen fant det nødvendig å si fra seg formannsvervet i Oslo
Høyre for ågå inn i forhandlinger med
kreditorer og medeiere for å finne en
langsiktig løsning for SDS Drilling og
Eidsiva. Eidsiva eide på denne tid 28
prosent i Vildkat, 43 i Vinland og 40,9
i Vinni.
I løpet av 1988 ble det funnet en
løsning som innebar at Vinland ble
solgt til A P Møller for USD 32 millioner, mens Vinni ble overtatt av GVA
og andre interessenter og utleid til
Petrobras. I Vildkat, som var omfattende oppgradert på GVA i 1985 for 250
millioner kroner, tok også GVA styringen, Her ble det funnet en løsning hvor
Eidsiva beholdt sin andel og kommandittistene iKS Sverre Ditlev-Simonsen
Shipping & Offshore AS (SDSSO),
startet i oktober 1986, fikk skrevet ned
sin andel fra 7 til 2 prosent.
Ut av reorganiseringen stod Eidsiva
høsten 1988 med en nær gjeldfri
andel i riggen, samt en betydelig
kontantbeholdning.

1 1
I det norske cruisemiljøet ble det rundt
1980 utviklet et prosjekt for bygging
av mindre «yacht-cruise»-skip for rundt
100 passasjerer; skip som tilbød en mer
privatisert og eksklusiv cruise-opplevelse av høy standard. Bak prosjektet
stod Helge Naarstad, tidligere leder
av Kloster Cruise og senere Tjæreborg
Reiser. Skipskonseptet var ført i pennen av Petter Yran og arkitektfirmaet
F S Platou.
I mars 1983 meldte NH&ST at KS
AS Norske Cruise I og II var under
etablering med Rolf M Hjelseth og
Kjell A Mero som prosjektansvarlige.
Sammen med Helge Naarstad hadde
de hver tegnet 10 prosent i selskapene.
Arne Bækkelund (46) var ansatt som
sjef i driftsselskapet AS Norske Cruise,
og avtale om teknisk/maritim drift var
inngått med Barber Ship Management
(Wilh Wilhelmsen).
En intensjonsavtale om bygging av
to skip ble inngått med Wärtsilä i mars
1982 til 204 millioner kroner for hvert
skip. Per Ditlev-Simonsen ble valgt til
styreformann, noe som avspeiler at
KS Ditlev Cruises AS, hvor Eidsiva tok
58 prosent, hadde tegnet en andel.
Til tross for medieoppslag og
markedsføring gikk kapitaltegningen
tregt i selskapene, noe som skyldtes
de dårlige konjunkturer generelt, et
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fulgte i april 1985. Etter introduksjon i
Hamburg og London ble de satt inn i et
globalt seilingsprogram.

«Sea Goddess I» ved kai i Vancouver ca 1990, etter at Cunard hadde overtatt 80 prosent av rederiet.
Foto: Mr DOT

svakt cruisemarked, samt stigende
kurs på USD. I slutten av 1983 ble det
også etablert et KS Norske Cruise III
AS for å dekke inn prisökningen som
følge av kursstigningen i USD. Blant
aksjonærene i selskapene var Selvaag
Invest AS, Sverre Farstad &. Co og
Johan H Andresen.

Første skip ble levert fra Wärtsilä
i Helsingfors i mars 1984 med navnet
Sea Goddess I - navnevalget som resultat av en konkurranse. Det var på 4253
brt og 104 meters lengde, med lugarer
for 116 passasjerer og ellers utstyrt
og bemannet for den mest eksklusive
del av markedet. Søster Sea Goddess II

Norske Cruise skulle ikke bli et even
tyr. Tvert om la selskapet fra første
stund stein til byrden for kommandit
tister og styreformann. Resultatet for
første driftsår 1984 kom ut med minus
67 millioner kroner. Selskapene klarte
ikke å dekke sine förpliktelser overfor
verftet, og i august 1986 stilte Wärtsilä
krav om innbetaling av USD 55 mil
lioner innen to uker.
Mens konkurrenten Kloster Cruise
så mulighetene for å ta over selskapet
fra Wärtsilä mot å kontrahere et tredje
skip, arbeidet styret i Norske Cruise
mot Cunard for å finne en ordning som
sikret investorene en viss andel. Løs
ningen ble at Cunard skjøt inn den nød
vendige kapital, mens de opprinnelige
investorer beholdt 20 prosent verdsatt
til 35 mill kroner. Eidsiva seilte videre
som eier av 0,5 prosent i skipene. Som
ledd i avtalen overtok Cunard skipene
på et T/C som dekket renter og avdrag.
De norske aksjonærene hadde rett til
20 prosent av oversluddet, men var
ikke forpliktet til å dekke underskudd.

*
Eidsivas eksterne skipsinvesteringer
STARTET

SELSKAP

1971

KS AS Dyviships

1972

Scandinavian Drilling AS

6,5

1972

KS AS Dyvi Drilling

6,5

1973

Sameie Olaf Ditlev-Simonsen jr

1974

1974

ANDEL

KS Dyvi Drilling II AS

TYPE

1973

bilskip

8

Dyvi Kattegat

10 414

1973

bilskip

SOLGT

50% 4 landrigger i USA
1974

borerigg

1984

10

Vinstra

63 429

1975

bulk

1977

10

Vesterøy

63 429

1975

bulk

1977

Dyvi Alpha

3,19

Dyvi Beta

1977

jack-up

1984

3,19

Dyvi Gamma

1977

jack-up

1988

489 brt

1976

ah/tug

1979

489 brt

1976

KS Arvid Bergvall jr Shipping AS

15

KS Admiral Shipping

KS Swan Heavy Lift

Oslo Salvator

ah/tug

1984

5

Admiral Caribe

3 501

1977

ro/ro

1982

5

Admiral Atlantic

3 522

1978

ro/ro

1984

Admiral pacific

3 552

1978

ro/ro

1982

Dyvi Swan

33 060

1981

tungløft

1988

1982

3
3

Orla Salvator

Dyvi Tern

30 060

tungløft

1988

3

Dyvi Swift

32 650

1983

tungløft

1988

3

Dyvi Teal

32 650

1984

tungløft

1988

33 300

1979

kjemikalieskip

1982

1979

KS Skips-AS Linea

Osco Linea (b 1975)

1983

KS AS Norske Cruise l/ll

Sea Goddess 1

4 253 bt

1984

cruise

Sea Goddess II

4 260 bt

1985

cruise

1990

Labogas XVI KS

50

Norgas Pioneer (1978)

8 920

1990

LPG-tanker

1990

Labogas VIII & Co

25

Norgas Sailor (1976)

6 035

1990

LPG-tanker

* flere av andelene kom til å variere over tid

18

LEV

10 414

5
1979

TDW

Dyvi Skagerak

15
1976

SKIP

8
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Cunard på sin side hadde opsjon til å
kjøpe ut nordmennene når som helst.
Driften av Sea Goddess I og II ble nå
overtatt av Cunard og skipene i 1995 til
Bahamas.
De norske investorer beholdt visse
rettigheter til rabatterte cruise i en
10-årsperiode, men skipene gled ut av
norsk kontroll.

Rederiet eide i 1990 følgende engasjement:
KS AS Dyviships

6 prosent i bilskipene Dyvi Kattegat og Dyvi Skagerak

KS Ditlev Cruises AS

andel AS Norske Cruise l/ll

SDS Bulk I KS

20 prosent i bulkskipet Vinni

SDS Bulk II KS

20 prosent i bulkskipet Virana

Regalia, boiigrigg

5 prosent

Offshore og bulk
Etter at riggene Vinland og Vinni var
avhendet i løpet av 1988 stod Sverre
Ditlev-Simonsen &. Co igjen med
riggen Vildkat, kontantbeholdning og
diverse kommandittandeler. Av selslcapene var Dyvi Swan og Norske Cruise
i ferd med å avvikles med tap.
Vildkat ble 1. april 1989 solgt til KS
Sverre Ditlev-Simonsen Drilling II AS
for USD 17,2 millioner.
I juni/juli samme år (1989) var tiden
kommet til å vende kursen mot mer
velkjente farvann. Shippingmarkedet
hadde nå tatt seg opp etter den lange
depresjonstiden, og skipsverdiene var
i rask vekst. Denne sommeren ble to
36000 tdw bulkskip innkjøpt av SDS
Bulk I KS og II KS og gitt navnene
Verona og Virana. Dette var søsterskip
bygget i Japan i 1979/83. Selskapene
ble syndikert av Hjelseth & Mero AS,
og skipene ble sikret certepartier til

Lorentzens Western Bulk Carriers. Derved var SDS atter blitt et bulkrederi.
Årene 1985-95 var preget av strukturendringer og konsolidering i norsk
rederinæring, drevet av jakten på
undervurderte substansverdier. Rederiet I M Skaugen ved Moritz Skaugen
var ett av de mest aktive. Våren 1988
startet Skaugen og Fearnley-selskapet
AS Fiducia selskapet Nordic Offshore
AS rundt boreskipet Pelerin som var
raidet fra AS Hav, og selskapet ble
kapitalisert opp og børsnotert i november 1989. På nyåret 1990 kom det til
enighet med Eidsiva om kjøp av 2/3 i
Sverre Ditlev-Simonsen Drilling 2 AS
med riggen Vildkat og driftsselskapet
SDS Drilling AS.
Derved fikle Eidsiva og medeierne en
betydelig gevinst, mens Vildkat fulgte
med videre ien konsolideringsprosess
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som endte med at syv norske offshore
rederier ble samlet i Ross Offshore ASA
og i 1994 fusjonert inn i amerikanske
Transocean under navnet Transocean
Drilling ASA.
Eidsiva hadde en tid en andel i boli
griggen Regalia, bygget 1984 på GVA
og eiet av Safe Offshore AB, Göteborg,
men var ellers ute av offshore,

Sverre Ditlev-Simonsen & Co og
SDS Drilling hadde hele tiden hatt
kontorer i Haakon VII gate 1. Den
daglige ledelse var allerede på 70-tallet
underlagt direktør Helge Tønsberg
med en stab primært rettet mot
finansinvesteringene og utvidet med en
organisasjon for boreriggene. Rederiet
fait ellers ut av den felles driftsorgani
sasjonen for Ditlev-Simonsen-rederiene
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/1989 vendte Eidsiva tilbake til shipping med kjøpet av bulkskipene «Virana» (36202 tdw) og «Verona».
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I Eidsiva var familiens aksjeposter
blitt tynnet ut til ca 13 prosent, mens
de fortsatt stod sterkere i småselskapene. Eidsiva var ellers et velstående
selskap med salgsgevinst på 55 millioner fra Vildkat.
I januar 1990 ble den vedtektsbestemte avtale i Eidsiva om Sverre
Ditlev-Simonsen &. Co’s disponentfunksjon opphevet mot en engangs
kompensasjon på 5.3 millioner kroner.
Skibs-AS Eidsiva stod derved på egne
bein med Eidsiva Management AS
som driftsselskap, fortsatt med Per
Ditlev-Simonsen som styreformann,
II alderdommen,
alderdommen, ii en
en alder
alder av
av 84,
84, må
må
Sverre Ditlev-Simonsen seiv ha gjort
sine refleksjoner, fra han seiv etablerte
rederiet i 1929.

SDS
DRILLING
OSLO
HAAKON VIPS GATE I
P.O.BOX 1590 VIKA
0118 OSLO I

TELEPHONE: (02) 83 37 38
TELEX: 78505 SDSCO N
TELEFAX: (02) 83 37 60

ved salget av bulkskipene i 1975. Ved
salget av Vildkat og SDS Drilling i
1990 var det således bare en håndfull
ansatte tilbake, men fortsatt under Per
Ditlev-Simonsen som styreformann i
selskapene.
selskapene.
På dette tidspunkt omfattet rederiet Skibs-AS Eidsiva og en håndfull
mindre selskaper som AS Varden, SDS
Invest AS, Skibs-AS Småtank, AS Eidsvold, Hj W Holding og flere.
I realiteten gikk Ditlev-Simonsenperioden mot slutten.

Men hvor skulle ferden gå?
Hva var PDS’ plan med selskapet?
Ønsket han nye eiere, eller ville han

skaffe tilbake kontroll i Eidsiva? Og
hva med neste generasjon, Sverre DS?
I første omgang ble virksomheten
utvidet i 1990 med kjøp av andeler i to
gasstankere disponert av Norwegian
Gas Carriers ved rederiet I M Skaugen.
Det dreide seg om 25 prosent i Norgas
Sailor (6035 tdw, ex Vasco da Gama),
bygget 1976 i Italia i selskapet Labogas
VIII <& Co og om 50 prosent i Norgas
Pioneer (8920 tdw, ex Admiral Cabral)
i Labogas XVI KS. Eidsiva stod derved
engasjert i bulk og gass.
Mot ilutten
f01 Ditlev-Simonsen
Hosten 1990 dukket det opp nye
aksjonærer i Eidsiva. Da GVA i oktober
ville seige sin blokk på 14.5 prosent,
gikk den til AS Eikland ved Moritz
Skaugen), På samme tid hadde Pactum

Skipsliste for Sverre Ditlev-Simonsen & Co, Oslo
1

ds Putten

2 184

3 500

6.21 Dundee Shipbuilding

10.35 Oslo

1.14

2

mt Eidsvold

6 557

9 900

4.32 Götaverken

4.32 Sovjet

1.14

3

mt Eidsvold

6 578

9 960

3.34 Götaverken

34 Oslo

1.14

4

ms Eidsvold

4 184

8 330

9.34 Götaverken

1.42senket

1.14

5

ms Vinni

5 181

9 140

7.37 Götaverken

12.40 senket

1.14

6

mt Vilna

463

600

9.40 Glommen MV

7.40 Stavanger

2.14

7

mt Vilna

468

600

11.42 Glommen

11.42 tysk

2.14

8

mt Aksnes

495

600

1.45 Glommen

disp 45-52

52 Fosnavåg

2.14

7.46 Sarpsborg MV

46 ex tysk

47 Oslo

2.14

1.43 North Carolina SB

46 ex Sverre Helmersen

54 Italia

2.14

47 Oslo

2.14

59 Liberia

2.14

52 Italia

2.14

54 UK

2.14

9

mt Vildkat

10

ds Vinni

11

mt Vildren

12

mt Ernst A Hedén

13

mt Vildren

14

29 ex Dagfin

454

514

7 227

10 700

473

600

2.48 Pusnes MV

9 923

15 880

5.48 Götaverken

721

980

ms Vamos

1 090

1 800

15

mtVerona

11 080

17 420

9.54 Götaverken

67 Lb

2.14

16

ms Vinni

9 504

13 480

1.57 Götaverken

64 Bahamas

2.14

17

mtVarenna

25 920

40 600

9.60 Götaverken

67 Kristiansand

2.14

18

ms Virana

12 466

18 715

9.61 Shirt Bros

67 Panama

2.14

49 ex Kløvertre

3.52 Glommen MV

4.66 0-K & Lubecker

ob bulk 1962

19

ms København

9.73 Chile

2.14

20

ms Vinni

22 611

38 130

12.66 Götaverken

4.74 Cyp

2.14

21

ms Verona

22 685

38 300

10.69 Götaverken

11.75 Larvik

2.14

22

rigg Vildkat

13 590

5.77 Aker Verdal

Aker H-3 rigg

2.90 Nordic Offshore

2.15

23

rigg Vinland

10 668

7.82 Götaverken Arendal

Enhanced Pacesetter

8.88 A P Møller

2.15

24

rigg Vinni

12.85 Götaverken Arendal

GVA-4000

88 tilbake til GVA

2.15

25

ms Vinni

20 748

35 105

1979 Mitsui Zosen KK

89 ex Hansa Visitor

5.92 Nomadic Sh

2.15

26

ms Virana

22 308

36 202

1983 Imabari Zosen

89 ex Seven Arrows

11.97 B Skaugen

2.15

27

mt Norgas Sailor

5 611

6 035

11.76 NC Apuania

90 ex Vasco da Gama

95 I M Skaugen

2.15

28

mt Norgas Pioneer

6 174

8 920

12.78 Moss Verft

90 ex Admiral Cabral

11.93 Loki

2.15

20

3 612

12.45 Ekensberg MV
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AS (Eivind Astrup) plukket opp blokker
på til sammen nær 25 prosent. Det ble
spekulert i om det skulle komme til
kamp om kontrollen i selskapet. Av
øvrige aksjonærer hadde Selvaag Invest
AS 14 prosent, Neto AS (Tiedemands
Tobakfabrik) 16,45 prosent, foruten
Ditlev-Simonsens egne ca 15 prosent.
De følgende månedene kjøpte
Skaugen seg opp til 22 prosent, mens
Pactum solgte seg ned til 12,5. Selvaag
og Neto, støttet av Pactum, kunne
derfor mønstre betydelig støtte til Per
Ditlev-Simonsen.
I denne situasjonen samlet DitlevSimonsen-familien sine spredte eierposter. I juni 1991 ble derfor AS Varden
(registrert på Hvaler), Skibs-AS Småtank, SDS Invest AS og AS Eidsvold
fusjonert inn i Sverre Ditlev-Simonsen
Shipping & Offshore AS (SDSSO).
Ditlev-Simonsen søkte deretter å
fusjonere SDSSO med Eidsiva, noe

som ville styrke familiens posisjon,
og dette ble omsider gjennomført fra
1. januar 1993.
Fusjonen ville tynne ut Skaugens andel
og gjøre en overtagelse vanskelig, og i
juni 1992 solgte Eikland sin aksjepost
på 23 prosent. Kjøpere av 13,5 prosent
var Morten Werrings Rederi, mens
kanadiske Fednav plukket opp 9,56
prosent.
Spørsmålet om kontroll i Eidsiva
kom opp på ekstraordinær generalforsamling 17. desember 1992. Utfallet ble
at Morten Werring overtok som adm
direktør og samlet ledelsen av organi
sasjonen i Haakon VII gate 1.
Seiv om Per Ditlev-Simonsen
fortsatte som styreformann, var
rederiet i realiteten overtatt av andre.
Eidsivas navn skulle fortsatt figurere i
det norske shippingmiljøet, men under
andre eiere.
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Borerigg Vildkat etter oppgradering i 1985.
Ukjent fotograf

Neste gang:

Fra Eidsiva til
Norwegian Car Carriers

Skipsliste for Sverre Ditlev-Simonsen & Co
22 rigg VILDKAT LFQG
15590g, 355.0/221.0/120.0 ft, 4 søyler
,, __
,,, „
,
4M12 8800 bhk Bergen Diesel
0
Aker H 3 borerigg
5.1977

8.1990
1.1991
1995
2003
2.2007

Aker Verdal, Verdal (skrog)
Bergens Mek Verksteder AS,
Laksevåg -723
Levert til KS Sverre DitlevSimonsen Drilling AS, Oslo
KS Vildkat Explorer (Nordic
Offshore AS), Oslo, od Vildkat
Explorer
fusjonert til Ross Offshore AS,
Sandefjord
fusjonert til Transocean Drilling
AS„ Stavanger, od Transocean
Wilcat
Transocean Inc (Transocean
Drilling UK Ltd, Aberdeen), Port
Vila
Essar Oilfield Services, Mumbai,
reg
3 Mauritius,
., , od Essar Wildcat
fortsatt 1 bruk 2015

23 rigg
00 VINLAND LFMO
10668 brt, 283.3/233.7/110.2 ft
4M12 Nohab
borerigg, type Friede & Goldman Enhanced
Pacesetter
7.1982

Götaverken Arendal AB, Göteborg
-924. Levert til KS Sverre DitlevSimonsen Drilling II AS, Oslo

8.1988

7.1997

i

:
:

25 ms VINNI LAHV2
20748 g 35i05d, 179.00/27.06/10.95 m
, A/rA -u /u -nt\7 00
id MA 5ho/ha NV 9.88
A16 2t 11200 bhk Mitsui B&W

Mitsui Zosen KK, Chiba -1100
Levert som World Youth til
Liberian Petunia Transports Inc,
2003
Monrovia
7.2007
Banner Star Shipping Co, Piraeus,
od Kanaris
SA Monegasque d’Administration
2010
Maritime A Aerienne, Valletta,
od Anaris
KS Hansa Bulk 4 (R S Platou
Asset Management AS), Oslo/NIS,
od Hansa Visitor
. 6.1989 SDS Bulk IKS (Sverre Ditlev•
Simonsen & Co), Oslo/NIS
8.1989 od Vinni
101.6/78-8/36.5111
1.1991 disp Skibs-AS Eidsiva, Oslo
borerigg, type GVA-4000
5.1992 Nomadic Shipping AS, Bergen,
0 Gotaverken
,
.
, . AB, Goteborg
„... ,
od
Duchess
12.1985
Arendal
. T Nomadic
,
.
AO „
7-1994 Norchem Shipping AS, Bergen
r-?44-,
r, r
,
.„ „i 11.1995 Balaji Industrial Corp Ltd, Madras,
Bestilt av Safe Offshore AB, Gote/
,
_ _ _
.
od Balaji Diplomat
borg,
bygget
Safe Trit°™“'
7.2000 Radiant Shipping Co Lt, Mumbai,
Plassert
1 SDSsom
Chartermg
AS (SDS
Drilling AS), Oslo, vesentlig eiet
° a ian anopus
av eksterne investoren
4'2003 Hong
Hongsheng
Co Ltd,Kong
Panama,
od Five Sh.ppmg
Star
1989
Tatt tilbake av hovedeier GötaCosmos
verken Arendal AB, Göteborg,
,
„
TT .
,
„ /b .
\ 12.2009: Ankom Zhoushan for opphuggmg
1989
Utleid til Petrobras som Petrobras
y
&& &
Q6S. 2000.
XXIII. senere kjøpt
1998
ombygd til DP-rigg
Fortsatt i bruk 2015
2002

I
;

AS DS Svendborg ADSAS af
1912 (A P Møller, København,
reg Hirtshals, for USD 31.750.000,
,ö. ,
, T
,
od Maersk Jutlander
Global Marine UK Ltd, Aberdeen,

Panama, for USD 100 mill
7.1979
Global SantaFe Corp GSF, Houston, •
re£ P31131113* °d Glomar Arctic II
re£ Port Vi^a
Transocean Ltd (Transocean
1983
Drilling UK Ltd, Aberdeen), Port
j 1986
Awilco Arctic II Ltd (Awilco
Drilling Plc’ Aberdeen/Awilco AS,
Oslo), Port Vila, od Wilphoenix
9.19gg
Fortsatt i drift 2015

SKIPET NR. 2 2015

21

»

-J... .*.- ...

'"STZn.

:.

i

Eidsiva overtok 50 prosent i Norgas Pioneer (1978) i 1990.

26 ms VIRANA LAVA2
22308 g 36202c!, 178.01/27.67/10.8111
id MA 5 ho/ha bulk
M6 13050 bhk Mitsubishi-Sulzer
1983

Imabari Zosen KK, Marugame
Bygget som Seven Arrows for
Tateyama Kaiun KK, Hakata
7.1989 SDS Bulk II KS (Sverre DitlevSimonsen & Co), Oslo/NIS,
od Virana
1.1991 disp Skibs-AS Eidsiva
11.1997 BS Skautopp KS (B Skaugen Holding AS), Oslo/NIS, od Skautopp
12.2000 Blue Pride Shipping Ltd, Liberia,
od Blue Pride
2.2005 Azalea III Marine Corp (Jacksoon
Shipping, Taipeh), Panama, od
Azalea III
1.2013 Til opphugging

27 mt NORGAS PIONEER LAIQ4
6174 g 892od, 116.55/19.52/10.30111
LPG/kjemikalietanker
M9 6000 bhk MaK
12.1978 Moss Verft AS, Moss -191
Levert som Admiral Cabral til
IS Cabral (A I Langfeldt & Co),
Krisyiansad
1.1982 IS Cabral (Helge R Myhre AS),
Stavanger
1.1983 rederiet flyttet til Oslo
8.1987 reg Oslo/NIS
10.1987 ANS Cabral (do)
11.1987 Gas Ship SA (Naftomar Shipping
& Trading Co Ltd), Panama, od
Chem Pioneer
9.1990 Labogas XVI KS (AS Laboremus),
Oslo/NIS, med Eidsiva som 50%
eier, od Norgas Pioneer

Waterweg Fotos

11.1993 Eidsivas 40% til AS Loki, Oslo
12.1999 reg Liberia
2000
Norgas Ltd (Norgas Carriers AS,
Oslo), Monroia
10.2005 reg Singapore
2.2009 Til opphugging via tradere, ankom
Alang 6. mars 2009 under navnet
Pioneer.

28 mt NORGAS SAILOR LAFB2
5611 g 672od, 112.38/16.82/7.60111
LPG-tanker
M9 6000 bhk MaK
11.1976

Nuono Cantieri Apuania SpA,
Marina di Carrarra -103
Levert som Vasco da Gama til
IS Sirehei (A I Langfeldt & Co),
Kristiansand
12.1982 KS Langfeldts rederi AS V,
Kristiansand
9.1985 disp I M Saugen AS, Oslo
selskapet overtatt av I M Skaugen,
Oslo
2.1986 utflagget til Liberia på Sirehei Inc
(AS Laboremus, Oslo)
11.1987 od Norgas Sailor
2.1988 Labogas &. Co KS (AS Laboremus),
Oslo/NIS
6.1989 Labogas VIII &Co (do)
1990
Eidsiva kjøpt 25 prosent
4.1996 disp Eidsiva Skips AS
11.1999 reg Monrovia
2000
Norgas Ltd, Hamilton (Norgas
Carriers AS, Oslo), reg Monrovia
1.2004 Til opphugging, avgikk Hong
Kong 9. januar 2004 fo Xinhui.

Boreriggen Vinland fra 1982 er atter i norsk eie
som Anders Wilhelmsens Wilphoenix.
Foto via Terje Nilsen
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Lokalbater i Harstad
Fra vårt tyske medlem Burkhard Schiitt har redaksjonen fått et
par gode bilder som gir et godt inntrykk av lokaltrafikken over
dampskipskaien i Harstad slik den var utover 6o-tallet. Ut fra
utrustningen på kaien kan bildene være tatt rundt 1970.
Bildene viser TFDS-skipene Vengsøy (260 brt, 1950 Seutelven) og
Dyrøy (346 brt, 1954 Seutelven) som ekspederer. Begge gikk i ruter
mellom Harstad og Tromsø og ble solgt i 1976.
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Deler av Nigeria-flåten fra norske verft samlet i Bergen i november 1980. En Fabrikktråler til venstre (trolig «Inda»), deretter moderskipene «Osan» og «Kifi»
Foto via Gunnar Melstveit
og de to snurperne helt til høyre.

Fiskeriprosjekt i Nigeria
Da jeg en dag i begynnelsen av juni i 1981 sto klar til avreise fra Nouadhibou
lufthavn i Mauritania, var jeg mer tilfreds med å forlate et sted og skip
enn jeg noen gang hadde vært før. Og noen skip og steder har det blitt
etter hvert, verden rundt, men akkurat da sto jeg og noen av mine kolleger,
med billett fra Air France, klar for avreise til Norge via Barcelona, Paris og
København.

av mange tungemål, mange
Detmennesker,
var varmt stort
og fint
flyvær,
sett
mørk-surr
hudede menn kledd i hvit «kjortel» eller
dress, men også mange i lokale uniformer som så ut til å følge nøye med
på de reisende. Jeg hadde en litt urolig
følelse i kroppen siden vi på en måte
var «rømlinger»... Og i tilfredsheten og
lettelsen var det også innblandet en
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de siste to-tre måneders hendelser.
godI desember
del skuffelse
förbannelse
over
åretogfør
mønstret jeg
av ms «Adler Supplier», (en «Ulstein
704» supplybåt), i Dundee i Scotland,
etter syv år i Nordsjøen, de siste seks
som skipper. Jeg hadde egentlig fått
nok av drittvær hver eneste vinter og
kunne faktisk tenke meg noe annet å
tjene penger på, seiv om det ikke ble
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seg. Etter et par måneder hjemme med
helt slik jeg
haddejeg
tenkt,
skulle
det vise
familien
begynte
å lese
«Stilling
ledig»-annonser, men det var ikke
enkelt å finne noe på «landjorda» som
kunne passe meg som stort sett Hadde
vært «på sjøen» siden jeg reiste ut ien
alder som i dag betegnes som «barn»,
Så etterhvert måtte jeg også vurdere
stillinger på skip igjen, også fordi jeg

ikke kunne gå ledig stort lenger. Og da
det en dag i begynnelsen av mars kom
en annonse i «Bergens Tidende», (Eller
kanskje det var i «Norges Handels &.
Sjøfartstidende») hvor et firma/rederi
som hette «Atlantic Triton» søkte etter
blant annet styrmenn til et fiskeripro
sjekt i Vest-Afrika, ringte jeg og sa meg
interessert.
Noen dager senere møtte jeg etter
avtale opp på kontoret på Hop i Bergen,
et kontor som egentlig så mer ut som
en patrisiervilla enn rederikontor. Jeg
ble mottatt av et par herrer i dress, den
ene presenterte seg som mannskaps
sjef. Jeg ble videre vist inn i et kontor
innredet rom i første etasje, og ble etter
en orientering om hva de drev med
tilbudt stilling som i. styrmann om
bord i et fabrikkskip, som var del av en
flåte bestående av to slike fabrikkskip,
to trålere og to snurpere.
Alle skipene var bygget på forskjel
lige verft på Vestlandet, hovedsakelig
Møre og Romsdal, i løpet av de siste
årene og registrert i Nigeria. Eier
forholdet var 90% nigeriansk og 10%
norsk. Alle offiserene var norske, pluss
de «profesjonelle» fiskerne, og etter
planen skulle nigerianerne, etter syv
års opplæring, overta det hele.
I kontrakten som jeg ble förelagt
gikk det fram at seilingstiden var fire
måneder om bord og to måneder fri.
Grunnhyren var sekstusen pr. måned
pluss en viss prosent av fangsten, (jeg
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Byen Nouadhibou i Mauritania ligger på innsiden
av en landtunge som en god havn.

;J

Havnen i Nouadhibou, slik den fremstår på Google Maps i dag.

husker ikke nå den prosenten), men
den så i hvert fall lovende ut, gitt de
store fiskeressursene i Vest-Afrika.
Videre sto det gjensidig oppsigelsestid
etc. etc. At det og var forhold som det
ikke ble opplyst om ble jeg først klar
over etter at jeg kom om bord, og det
var forhold som kanskje hadde fått meg
til å takke nei til jobben. Men der og da
ble kontrakten underskrevet, og jeg dro
hjem med beskjed om å være klar for å
reise til Vest-Afrika om et par uker.

Når man går slik og venter på beskjed
om å reise, og ta avskjed med familien
igjen, går dagene gjerne fort. Dette
var jeg vant med, men denne gangen
var jeg også litt spent på hva den
nærmeste framtid ville bringe av nye
opplevelser. Jeg hadde jo aldri vært
borti noe lignende. Beskjeden kom, og
kort tid etter sto jeg på Flesland hvor
jeg ble jeg møtt av mannskapssjefen
samt en maskinsjef, som også skulle
om bord i samme fartøy. Reiseruten var
klar: Flesland - London - Madrid - Las
Palmas/overnatting, og videre påfølgende dag til Nouhadibou i Mauritania.
Vi hadde en fin reise, og hotellet i Las
Palmas var både hyggelig og pent.

Vi ble møtt på lufthavnen i Nouha
dibou av en agent som snakket bedre
fransk, tror jeg, enn engelsk. Han
var egentlig en forretningsmann fra
Bergen, bosatt i Frankrike. Han fortalte
at det var curfew (unntakstilstand) i
landet, og forbud mot å oppholde seg
utendørs mellom klokken 2100 om
kvelden og 0600 (?) om morgenen, uten
at det betydde noe da vi ankom midt
på dagen. Etter en endeløs venting og
sjekking ble vi endelig klarert av både
tollere, immigrasjonsmyndigheter og
politi, og kunne bevege oss utenfor,
hvor vi også ble møtt; - av sandstorm.
En sky av sand og støv lå som et
tåkedis over hele området, og den finkornede sanden blåste mot oss og stakk
som små nåler i ansiktet. Men agenten,
som også var sjåføren vår, fikk oss inn i
en eldre Renault, og vi fortsatte videre
gjennom det som for det meste var
ørkensand, noen skur hvor det framfor
lave, hvite murbygninger dukket opp
en og annen burkakledd kvinne i svart
og kanskje en geit eller to, som tilsyne
latende spiste på gamle aviser, de også
svarte som store kråker.
Kort etter kom vi til havna, hvor
«Ozan» og «Kifi» -de to fabrikkskipene
- lå til ankers på reden. En bemannet
livbåt hentet oss, og ikke lenge etter
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villaen på Hop som fortsatt sendte
mannskaper, uten noe informasjon om
situasjonen, deriblant direktørene Tore
Linde og Asbjørn Dahle, og la meg
også ta med mannskapssjefen.

s'

.

Enkle lokale forhold, fra Iwik, Banc d'Arguin.

sto vi på dekket av «Ozan». De to fartøyene var på 2100 brt. og ca. 4-5000
t.dw., grønnmalte med hvitt overbygg.
På flyturen, og på hotellet om kvelden,
ble jeg etterhvert litt kjent med chiefen
fra Bergen, og jeg fikk en noe urolig
følelse av han visste litt mer om forholdene «der nede». Han var ugift og litt
eldre enn jeg, så det er mulig han håpet
på det beste, men etter hvert som jeg

T

Google Maps

kom om bord og fikk tilvist lugar og
hilse på de fleste av den norske beset
ningen, skjønte jeg at ikke alt var slik
det burde være. Dette hadde ingenting
med forholdene mellom besetningen å
gjøre, men i aller høyeste grad forholdet mellom den norske besetningen og
både «Nigerian National Fish Co. Ltd»
(NNF) i Lagos og «Atlantic Triton» i
Bergen, og ikke minst de dresskledde
herrene jeg ble møtt av i patrisier-

Og så litt om situasjonen der og da: Det
nigerianske selskapet hadde lisens for
å fiske utenfor kysten av Mauritania
på vilkår som jeg ikke kjenner i detalj,
men noen av vilkårene var i hvert
fall at NNS måtte sysselsette et visst
antall mauretanere om bord i det
daglige arbeid, hvilket medførte at vi
hver morgen måtte kjøre inn til land
med livbåten (livbåten lå fortøyd i en
utrigget bom slik at den lå på svai og
var klar til bruk ved fallrepet), og hente
syv-åtte, kanskje ti personer, som også
vanligvis hadde med seg en strisekk
hvor det i mulen på sekken stakk ut
halen av en død geit, det var deres
hovedmåltid for dagen. Disse mennene
så ut til å være av litt forskjellig «rase»
- noen svarte, men mange med lysere
og mer arabiske trekk. Det de hadde til
felles var at de var muslimer, og at de
således et par ganger om dagen spredte
ut sitt bønneteppe på dekk eller hvor
det måtte passe, vendte seg mot Mekka
og ba sinn bønn. De var stort sett

HHHnnnHH^Bal^^^HraHnK
Fabrikktråleren «Indo» ved koi i Bergen i november 1980.
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Foto: Arne Sognnes.

tynne, eller kanskje til og med magre.
Jeg vet ikke; hadde jeg vært mer klar
over de forhold de sannsynligvis levde
under, for ikke å snakke om min egen
situasjon, hadde jeg kanskje sendt en
bønn også - et eller annet sted... Dette
høres kanskje litt dramatisk ut, men
fakta er jo at etterhvert som hyre og
prosentene av fangst uteble ble det det.
Dette skal jeg komme mer tilbake til.
Det øvrige mannskap, som bodde på
lugarer om bord, var en blanding av
nigerianere og ghanesere. De hadde sin
egen kokk, det hadde også muslimene,
og vi hadde vår stuert. Utfordringen
var at det bare var en bysse! Og seiv
om den var relativt stor oppsto det
til tider nærmest krigstilstand når de
forskjellige kokkene skulle tilberede
sine måltider. En dag ble det «krig» da
den muslimske kokken fant ut at vår
stuert, som vanlig en søndagsmorgen,
hadde stekt bacon. Da var steikepanna
ubrukelig, i og med at det hadde vært
svinekjøtt i den. Stuerten var både
fortvila og forbanna og muslimkokken
rasende, kokken fra Ghana bivånet det
hele og trakk på skuldrene... men etter
litt diplomati fra oss andre løste krisen
seg til slutt.
Overstyrmann og jeg gikk en slags
proforma seks/seks vakter, men siden
vi lå trygt til ankers inne i bukta, ble
det til at vi stort sett sov på lugaren
om natta, men hadde en vaktmann på
broa, og forsøkte etter beste evne å få
dagene til å gå med vedlikehold etc.
Maskinistene og frysemaskinisten
hadde sin daglige dont i maskinen
med vedlikehold og drift av fryseri og
maskineri forøvrig. Vi hadde på den
tiden noen hundre tonn frossenfisk i
lasterommet. De lokale arbeiderne og
de som hørte til om bord drev stort sett
også med vedlikeholdsarbeid. På den
tiden jeg var der blåste det konstant
frisk bris til liten kuling om dagen, en
slitende vind som ofte også bragte med
seg både sand og støv, men heldigvis
løyet vinden når sola gikk ned, og sol
var det nok av, og vi passet på at en
rimelig tid ble tilbrakt i solskinnet.
Men jeg misunte ofte de som kom seg
ut på havet i blant.
Det ble, som nevnt, bygget to fryse
trålere, «Inda» og «Azu», men det var
bare «Inda» som ble levert, den andre
ble liggende mange år ved verftet på
Søviknes, den ble senere ombygget til

Moderskipet «Kifi» under avgang fra Bergen 25. desember 1980.

seismikkskip. «Inda» lå også mye til
ankers, men om den også var «arres
tert» vet jeg ikke. Innimellom kom en
av snurperne, som hadde vært ute på
feltet, med fangst som vi da låstet om
bord og videre ned i fabrikken hvor
den ble frosset i blokker. Vi tok også
imot fisk fra en liten snurper som hette
«Veslemari». Den var hjemmehørende
på Sunnmøre og leverte hovedsakelig
fisk til landanlegg. Den lå ofte til anker
aktenfor oss, vi kunne såvidt skimte
den i den svarte tropenatta, ankerlan
terna i masta så mer ut som en dårlig
fjøslykt, ellers så det ut til å være
mørkt...
Etter frysing ble fisken sendt - på
transportband - inn i dertil passende
pappkartonger som så ble «strappet»,
også automatisk, og deretter videre på
transportbånd ned i lasterommet hvor
de ble stablet av mannskapet. Dette
gilde stort sett bra, men vi hadde litt
problem med frysekapasiteten, man
kunne selvsagt ikke plassere fisken
i kartongene før den var dypfryst,
da måtte vi laste fisken først i RSW
tankene, (refrigerated salt water), og
deretter til fabrikken når der var kapa
sitet. Fisken som ble fanget var stort
sett «Hestmakrell» og «Sardinella»,
men også fisk som jeg ikke husker
navnet på.
Muslimene var, som nevnt tynne, og
virket ofte fysisk svalte. De kom gjerne,
når det var litt hardere arbeidsperioder,
og klaget til oss (styrmenn) og sa: «No
power!» - «very much pain!». Det de
ville ha var tabletter, men da vi ikke

Foto: Arne Sognnes

hadde tabletter for å fremme styrke ble
det til at vi gav dem salttabletter. De
var jo forsåvidt ufarlige, og noen kom
tilbake og sa de følte seg bedre. Det er
selvfølgelig mulig at de hadde saltman
gel på grunn av svette, men jeg tror
helst de var underernærte. Under disse
lasteoperasjonene kjørte styrmennene
vinsj og sto for lastingen. Hvorvidt
man kunne ta fisken direkte til fabrik
ken eller RSW-tank var det fabrikksje
fen som avgjorde. De to fabrikkskipene
skulle egentlig vært ute på feltet og
tatt imot fangsten fra snurperne, men
av en eller annen årsak, jeg tror det var
på grunn av manglende lisensbetaling,
var de blitt «arrestert» av myndighetene i Mauritania, og måtte derfor
ligge på reden, enn så lenge. Dette gikk
ut over effektiviteten, da snurperne fikk
noe unødvendig seilingstid til og fra
Nouadhibou.
Kontakten med familien hjemme gikk
via kortbølgetelefoni. Forbindelsen
var ikke alltid god, og det var ofte
vanskelig å få til en fornuftig samtale.
Og spesielt ble det vanskelig etterhvert
som det ble mer og mer tydelig at pen
gene vi var lovet ikke ble utbetalt som
avtalt. Vi ringte kontoret på Hop, og da
var beskjeden at pengene var «sendt
i dag» så de var vel ikke kommet på
konto ennå. Men det gikk ikke mange
uker før vi skjønte at det de fortalte var
ren og skjær bløff. Vi var jo klar over
at det kunne skyldes det nigerianske
selskapet, men vi hadde ingen andre å
forholde oss til enn «Atlantic Triton»
i Bergen. Dette hadde de som hadde
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vært om bord siden starten, og vært
med på reisen fra verftet i Norge til
Nouadhibou, noen måneder før, forstått
for lenge siden. Men de håpet at det
skulle ordne seg. Noen av disse hadde
tilgodehavende på opptil 100.000 kr. Et
par ganger hadde vi fellesmøte i messa
hvor vi diskuterte eventuelle tiltak, og
noen forslag - de mest dramatiske gikk ut på at vi, etter åha gitt advarsel
til kontoret om at hvis ikke pengene
kom på konto innen en rimelig frist,
ville vi lette anker og sette kursen mot
Las Palmas. Dette vegret jo skipperen
seg for, forståelig nok, men vi begynte
å bli både forbanna og fortvila.
17. mai kom, og vi pyntet messa med
norske flagg, men det var ingen tale
for dagen, ikke noe tog, derimot hadde
vi en hyggelig middag om kvelden
med nykokt hummer, eller rettere sagt
languster (den uten klør), baguetter
og hvitvin og alt tilhørende, og utpå
kvelden gikk diskusjonen høylydt
om hva vi skulle gjøre, men uten noe
konkret resultat.
Litt mer om langusteren; Langs
med stranden, øst for oss, lå det en hel
del oppdrettsanlegg for langustere, og
like i nærheten, litt ovenfor stranda
hadde en fransk «Madame» etablert
en restaurant, eller det amerikanerne

kanskje ville kalt en «schack». Det var
bygget av umalt, grovt treverk og ditto
innvendig med bord og bardisk. Dette
stedet besøkte vi av og til om kvelden
for å avreagere litt. Vi kjørte inn med
gummibåt og drog den opp på stranda
mens vi var der. Vi spiste languster,
enten kokt eller grillet og drakk fransk
hvitvin til, det var fine avbrekk i en
ellers litt kjedelig hverdag, og madammen var en trivelig dame, som tydeligvis satte pris på å ha oss som kunder.
For förändringens skyld fant vi - noen
andre av offiserene og jeg -utat vi
ville prøve en kveld på et hotell oppe
i byen. «Hotellet» var egentlig en
samling av barakker som var fraktet
dit fra Montreal i Canada og bygget
opp igjen, de hadde vært brukt der i
forbindelse med sommer-OL i 1976.
Vi fikle hjelp av «vår venn» og agent/
sjåfør. Problemet var at vi var litt sent
ute og underveis passerte klokken ni
om kvelden, det var blitt mørkt, og
plutselig dukket det opp to uniformerte
politioffiserer. De var bevæpnet med
maskinpistoler, men heldigvis ble vi
etter en lang og litt opphissende diskusjon mellom vår språkmektige sjåfør
og offiserene sendt avgårde til hotellet
med en streng advarsel om å overholde
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Moderskipet «Oson» ved Festningskoien i november 1980.
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curfew-bestemmelsene. (Diskusjonen
foregikk selvfølgelig på fransk så vi
fikk oversettelsen da vi kom fram) Det
var ikke noe hyggelig opplevelse, men
aftenen på hotellet ble en fin avbrekk,
og neste morgen ble vi kjørt til havnen
uten problemen
Men så, noen dager senere kom
det telegram til skipperen at det ville
komme en hollandsk «reefer», (kjøle/
fryse-skip), som skulle laste den
frossenfisken vi hadde om bord, jeg
tror det var omlag 750 tonn. Det ble da
møte i messa igjen. Vi ble informert
om det förestående og det var stort
sett enighet om at vi ikke ville losse et
eneste tonn med fisk før pengene som
vi var lovet sto på konto i London men selvfølgelig ble alt losset da skipet
kom, uten noen garanti. Skipet fortøyde
langs skutesiden vår; vi, styrmennene,
kjørte vinsj og mannskapet jobbet i
rommet. Vi gikk seks/seks og losset alt
i løpet av noen dager. Det kom imid
lertid en hyggelig melding; vi skulle
få betalt for dette arbeidet kontant
i amerikanske dollar. For å få disse
dollars måtte en av skipperne reise til
Las Palmas for å hente dem. Han reiste
og kom tilbake etter noen dager med
pengene ien stresskoffert. De ble lagt
i skipperens safe, og det skulle vise seg
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Fabrikktråleren «Azu» under slep ved Lerwick, trolig midt på 90-tallet, foto Sydney Sinclair. Den ble
våren 1998 kjøpt til Norge og slept til Westcon i Ølen.

at de kom vel med senere. Hvor kom
disse pengene fra? Tydeligvis ville
en eller annen at det ikke skulle gå
gjennom bankene. Det var vel «svarte
penger» - og vi skulle vel ikke tatt i
mot (?), men situasjonen tatt i betrakt
ning synes jeg vi ihvertfall fortjente
såpass.
Det var tydelig at forholdet mellom
mauretanerne og det nigerianske
mannskapet om bord ikke var det
beste, og etter denne lossejobben kom
det fram at mauretanerne hadde fått
mindre betalt enn de andre. Det ble
oppstyr. Før lossingen startet, kom det
om bord «tallymen», lokale tollere i
khaki-uniform bevæpnet med pistol,
for å telle det som ble losset. Som
sagt lå også «Kifi» til ankers, nemlig
bare en tredels n.m. bortenfor oss, og
plutselig kunne vi se at det var fullt
opprør og slåssing om bord der. Dette
førte til at mauretanerne om bord hos
oss ville hjelpe sine landsmenn, de tok
peiling på fallrepet, men vi var snar,
fikk livbåten løs og kjørte et stykke ut
for hindre dem. Vi fikk etterpå vite at
en av tollerne hadde blitt angrepet i
tumultene, han trakk pistolen og skjøt,
men pistolen virket ikke og i samme
øyeblikk hadde en av de kjempende
slått ham ned med en treplanke. Dette
var selvfølgelig en alvorlig hendelse,
og «Kifi» ble beordret til kai og det
ble forhør av skipperen og flere av
mannskapet, men det hele roet seg ned
etterhvert og «Kifi» kom ut på reden
igjen. Hvordan det gikk med betalingen
vet jeg ikke. Jeg får håpe det ble litt
rettferdighet, - ihvertfall der.

Hjemreise
Etterhvert ble det mer og mer klart for
meg, med den økonomiske situasjon
hjemme, som begynte å nærme seg
akuttilstand, at dette ikke gildt lenger.
Jeg tok det opp med skipperen, og vi
ble enig om å bruke de pengene vi
hadde i safen og bestille billetter til
hjemreise snarest mulig. Han tok kon
takt med agenten og bestilte billetter
for seg seiv, et par andre og meg. Og
dermed er vi tilbake til begynnelsen.
Reisen hjem gikk fint, en overnatting
i Paris og via København var vi en dag
tidlig i juni hjemme. Jeg vet ikke om
skipperen hadde informert kontoret
på Hop, jeg sa ihvertfall ingenting, og
ikke hørte jeg noe fra dem heller. Jeg
fikk heldigvis hyre ganske snart, med
betaling (!), og det ble faktiskt femten
seksten år til i supplyen før jeg kunne
avslutte sjølivet.

Ettertanke
Noen ettertanker (og opplysninger):
Det var, og er, mange løse tråder og
spørsmål i denne historien. Hvem fikk
f.eks. «returprovisjonene» ved kontra
heringen av fartøyene? Det var vanlig
med slike «provisjoner» (bestikkelser er
vel et riktigere navn) fra produsenten
til den eller de som bestilte f.eks.
motorer og annet utstyr til fartøyene.
Private investorer eller NNF? Kanskje
begge... Kontoret på Hop måtte da vite
hva som forgikk når det gjelder man
gelen på utbetaling av hyrer/provisjon.
Skipsbyggingen i Norge var på tiden
for kontraheringen av disse båtene
nede på bunnivå. Og jeg vet at regjerin

gen var inne i bilde med subsidier for
at verftene og arbeiderne skulle unngå
nedbemanning, så det var mange
forhold å ta hensyn til. Men til oss ble
det ikke tatt hensyn, vi skulle visst
arbeide gratis.
Jeg fikk langt senere kontakt med en
styrmann fra Bergen, som også hadde
vært gjennom det samme. Dette har jeg
ingen bekreftelse på, men jeg forsto at
han hadde forsøkt å få regjeringen til
å ta et visst ansvar, men intet resultat.
Det var også toppoffiserer som hadde
byggetilsyn med fartøyene, (skippere
og maskinsjefer). Fikk de sine hyrer?
Det var mistenkelig få av alle sjøfol
kene som var «der nede» for kortere
eller lengre perioder som såvidt jeg vet
har tatt opp dette, uten at jeg vet noe
sikkert om det. Vi har jo også historien
om da mannskapet på snurperen
«Agbodo» - den ble gjengitt i norske
aviser - som i fortvilelse tok saken
i egne hender og seilte fartøyet til Flek
kefjord. Skipperen og mannskapet gikk
til sak mot det nigerianske selskapet
med krav om arrest (pant) i snurperen.
De hadde en advokat til å representere
seg, selskapet (NNF), hadde i tillegg
den norske direktøren med seg.
Saken i Flekkefjord Namsrett
begynte den 10. november i 1981, og
kjennelsen ble avsagt dagen etter, og
gikk i sjøfolkenes disfavør, (selvfølge
lig, hadde jeg nær sagt). De ville anke
videre til lagmannsretten, men på
grunn av manglende økonomisk evne
til å stille garanti for det beløp snur
peren kunne tape ved å bli liggende
i Flekkefjord, i stedet for å fiske, ble
saken ikke ført videre.
Det vil føre for langt å gå inn på
domspremissene her, men de gikk i
korthet ut på at selskapet ikke hadde
nektet å betale det de skyldte og at
«sommelen» skyldtes vanskeligheter
med overføring av penger fra Nigeria,
omregningsproblemer fra «Naire» den nigerianske myntenheten - til
N.kr., at eventuelle tvister skulle føres
for nigeriansk rett, bla bla bla, (noe
som sannsynligvis sto med «liten
skrift» i kontrakten mellom selskapet
og sjømannen), samt uenighet om
beløpets størrelse, skattespørsmål
etc. etc. Men også, kan vi vel anta, og
ikke minst, lokal korrupsjon. Men det
ble ikke nevnt i retten. Fikk de norske
sjøfolkene noe som helst hjelp av
norske myndigheter i saken? I det hele
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are now operated byjoint Nigerian-Nor
wegian crews. Some problems have been
reported, however, and several Norwegian
crewmen reportedly quit as the Nigerian
company was consistently late with wage
pay.

I

Ovenstående sakset jeg fra et engelsk
nettsted: http://spo.nmfs.noaa.gov/
mfr445/mfr4455.pdf

Moderskipet «Inda» ble kjøpt av Petter Volstad og omfattende bygd om til seismikkskip «Geco Bluefin».
Foto Ruud Coster

tatt: Hvem sto igjen som svarteper? Jo,
det vet vi jo i følge ovenstående. Men
hvem som stakk av med gevinsten/
gevinstene vet jeg rett og slett ikke,
men noen var det, det fortelles om
sendebud med penger i koffert, og at
det ble sendt penger tre ganger fra
Nigeria til Nouadhibou, to forsvant
underveis, den tredje kom frem...
Før selve «kapringen» ble «Agbodo»
seilt til Las Palmas, der kontaktet
mannskapet kontoret på Hop og
fortalte hva de hadde planer om hvis
de ikke fikk utbetalt penger. Da kom
adm. dir. fra Bergen til Las Palmas, og
min kilde forteller at han og andre fikk
kontante penger utbetalt. Hvor kom
disse pengene fra? Nigeria? Norge?
Det ble foretatt mannskapsskifte i Las
Palmas og de avløste reiste hjem på fri.
Snurperen gikk tilbake til fiskefeltene
utenfor Mauritania. Det var da altså
kommet nytt mannskap om bord, de
hadde ingen penger fått, og en tid etter

tok det nye mannskapet snurperen og
gikk til Norge.
Konklusjon: Pengene fantes, men det
var ikke vi som fikk dem...
Jeg fikk forresten, etter mange år,
et brev fra Nigeria National Fish Co.
Ltd, med et lysegønt ark med oppsatt
hyreregnskap, hva jeg hadde tjent, både
grunnhyre og prosent av fangsten,
og hva de skyldte meg. Det hele var
utregnet i nigerianske «Naire». Det så
pent ut men det kom ingen penger.
Fra Atlantic Triton hørte jeg aldri noe...
Fra internett:
Norway: Soviknes Verit of Norway agreed
in 1 979 to construct six vesselsfor the
Nigerian National Fishing Company.
The six vessels. which cost $51 million,
included twofactory trawlers, two motherships, and two purse seiners. These vessels
will have the capacity to catch about
30,000 t offish per year. In October ig81,
flve of these six vessels were delivered and

Under arbeidet med historien har jeg
forsøkt å kontakte diverse personer/
selskaper og myndigheter for å finne
ut hvordan det begynte, og ikke minst
sluttet. NORAD, f.eks., kjenner ikke
saken i det hele tatt. Jeg trodde jo i
begynnelsen at norske myndigheter
var involvert som en form for u-hjelp,
det var de, men da, som nevnt ovenfor,
bare som hjelp til norske verft og
eventuelt finansiering til byggingen,
og alt var jo gjort i den beste mening
iflg. en tidligere handelsminister. Javel,
men den gode meningen kom i hvert
fall ikke oss til gode. Hvilken avtale
Atlantic Triton hadde med NNF er ikke
helt enkelt å finne ut i dag. Dette er jo
lenge siden, 35 år faktisk.
P.S. Et år eller to etter jeg kom hjem
fikk jeg brev fra skattemyndighetene
i kommunen, som hevdet de hadde
opplysninger om at jeg hadde tjent
mye penger på fiskeri i Vest-Afrika. Jeg
skrev tilbake at hvis de fant noe ville
jeg også gjerne ha litt. Jeg hørte ikke
noe mer... D.S.
Det eneste jeg således hadde igjen fra
den afrikanske fisketuren var en smule
brun hud.
Gunnar Melstveit
pensjonert sjømann

Nigeria-kontraktene på Søviknes Verft
SØVIKNES NR

NAVN

BT

LENGDE

MASKIN

TYPE

LEVERT

VERFT

85

Ozan

2335

87,71

M8 3600 Deutz

fabrikkskip

9/1980

Georg Eides Snr, Høylandsbygd -107

86

Kifi

2335

87,71

M8 3600 Deutz

fabrikkskip

9/1980

Haugesund Mek Verksted-65

87

Inda

1804

77,3

M8 3600 Deutz

frysetråler

7/1980

Ankerløkken Verft Florø -112

88

Azu

1804

77,3

M8 3600 Deutz

frysetråler

4/1981

Søviknes Verft-88

89

Agbodo

348

38,1

M8 1210 Deutz

snurper

9/1980

Langsten Slip & Båtbyggeri

90

Ewi

348

38,1

M8 1210 Deutz

snurper

9/1980

Tom ren Verft AS
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Fabrikkskipet «Osan» ble kjøpt til Norge i 1996 og bygd om tilfryseskip «Silver Harvester», herfotografert utenfor Hjørungavåg 28. juni 1998 av Arne Sognnes.

Nigeria-båtene som kom i norsk eie
ms INDA 7705049
1804 bt 25ood, 77.30/14.25/9.40111
fabrikktråler
M8 3600 bhk Deutz
7.1980

7.1984
1985
1994
3.1998
1999
6.1999

Ankerløkken Verft Florø AS, Florø -112
subkontrahert fra Søviknes Verft -87
Levert til Nigeria National Fish Co Ltd, Lagos
rapporter opplagt med utgått klasse
disponert av Marine Harvest Ltd, Liberia
Hensmar Nigeria Ltd, Lagos, od Lisa
Petter Volstad Rederi, Ålesund, od Inda
Volstad Subsea AS, Ålesund/Panama, od Geco Bluefin
levert etter omfattende ombygging til seismikkskip ved
Båtbygg AS, Raudeberg:
4716 bt, 79.85/14.80/6.8 m 4M9 Wärtsilä 8316 bhk

ms AZU 7705051
1804 bt 25ood, 77.30/14.23/9.40111
fabrikktråler
M8 3600 bhk Deutz
4.1981

Søviknes Verft -88

7.1984
1985
1994

Levert til Nigeria National Fish Co Ltd, Lagos
rapporter opplagt med utgått klasse
disponert av Marine Harvest Ltd, Liberia
TILLA II

3.1998

12.1999
2002
2003
2005

ms OSAN 7704710
2335 bt 2Ö9Od, 87.71/15.24/10.49111
2d fabrikkskip, 2150 kbm ref
M8 3600 bhk Deutz
9.1980

9.1984
1985
1994
11.1996
7.1997

Georg Eides Sønner AS, Høylandsbygd -107
subkontrahert fra Søviknes Verft -85
Levert til Nigeria National Fish Co Ltd, Lagos
rapporter opplagt med utgått klasse
disponert av Marine Harvest Ltd, Liberia
Mimi Fisheries Nigeria Ltd, Lagos, od Saida
Reidar Sætremyr AS, Ålesund
ført til Norge for ombygging i Ålesund
registrert på Sætremyr KS, Ålesund (LIPN) som

Silver Harvester
9.1997
10.1997
1999

Silver Harvester IAS (Reidar Sætremyr AS), Ålesund
levert fra A M Liaaen Verft, Ålesund, etter ombygging for
80 mill kr for mottak og frysing av sild og makrell
Arcwater Shipping Co Ltd, Limassol,

1.2000
1.2005

Zao Lyanin Kutch I Losos JSC, Tilichiki, Russland
Sea World Co Ltd, Russland

2.2006

V Lenin Collective Farm, Russland, od Tekhnolog
Opplagt siden oktober 2009.
Rapportert solgt til Nord-Korea 2010, videre status ikke
kjent.

od Silver Harvester I

West Contractors AS, Ølen, reg Haugesund, reg som
Inda Explorer (LJMZ)
Slept til Ølen for reparasjon: 2628 bt
solgt til Færøyene, od Vardberg
ukj eier, od African Explorer
ukj eier, od African Viking
Vardberg Fisheres Inc (Maritim Management AS),
Ålesund, reg Belize, od Vardberg
Opplagt ved Ålesund i 2013, står ikke i Equasis

SKIPET NR. 2 2015

31

Seilinger september 1939 til april 1940
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«Lisbeth» av Haugesund fotografert i åpent hav en gang vinteren 1939/40 med nasjonaiitetsmerker.
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Ukjent fotograf

1. krønike i Krigsseiler-serien
DS Lisbeth
AV LEIF M. BJØRKELUND
leif.bjorkelund@haugnett.no

Et av de mange haugesundsskip som hadde anløp av tyske havner
høsten 1939 var D/S «Lisbeth» til Knut Knutsen OAS. Kontrahert
ved Bergens mek. Verksteder under høykonjunkturen under første
verdenskrig, men ble først overlevert D/S A/S Lisbeth 12. januar
1922. Skipet var på 4450 tdw. Og bygget for frakt av bulklaster
som kull, malm, korn og trelast. Utover på 1930-tallet ble skipet i
perioder benyttet som avløserskip for Knutsens linjebåter som var
til klassing og verkstedsopphold, men var lite egnet til linjefart
da skipet ikke hadde mellomdekk. I 1939 var skipet det siste
gjenværende av rederiets større dampskip i internasjonal trampfart
og var fra 1938 ført av kaptein Sigurd Fjærtoft (1901-1947).
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til Knutsen-rederiet i 1922 som
Sigurd
Fjærtoft
første
matros
ombordkom
i D/S
«Keygang
West». Etter fullført styrmanns
eksamen gikk Fjærtoft oktober 1925
ut med rederiets nybygde M/T «Ida
Knudsen» som 3. styrmann/radio
telegrafist og seilte med dette skip
frem til desember 1927. Fjærtoft ble
heretter tilknyttet Knutsen-rederiet
som styrmann og kaptein fra 1938 til
han sluttet sjøen. Sigurd var bror av
Styrk og Gustav Fjærtoft. Styrk overtok
lensmanns embetet i Førde i 1924 etter
sin far, men Gustav ble skipsfører i
Knutsen-rederiet.
Den 18. mai 1939 avgikk «Lisbeth»
fra Stavanger etter fem ukers verk
stedsopphold ved Rosenberg og utførte
et par reiser fra Murmansk til UK/ Kon
tinentet. Frem til august et par reiser
med jernmalm fra Luleå i Bottenviken
og Narvik til henholdsvis Liibeck og
Herrenwik i Nord-Tyskland.
Den 15. august var «Lisbeth» tilbake
i Luleå og avgikk 19. august låstet med
jernmalm bestemt også denne gang for
Liibeck. Etter krigsutbruddet 3. septem
ber forbød norske sjøfartsmyndigheter
norske handelsskip å anløpe tyske og
polske havner. Skipet ble omdirigert til
Karlskrona i Sverige der lasten ble over
ført til tyske lasteskip og ført til Liibeck.
Styrman Kristian Eliassen (1910-1986)
forteller til Haugesunds Avis 17. juni
1978:
Etter å ha avlagt eksamen ved radioskolen
i Kristiansand i 1939, fikk jeg straks etter
hjemkomsten til Haugesundjobb med å
banke rust utenbords på en av Knut Knutsen
O.A.S. sine tankbåter som lå i opplag i
Bøvågen. Det ble et par ukers arbeid med
rustbanking før jeg mønstret som 3. styr
mann og telegrafist på D/S «Lisbeth», som
også tilhørte Knut Knutsen O.A.S. «Lisbeth»
lå i Karlskrona i Sverige med kislast fra
Luleå. Skipet hadde vært påveg til Liibeck
i Tyskland med lasten, men var blitt dirigert
inn til Karlskrona etter at Tyskland hadde
kommet i krig.
Kaptein om bord i «Lisbeth» var Sigurd
Fjærtoft, 1. styrmann Johannes Fosen,
2. styrmann Ole Blikshavn og maskinsjefen
het Alfhaug. Jeg husker også at en av matro
sene om bord var Trygve Flansen.Lasten fra
«Lisbeth» ble losset over i tyske lasteskip,
og så gikk vi til Haugesund. Det var allerede
lagt ut miner, og vi måtte holde oss innen
for svensk og senere norsk territorialgrense.
Det var min første båt som navigatør, da
det allerede hadde gått 3 år siden jeg avla

styrmannseksamen, var noe av lærdommen
kommet på avstand. I Haugesund ankret vi
opp på reden for å få om bord en del nytt
utstyr som rednings-flåter og annet. Et par
dager etter ankomsten fikk jeg tilbud om å
bli
3. styrmann og telegrafist ombord i M/T
«Anna Knudsen», og så måtte jeg på ny reise
til Sverige, denne gang til Gøteborg, der
skipet lå for klassifisering ved Gøtaverken.

«Lisbeth» ankom til Haugesund den
25. september og ble liggende i byen
nærmere en måneds tid. Skipet ble
forsynt med ekstra redningsmateriell,
flåter, motorlivbåt og påført nøytrali
tetsmerker på skutesider og dekk.
Under liggetiden ble en stor del
av besetningen skiftet ut. Blant dem
som ble avløst var kaptein Fjærtoft
som hadde ført skipet siden 1938. Han
ble avløst av Theodor Lokna, f. 1905
i Sveio, påmønstret 24. september og
skulle føre «Lisbeth» til april 1940.
Lokna dro til sjøs i 1922 med D/S
«Anna Sofie» til N. Røgenæs. Skips
fører fra 1935 og senere Knutsens
D/S «Varøy». Det ble også foretatt
utskiftinger blant skipets øvrige befal.
2. styrmann Ole Mikael Blikshavn
(1905-1975) gikk i land da skipet
ankom hjembyen, men mønstret
5. oktober på M/T «John Knudsen» som
brøt opplaget i løpet av oktober. Jens
Aksdal, f.1905 i Etne, ble påmønstret
som ny 2. styrmann 21 oktober og
bergenseren Joachim Kvinge, f. 1888,
avløste Alshaug som 1. maskinist.
Aksdal og Kvinge ble stående ombord
gjennom hele krigen.

Seilasen under
«den glemte krig»
Nordsjøen var Norges viktigste inport
og eksportvei og det var også i Stor
britannias interesse å opprettholde
skipsrutene åpne for både egne og
nøytrale handelsskip. I november
begynte Royal Navy med eskorterte
konvoiseilinger fra Methil i Skott
land til Bergen etter mønster fra
1. Verdenskrig.
«Lisbeth» avgikk fra Haugesund den
21. oktober bestemt for Englands øst
kyst og ankom Hull tre dager senere.
Skipet var sluttet for en kullfrakt til
Oslo. Avgikk fra Hull 1. november og
ankom Oslo havn den 7. uten noen
rapporterte episoder under overfarten.
I følge skipets loggbok avgikk hun

Kaptein Theodor Lokna

fra Oslo i ballast den 14. november
og ankom 19. til Örnsköldsvik, Vester
Norrland på den svenske Østersjø
kysten. Skipet var sluttet for en frakt av
papirballer til New York som ble inn
lastet Örnsköldsvik. Avgikk 23. novem
ber og styrte innenfor tremilsgrensen
med ankomst i Trelleborgs red den 30.
I Trelleborg måtte en del av lasten,
1778 baller, losses for å komme forbi
Falsterbo innenfor minebeltet. Avgikk
med los ombord assistert av taubåt
og ankom Malmö lørdag 2. desember.
Lasten som ble utlosset ble trans
portert med jernbanevogner og tatt
ombord i Malmö. Den 6. desember var
skipet fullastet, 3 239 tonn.
Avgikk Malmø med los ombord og
styrte farvannets kurser innenfor tre
milsgrensen. I følge loggboken forløp
reisen over Atlanteren uten episoder og
var vel i New Yorks havn den 5. januar
1940. Etter utlossing ble skipet forhalt
til de store kornsiloene og tok ombord
korn i alle rom. Avreisen fra New York
startet 9. januar via Louisburg, Cape
Breton, bestemt for Norge. I følge
vaktjournal for Haugesund Tollkontor
ankom «Lisbeth» Haugesund 31. Januar,
med ankomst Kristiansand 1. februar
hvor deler av kornlasten skulle losses.
Norske skip som seilte i utenriksfart
ble i perioden fra september 1939 til
8. april 1940, i den såkalte «glemte kri
gen», preget av hyppige på og avmøn
stringer ved anløp av norske havner.
Dette var også tilfelle med «Lisbeth».
Fredag 2. februar ble matros Larsen,
matros Haukås, lettmatros Skjoldevik,
jungmann Jensen og lettmatros Dahl
avmønstret i Kristiansand. Sistnevnte
lettmatros Oddmund Dahl, fra Tysvær,
dro til sjøs som i7åring i 1934 med
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Knutsens M/S «Marie Bakke» og senere
med D/S «Ida». Men høsten 1939 dro
Dahl igjen til sjøs og ble påmønstret
«Lisbeth» i Haugesund 21. oktober.
(Oddmund
Dahl ble i sluttfasen av
v
okkupasjonen engasjert i oppbyggingen av Milorg på Sagbakken/Askeland
i nordre del av Tysvær kommune i
Nord-Rogaland. Oddmund og broren
Peder, var sønner av politimann Otto
r, , , •tt
j
n •
Dahl 1 Haugesund, og tilhørte alle 1
overnevnte Milorg-gruppe. Se «Tysvær
10. Slik levde dei» og «Arquebus kaller
London»),
Lossingen ble ferdig formiddagen
6. februar og avgikk til Skien med
ankomst neste dag. Utlosset den 13.,
totalt 1500 tonn mais og 2075 tonn
hvete. Avseilte samme ettermiddag,
kvittet los ved Langesund og beordret
til Haugesund for proviantering og
utskifting av mannskap.
Avgikk om kvelden 20. februar og passerte Bergen neste dag. Satte kursen
til havs ved Holmengrå nord for Fedje
og ankom Halifax, Nova Scotia, den
8. mars uten noen rapporterte hendelser underveis. Den overnevnte konvoirute Bergen til Methil i Skottland
var i hovedsak benyttet av skip med
destinasjon Storbritannia eller Frankrike. Skip bestemt for Nord-Amerika
stakk som regel til havs i ly av nattemørket nord for Fedje eller Ålesund,
men andre skipsførere valgte ågå enda
lenger nord. Seilasen i denne perioden
var på sett og vis en «katt og mus lek»
med den britiske marine for å unngå
kontrabandekontroll med påfølgende
tidstap.

i

«Lisbeth» avgikk fra Halifax 13. mars
låstet med 3600 tonn hvete bestemt for
Tou Mølle i Stavanger. Om overnevnte
reise forteller kaptein Lokna:
, «Lisbet»
T . . . bie i mars 1940 pa vei tn Norge
d.s.
kapret av britisk hjelpekrysser og fikk
prisemannskap ombord. Vi slapp imidlertid
fri og satte kursen opp under Færøyene for å
komme i nøytralt farvann. Vi kom opp i flere
krigsskip og en vestgående konvoi, men
kom oss klar og inntil Stavanger.
&
&
Kilde: Norges Skibsførere 1953

a.a. »US32XH»
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Om nevnte hendelse er det innført
en kort merknad i skipets loggbok
datert 29. mars: «boarded & allowed
to proceed...» Skipet ankom Stavanger
1. april og under lossingen ved Tou
Mølle ble kaptein Lokna avløst av
Trygve Berge (1900-1981). Berge
var født i Stavanger, men var gift og
bosatt i Haugesund. Han dro til sjøs
januar 1917 med T.H. Skogland & Søns
D/S «Solveig Skogland». Seilte med
Skoglands skip til 1930 og kom deretter
til Knut Knutsen O.A.S. Fra 1931 som
1. styrmann på d/s «H.C. Flood» og ble
i oktober 1934 fører av dette skip til
februar 1938. Den 21. mars samme år
mønstret som 1. styrmann på rederiets
nybygde linjeskip, M/S «Sofie Bakke»,
som lå leveringsklar i Gøteborg.
Ved skipets ankomst til Oslo fra
Sør-Amerika gikk Berge i land 20.
mars 1940, og ble 3. april påmønstret
som fører på «Lisbeth» og avløste
der kaptein Thobias Lokna som nylig
var ankommet til Stavanger. I følge
vaktjournal for Haugesund tollkontor,
anløp skipet på reise fra Stavanger i
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Et av Lisbeths posisjonskortfra Nortraship i 1940/41
som bevart i Riksarkivet. Svært mange av disse er
scannet og tilgjengelig på www.warsailors.com

ballast Haugesund havn 4. april kl.
21.40.
I følge dekksdagboken avgikk skipet
fra Haugesund kl. 00.30 den 5. april
med 2. styrmann Jens Aksdal som vakt
havende offiser og styrte etter losens
anvisninger. Nordlig lett bris skyet,
havblikk og passerte Leirvik, Stord, kl.
03.25 ankom Bergen kl. 08.00 hvor det
ble inntatt bunkers. Under havneopp
holdet rømte en av skipets matroser i
land og Peder Rasmussen ble mønstret
samme dag.

r
i

Det erfå bilder av «Lisbeth» i norsk eie, men
dette viser skipet i Rothesay Dock i Clyden rundt
1950 som svensk.
Ukjent fotograf
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Avgikk Bergen havn kl. 17.00 med
havnelos ombord. Kl. 17.40 kvitter
havnelosen, Fortsetter videre etter
kapteinens anvisninger og passerte
Holmengrå, nord for Fedje. Passerte
tremilsgrensen kl.22.00 vestgående
underveis til Nord-Amerika for ordre.
Den 6. og 7. april meldes det om sør
vestlig storm, dreiende til nordvestlig
full storm med høy sjø, tåke og regn.
Utover natt til 8. april løyet uværet
til stiv nordvestlig kuling. Kl. 14.00
den 8. april ble «Lisbeth» praiet av et
vaktskip og beordret inn til den britiske
kontrollstasjonen i Skopenfjord på Fær
øyene. Stasjonen ble etablert av britene
våren 1940 og utgjorde ved siden av
kontrabandekontroll, oppsyn med den
svenske «leideskips trafikken» mellom
Gøteborg og nøytrale land. Kl. 14.45
gikk de britiske kontrollørene fra borde
og skipet fortsatte reisen.
Den 9. april var skipet på sin opprinne
lige kurs for Nova Scotia da meldingen
om det tyske overfallet på hjemlandet
ble mottatt. Under hele overfarten ble
skipet utsatt for dårlig vær med mye
setting og slingring. Den 11. april måtte
skipet legges på været med akterenden
og med halv fart på maskinen.
Lørdag 20. april befinner «Lisbeth»
seg utenfor kysten av Nova Scotia
med kurs for Louisburg, Cape Breton.
kl.15.30 fikk los ombord og ankom
Louisburg kl. 16.00 og ankret på reden
for avventing av ordre. Forbindelsen
med rederiet hjemme var brutt og fra
nå av skulle Nortraship som var under
etablering overta og en ny og krevende
seilas for kaptein Berge og hans
besetning skulle begynnes.
Kommentarer/rettelser til
leif.bjorkelund@haugnett.no

pra Stenindustrien i jdde/jorden

To større dampskip laster gatestein fra et av de mange steinhoggerier
ved Iddefjorden. Skipene er neppe norske, men de laster gatestein som
basislast utgående til Sør-Afrika eller Australia. Er det noen som kan fortelie
mer om biidet?

5.1951
12.1958

1.1963

Rederiet för SS Lisbeth (Henckel
& Schander AB), Göteborg GBP
160.400
Rederi-AB Väsby (Helmer
Hansson), Lerberget (Malmö)
GBP 48.000
G E Foutoulakis &N N Notaras,
Piraeus PANAGIA VRYSINIANI

Fototilbud

1.1922

Bergens Mek Værksted, Bergen
-199 k DS AS Lisbeth (Ole Andreas
Knutsen), Haugesund
3.1938 disp Knut Knutsen OAS
4.1940 disp Nortraship
10.1945 levert tilbake til rederiet

#

Brann 27. august 1968 i kjelerom,
spredte seg til midtskipet,
10 nmil fra Halul Island i pos
26.10- 52.50E, på reise Abu
Dhabi-Kuwait i ballast.
Utbrent, solgt M T Alsharif for
opphogging i Bahrain.

24

Her følger et nytt fototilbud, denne gang med midtskipstankere (del 1).
Her er 30 fotos i sort/hvitt, 10x15 cm, og prisen er kr 10,- pr. stk. inkl. porto.
Betaling ved bestilling til min bankkonto nr: 9775.09.28467
ANEGA-Blystad/53

;

ATALANTE Bang/61

ds LISBETH LCKS LCSP
2731 g 445od, 314.003/300.2/47.2/20.8 ft
id Ba33 Om75 OA21 4ha 223/207gb NV
T3 274 nhk 9 kn BMV

8.1968

BRATTLAND - Borgestad/52
BUCCANEER - A.O. Andersen/50

PELIKAN - Foyn Bruun/58
i

PEPITA - Foyn Bruun/57

BEAU GESTE - Biørnstad/63

;

DEA BRØVIG Brøvig/51

SPICA - Bergenske/53

BEAUMONT - Biørnstad/29

j

DRAFN Aaby/56

TEAM VEGA - Bergenske/62

BENTA BRØVIG - Brøvig/59

FENBORG-N. Chr. Evensen/58

THORSAGA-Dahl/60

BERGE SIGVAL - Bergesen d.y./57

G. C. BRØVIG - Brøvig/51

THORSHOLM - Dahl/54

BERGECHIEF - Bergesen d.y./49

i

GEFION - Eiv. Evensen/57

THORSKOG-Dahl/51

BIORGSUND - Bjørge/53

i

GORM - Eiv. Evensen/52

TINDFONN Bergesen/61

BORGESTAD - Borgestad/48
BRAMORA Braathen/64

i

GRANHEIM - Bjørge/50
MAI BENTE - Bonnevie/50

VANJA - Ditlev-Simonsen/51
VIVI - Ditlev-Simonsen/57
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Fra første ankomst til hjembyen for «Møretrål I».

Foto via Ole Sager

Historien om Norges første nybygde tråler m/tr
MØRETRÅL1
AV OLE SAGER

«Du må’kje snakk mann. Det bleikner alt æ har vært om hord i. Æ får ikkje
hjæmlengsel engang her». Dette var noe av det første båtsmann Jakob Stokke
sa da han kom om bord i Møretrål i for første gang. Stokke begynte på
tråling allerede i 1930.
så bra med andelstråleren
Etter
at det i Kristiansund
gikk
Honningsvåg,
fikk man ideen
om å danne et nytt andelsrederi. I mai
1950 hadde et interimsstyre kontra
hert to trålere ved Howaldswerke i
Kiel, og i juni 1950 ble A/L Møretrål
konstituert. De to bestilte trålerne
skulle bli på 631 brt / 269 nrt og fikk
dimensjonene 178,4/28,4/16,5 fot. På
eiersiden var det et samarbeid mellom
klippfiskeksportørene i Kristiansund,
Kristiansund kommune, Sjømannsforbundet og mannskapet om bord. Dette

36

to trålerne var de første nybygde norske
representerte
noe nytt
den gang. Disse
trålere noensinne.
Ingeniørfirmaet
Lund, Mohr &. Giæver i Bergen ble
engasjert som tekniske konsulenter. Prisen for hver tråler ble ca. kr. 2 millioner,
Det tyske verftet brukte om lag 90
dager på å bygge Møretrål 1 og Møretrål 2. 1 Kristiansund gikk de under
navnene «Eina» og «Toa». Byggingen
startet i desember 1950. Allerede den
10. februar 1951 gikk begge trålerne av
stabelen med noen timers mellomrom,
og etter ytterlige tre uker, 4. mars, ble
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i rom sjø. Møretrål 2 ble overlevert en
Møretrål
i overlevert og satte kursen ut
uke senere.
For å få ned prisen ble de to
trålerne, ble de utstyrt med hver sin
brukte Krupp dieselmotor på 1000
hk, som hadde vært brukt om bord på
tyske u-båter. Disse fungerte bra til å
begynne med, men etter hvert skulle
disse føre til mange driftsavbrudd og
reparasjoner som også gikk ut over
trålernes lønnsomhet.
Det sies at det var 200 arbeidere fra
verftet om bord på den 600 tonn store

båten i sluttfasen. Disse var i full sving
med monteringer, maling, sveising og
trearbeider helt fram til Møretrål i gikk
på prøvetur. Malingen var ennå ikke
tørket i lugarer og ganger da prøve
turen startet, så man burde helst ikke
komme om bord i sin fineste stas.
Mannskapet som kom til Kiel noen
dager før prøveturen, uttalte at dette
var den mest fullkomne tråleren de
noen gang hadde sett. De var inn
kvartert i tre dager på verkstedets
pensjonat eller nærliggende hoteller.
De lengtet bare etter å komme om
bord, da de mente at lugarene om bord
var mye bedre enn de hotellrommene
de hadde på land. 16 av mannskapet
bodde oppunder bakken hvor det var
åtte 2-mannslugarer. Lugarene hadde
gode køyer, rikelig med skapplass.
Dessuten var det her en sykelugar med
plass til to, vaskerom med dusj og to
toaletter. Resten av mannskapet bodde
akterut fordelt på i- og 2- mannsluga
rer. Her var det også offisersmesse og
mannskapsmesse, bysse, tre vaskerom
med dusj og sauna. Det skulle ikke bli
vanskelig å få av seg skitt og fiskeslo
her om bord.
Dette var i sterk kontrast til hvordan
trålfiskerne hadde det om bord i de
eldre trålerne, en overfylt ruff med
10-18 mann, og begrensede muligheter
for skikkelig vask. Trålbas Rolf Blåsvær
uttalte at
all denne komforten hadde han ikke drømt
om på et fiskefartøy, dette er et eventyr fra
virkeligheten.

Møretrålene hadde en besetning på 32
mann. 24 mann jobbet på dekk, 6 mann
i maskin og 2 mann i bysse og messe.
I den store trivelige mannskapsmessen
var det god plass til 30 mann samtidig.
«Det nytter ikke åfå det bedre til sjøs» var
skipper Ludvik Storviks kommentar da
han entret sin lugar for første gang.

Førstemann til rors var skipperens bror
Jan Storvik, som var en mann av få ord,
sa etter en stund «ho e’ fin get, når losen
har sagt steady er det bare å ta seg en tur,
ho går beint som en strek».
I solskinn og rolig sjø ble det
gjennomført enkel overleveringssere
moni ute ved fyrskipet i Kielerbukta.
På båtdekket akterut var det samlet
så mange som det var plass til og
verftets trivelige direktør holdt en kort
tale hvor han uttrykte glede over det
gode samarbeidet med rederiet under
byggingen skipet. Han ønsket rederiet
lykke til og fartøyet god fangst, og
overleverte skipet til A/L Møretrål ved
formann Alf Jordahl. Med noen få ord,
hvor han også roste verftet for deres
flotte arbeid, overlot han skipet til skip
per Ludvik Storvik, som den gang var
en ruvende skikkelse innenfor trålmil
jøet. Nå ble Howaldswerkes flagg byttet
ut med Møretråls flagg i förmasten og
det tyske flagget ble byttet ut med det
norske i aktermasten.
Deretter ga Howaldswerke en
hyggelig og uformell middag i den
romslige mannskapsmessen. Her var
det en korpulent hovmester med grønn
uniformsjakke og keiser Wilhelm-bart
stod for den kulinariske delen av arran
gementet. Det ble servert svinesteik
med «sauerkraut», noe som smakte
både de norske og tyske representan
tene. Etter måltidet ble det holdt taler
på både norsk og tysk, og enda til på en
besynderlig blanding av begge språk,
men alle forstod det meste av det som
ble sagt.
Det ble holdt taler av rederiets
disponent H. P. Volkmar, styrets
formann Jordahl, ordfører Guttelvik i
Kristiansund og av teknisk konsulent
under byggingen, ingeniør Mohr.
Direktør for verftet, Westphal, og andre

representanter holdt også taler, men
det var ordene til skipper Storvik som
ble lagt mest merke til «la oss få fisk i
rommet karer!» og trålbas Blåsvær lovte
at mannskapet skulle gjøre sitt beste på
denne flotte skuta.
Ingeniør Borgel hos Howaldswerke
fremhevet det gode vennskapet som
hersket under byggingen mellom
nordmenn og tyskere. Han sa også
«og vi trodde ikke nordmennene ville ha
vennskap med oss». Det var jo ikke lenge
siden andre verdenskrig var over og
den gang ble Kristiansund bombet
sønder og sammen av tyskerne.
Da Møretrål 1 endelig var klar for å
seile hjem til Kristiansund, gav ikke
skipper Storvik seg tid til å vente på
slepebåt, men bakket ut fra den trange
huken seiv, og demonstrerte hvordan en
nordmann gjør det. Havnelosen ristet
bare på hodet i ren beundring. Dermed
satte Møretrål 1 kursen mot Norge med
tre loser om bord. En tysk havnelos,
en dansk los som skulle føre dem til
Skagen. Den tredje losen skulle bare
til Skagen i et ærend. På turen hjem til
Kristiansund var tråleren innom både
Oslo og Bergen for å vise seg fram.
Etter en meget vellykket tur nord
over, kom Møretrål 1 hjem til Kristian
sund søndag 11. mars, mye tidligere
enn beregnet. En stor folkemengde var
møtt opp på kaia for å se byens nye
stolthet Kristiansund var jo på denne
tiden Norges ledende trålerby, og
derfor var det stor interesse for nybyg
gingen blant byens befolkning. Så snart
tråleren hadde lagt til kai strømmet
folk ombord for å se på nybygget.
Presidenten for importavdelingen i
det portugisiske fiskeridepartementet,
Higimo de Matos Queririos og portu
giseren Arthur Paiva, som var her på

Prøveturen som varte i ca 6 timer,
foregikk i Kielerbukta. Dette var ikke
helt ufarlig. Det var minefelter på
kryss og tvers i hele bukta, så derfor
hadde de med minelos som fikk dem
trygt gjennom turen. Farten på denne
prøveturen kom opp i 12,5 knop, som
den gang var bra fart for en tråler.

Møretrål I på Shetland.

Foto: Shetland Museum
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Under fiske ble bunkersforbruket
mindre og dermed kunne de fangste i
ca. en og en halv måned før de tok fatt
på hjemturen. En tur til Vest-Grønland
den gang tok ca n døgn hver vei.
Etter klargjøring og test av utstyr
gikk «Eina» på sin første tur til fangst
feltene den 20. mars 1951.
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Foto: shetiand Museum

«Møretrål I» som «Mørebas», nå rigget for ringnot.

besøk hos det norske fiskerdepartementet, var blant de mange interesserte
som besøkte tråleren.
Skipet var utstyrt med det mest
moderne navigasjons- og fiskeletingsutstyr. Radio og peileanlegget var for
øvrig det eneste på disse to trålerne
som var montert av nordmenn, og det
var Thorvald Kristiansen fra Norsk
Marconi Compagnie som gjorde en
utmerket jobb med dette. Radar ble
først montert i 1957.
På grunn av norske lovbestemmelser om trålfiske, måtte norske trålere
kaste betydelige kvanta småfisk over
bord. Møretrålene ble utstyrt med

'\ .

fiskemelanlegg, som kunne betjenes av
en til to mann, gjorde mulig å utnytte
hele fangsten. Fiskemelanlegget
framstilte pressede fiskemelkaker som
ble lagret i et spesialbygget lasterom.
Begge fartøyene ble også utstyrt med
et praktisk og moderne trandamperi
som var lettvint å betjene
Utbyttet av driften av en tråler var
avhengig av hvor lenge den kunne
være på feltet uten at det var nødvendig å bunkre. Dette var ofte et problem
for fiskefartøy som var langt hjemmefra, men her ble bunkerskapasiteten
tatt hensyn til under planleggingen av
fartøyene. Møretrålene kunne kjøre for
full fart i opptil 50 døgn uten bunkring.

I november 1958 berget Møretrål 1
mannskapet på 5 fra frakteskuta Vira
av Bergen. På vei fra Kjøpsvik til
Finnmark, gikk frakteskuta ned ved
Sildemylingen på Lopphavet. At skuta
var sterkt overlastet med sement var
sannsynligvis årsaken til forliset.
Rederiet A/L Møretrål ble i 1960
begjaert konkurs. Etter noe tids opplag,
ble begge trålerne solgt på tvangsauk
sjon av Statens Fiskarbank i 1961 til et
nyopprettet selskap, A/S Møretrål, som
Elling Aarseth i Ålesund stod i spissen
for, men med base i Kristiansund.
1 1962 ble en Deutz dieselmotor på
1500 hk innsatt som ny hovedmotor
Omtrent samtidig ble det montert
utstyr for sildefiske, noe som ble gjort
for å bedre inntjeningen. I april 1966
ble tråleren utleid til et seismikkfirma
for oljeleiting på østitysten av Stor
britannia. Kjell Laugtug, vår første
formann i nordmørsavdelingen, var
maskinist om bord i denne perioden,
Etter endt utleieperiode ble Møretrål 1
lagt ut for salg.
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«Vilnes Senior» under avrigging ved Brødrene Anda på Jadarholm.
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Foto 18. mai 1994 av Alf J. Kristiansen
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I 1972 ble Mørebas solgt videre til
Vartdal Fiskeriselskap og i 1976 til P/R
Mørebas uten navneendring. 1 1980
ble Mørebas solgt til Simon Møkster i
Stavanger og fikk navnet Strilbas. Her
ble den benyttet til forskjellige formål,
blant annet som losjiskip. Dermed var
livet som fiskefartøy historie for Nor
ges første nybygde tråler. Simon Møg
ster fikk Strilbas ombygd på Høivold
Mek. Verksted i Kristiansand i 1981 til
stand- by skip. Formelt skjedde dette
ved at Høivold kjøpte båten og solgte
den tilbake til Møkster for 16 millioner
kroner etter endt ombygging. Kun
akterskipet ble beholdt av den opprin
nelige Møretrål 1, dette på grunn av
norske kondemneringsregler. Det ble
bygd nytt skrog foran maskinskottet og
nytt overbygg. Simon Møkster ga det
nå navnet Strilvakt. Sidetrålerne hadde
ofte svært gode fartsegenskaper, som
forsvant etter ombyggingen. I følge en
inspektør hos Møgster så solgte de en
båt og kjøpte tilbake en stokk.
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Etter radikal ombygging til standby-båt «Strilvakt».

Det var Inge og Ingvald Nærøy på
Leinøy som kjøpte Møretrål i. Så den
15. september 1966 ble Møretrål 1 slet
tet i Kristiansund Fiskeriregister. Nå
ble skipet straks ombygd til ringnot
snurper ved Sterkoder Mek. Verksted i
Kristiansund og fikk nytt navn Mørebas.
Bernt Vilnes kjøpte Møretrål 2 som
også ble bygd om til ringnotsnurper
i 1966 og fikk navnet Vilnes Senior,
denne ble hugget hos Brødrene Anda
i Stavanger i 1990.
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NSS-Jenssensamlingen

besluttet å kondemnere skipet. Nesten
på dagen 55 år etter at Møretrål 1 kom
nybygd til Kristiansund den 13. mars
1951, ble det samme skipet (akterski
pet), slept ut av Kristiansund havn den
6. mars 2006, på vei til Stavanger for
hugging.

ms MØRETRÅL 2 LAGX
631 brt, 188.203/28.4/13.4 ft
M8 1000 bhk Schichau-Krupp bi942

Kilder:
Egne notater
Artikler fra avisene Tides Krav og
Romsdalsposten i 1951
Boken: Fra første til siste hal.
Sidetrålerperioden på Nordmøre
1930-70.

3.1951

ms MØRETRÅL 1 LAGW
631 brt, 188.203/28.4/13.4 ft
M8 1000 bhk Schichau-Krupp bi94i
3.1951

Howaldtswerke AG, Kiel -931
Levert til AL Møretrål, Kristiansund, M-175-K

rtftT©"
I Edy

1960
Selskapet konkurs
12.1960 Statens Fiskarbank for NOK
2.o8o.ooo en bloc
1961
AS Møretrål (Ingold Alnæs),
Kristiansund
1962
Nv motor ved Trondhjes MV: M6
Ny
1500 bhk Deutz
På oljeleting sommeren 1966
8.1966 PR Mørebas (Inge Nærø), Leinøy,
Ålesund, od Mørebas
rigget for ringnot, 8250 hl
1974
Vartdal Fiskeriselskap AS, Vartdal,
Ålesund
4.1976 PR Mørebas (Johs K Vartdal),
Vartdal, M-11-VD
Kondemnert 1979
4.1980 Simon Møkster, Stavanger,
od Strilbas
3.1981 formelt solgt P Høivolds Mek
Verksted, Kristiansand, ombygget
standby-skip, nytt forskip
5.1982 levert som Strilvakt til Simon
Møkster, Stavanger for 16 mill kr:
498 brt
9.1994 ommålt 570 bt
3.1995 PR Strilvakt AS
1.1997 Strilvakt AS
4.2001 Team Møkster AS, Stavanger
2.2006 Havariskade
10.2006 Kondemnert, til opphugging.
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Howaldtswerke AG, Kiel -932
Levert til AL Møretrål, Kristiansund, M-176-K
1960
Selskapet konkurs
12.1960 Statens Fiskarbank for NOK
2.080.000 en bloc
1961
AS Møretrål (Ingolf Alnæs),
Kristiansund
1.1967 Kjell Vilnes PR, Atløy, Bergen,
od Vilnes Senior, SF-10-A
1967
rigget for ringnot, 7500 hl
1976
Ombygd på Rubbestadneset med
ny maskin og shelterdekk: M9
3000 bhk Wichmann
3.1998 Kondemnert, til Brødrene Anda,
Stavanger, for opphogging.

\

STANDBY — RESCUE VESSEL
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M/S «STRILVAKT»
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På tur inn til Kristiansund i slutten
av februar 2006 grunnstøtte Strilvakt.
Da skadene var omfattende, ble det
SKIPET NR. 2 2015
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Taiko, pionertid i containerfarten
av arthur iversen

jviin tid på M/S Taiko for åfå fartstid til motorsertifikat
ble en erfaringsrik periode. Jeg mønstret på i Hamburg i
oktober 1971 og etter en rundtur til nord-europeiske havner
ble det dokking på Aker i Oslo i november. En av de kaldeste
november på mange år og 18 kalde grader kjennes godt når
en ligger i dokk.
disse. Offisielt så var farten 21,5 knop, men seiv
linjeskipene til Mærsk fra Bergens Mekaniske
som oppnådde 26,5 knop på prøveturen maktet
ikke å holde følge med oss når vi kappkjørte for
å komme først til kai.

_£
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«Taiko» på reden iSingapore med godt containermntakFoto: Arthur iversen
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\aiko var en linjebåt utenom det vanlige.
15.500 dwt, med en 7 sylindret B&W
motor på 16.100 HK. Og med et skrog
slankere enn de aller fleste marinefartøyer
(blokk-koeffisient 0,55) Den var et av fire
søsterskip og skal ha vært det raslceste av

Siste havn i Europa var Rotterdam. Jeg husker
ikke årsaken til at vi gikk på maskinkontroll,
men da kapteinen slo to ganger full forover i
maskintelegrafen på vei ned elven, åpnet jeg
det vi hadde og fikk opp omdreininger for 25
knop før det ble reagert på broen.
Turen til Østen gikk greit med flatt hav da
vi passerte Christmas Island natt til 1. juledag.
Vi kom til Manila dagen for nyttårsaften og
hadde hatt problemer med kjølevannsleklcasje
på en av sylindrene den siste uken. Vel i havn
fikk vi ikke utskei før sylinderforingen stod
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klar med nye tetningsringer på toppristen.
Alt var gjort på under 4 timer med 3 mann på
toppen og 2 på krysset. Monteringen kunne
vært gjort på under 4 timer, men vi fikk ikke
utskei før klokken 1200. (Dekksfolkene prote
sterte mot maskinfolkene fikk ekstra tidlig fri
nyttårsaften).
Taiko ble den første til å innlede containerfarten
mellom Østen og Scandinavia, og turen til
Hong Kong gikk med rekordfart. Og det gikk
ikke saktere fra Hong Kong til Japan. På tross
av full storm i Taiwan stredet gikk vi med full
fart etter å ha trykket opp alle bunkerstankene
i dobbeltbunnen ved å åpne fra dyptanken forut.
Fart og vindhastighet til sammen var så sterk
at styrbord livbåt ble løftet ut av surringer
og krokene slik at den datt i dekket. Men ikke
snakk om å slakke av, ruten skulle holdes.
Vi var vel ikke helt tamme for da støtstanga
til en av eksosventilene slo seg løs, så slakket
vi bare av til 100 omdreininger for å trekke til
justeringsmutteren med fastnøkkel og slegge
mens støtstangen for opp og ned. Det tok bare
minutter før vi kjørte «gåan» igjen.
I Japan låstet vi jern i underrommene for å
kunne ha tre høyder med containere på lukene.
Problemet var imidlertid at Taiko ikke hadde
fester for containere på lukene, slik at alt måtte
festes med kjettinger og «bjønner».
På tross av den noe uortodokse sikringen
av dekkslasten, var det ikke snakk om noen
lusekjøring rundt Afrika. Gjennomsnittsfarten
fra Hong Kong til Hamburg med full last ble
22,56 knop.

Utsikt forover dekket.
Foto: Arthur Iversen

, J..

Personlig så ble turen heller spesiell, for det var
planlagt at jeg skulle være med rederiets neste
Ore-Oil carrier på 215.000 DWT i august 1972.
Og da jeg ble spurt om jeg kunne ta en tur til på
Norges raskeste linjeskip mot å bli 1. maskinist
på rederiets kommende største og dyreste skip,
var det noen gamle «kolonialfarere» (linjeskips
folk) som reagerte.

Taiko var som nevnt bygget i en serie på fire
skip til Wilh Wilhelmsen, bygget på Mitsui
Zosen i Tamano. Kontrakten var inngått i januar
1966 til en pris rundt 43 millioner for hvert
skip. I forhold til de rederiets nyeste linjeskip,
serien av Skandia-skip fra Uddevallavarvet,
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y Def var kreyende å sikre
containere ved hjelp av
kjetting og bjønner.
Foto: Arthur Iversen
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«Taiko» som Thoresens «Hai
Lee>> P° 1980-tallet.
nss Freihoitz-samiingen

.

var Mitsui-skipene vesentlig større; kubikken
i rommene således øket med 23 prosent.
Første skip ut var Tcilcibot i september 1967,
fulgt av Taiko i januar 1968, Trinidad i juli og
Taimyr i desember 1968. Skipene ble satt inn i
ruten på Østen, som i 1966 var blitt samordnet
med Svenska Ostasiatiske Kompaniet i SeacoWilhelmsen Line. Tre år senere kom også
Østasiatiske Kompagni med i Scandinavian

Joint Service, Scanservice, drevet fra OK i
København. I den raske utviklingen mot con
tainere ble det i 1970 besluttet å satse for fullt
på containerskip. Ut av dette kom Nedlloyd med
i samarbeidet i april 1972 da linjen tok navnet
ScanDutch. Samme år fikk de skandinaviske
partnerne sine forste rene containerskip, hvorav
Wilhelmsen overtok Toyama.
Taiko fikk likevel en lang tjeneste i Wilhelm
sens linjer og seilte bl a rundt 1980 i Den
Norske Syd-Amerikalinje under SALs merke.
I 1985 gikk den videre til Thoresens linjer på
Østen som Hai Lee.

ms TAIKO LNDK
88n/i2545g H959/i5000d 552.0/79.9/40.3 ft
2d MA 5ho/ioha 822/731-70 ref LR
M7 16100 bhk Mitsui-B&W, 21. 5kn
1.1968

Mitsui Zosen KK, Tamano -775
k 1.66, NOK 42.804
m
Wilh Wilhelmsen PR, Oslo/Tønsberg
12.1981 Wilh Wilhelmsen Enterprises Ltd AS, Oslo/
Tønsberg
5.1985 Thoresen &Co (Bangkok) Ltd, Bangkok, od
Hai Lee
2.1993 Til opphugging, ankret utenfor Alang 17. feb.
1993, landsatt 22. feb.

| ty

«Taiko» i Wilhemsens klassiske farger.
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Foto: Chris Howell

Nye bøker

JAN G. LANGFELDT

Skipsforlis og -havarier
gjennom 500 år
i Søgne skjærgård
Format: 24 x 25 cm, 230 sider, rikt illustrert
Utgiver: Vest-Agder Museet, Kristiansand
BBjjflW frjf rSL
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Kan bestilles på tel 3812 0350,
eller post@vestagdermuseet.no

Søgne skjærgård strekker seg omtrent
fra Vestergabet - vestre innseiling til
Kristiansand - til Søndre Udvår og
Tånestangen på grensen til Mandal.
Sentralt i dette farvannet på gode 9
sjømil er tettstedet Høllen og uthavnen
Ny-Hellesund. Det er på sistnevnte
sted at Jan G Langfeldt har sin
familietilknytning og som tidligere har
resultert i Ny-Hellesunds historie og
om skipsbyggingen i Høllen.
I sin nyeste bok har han gått
inn på forlis og havarier, slikt han i
guttedagene hadde hørt fortalt og som
han senere i livet har brukt mange år
på å finne ut mer om. Dette er det blitt
en pen bok på 230 sider av, i form av
inngående beskrivelser av 60 forlis
og 34 havarier fra 1400-tallet frem til
1970-årene.
Men boken er egentlig mye
mer. Den handler for en stor del
om generelle forhold, om utvikling
av lostjeneste og sjøsikkerhet,
navigasjonsutdanning og sjømerker,
som både går på den nasjonale
utvikling og på lokale forhold.
Boken er lagt opp med et innled
ningskapittel om losing, deretter tar
den forlis og havarier kronologisk i
100-årsbolker med tyngde på 1700og 1800-tallet og færre ulykker på
1900-tallet. Et siste kapittel går på
tiltak for sjøsikkerhet. I registerdelen
er det fakta om samtlige forlis, og
kildelisten er omfattende.

Kvartformatet har gitt muligheter
for god bruk av illustrasjonen Her er
gode kart, stedsbilder, skutemalerier
og skipsbilder, dessuten generelle
illustrasjoner, forsterket av Ivan Storm
Juliussens dramatiske forlisskildringer.
Bolten bygger på rikholdige fakta,
fra sjøforklaringer, rettssaker mv, som

er satt om til spennende historier. Men
til tross for fakta og drama blir boken
en kulturhistorisk beretning; hvordan
det var å leve og seile i et kystsamfunn
på Sørlandet gjennom skiftende tider.
Dag Bakka jr

NSS Fotosamling
Fototilbud nr. 2.2015 - et utvalg av linjeskip fra Föreningens samlinger i svart/hvitt.
Standardformat er 13x11 cm med hvit kant.
Prisene er:

Altafjord
Corcordia Fjord
Concrdia Tadj
Cncordia Viking
Crux
Ferngulf
Fernland
Fernvalley
Fernwood
Haukefjell

Format
11x13 cm
lix 16 cm
13x18 cm
1962
1955
1958
1960
1956
1941
1948
1955
1957
1962

Pris medlem
NOK 10
NOK 13
NOK 15
: Havørn
Hemsefjell
: Høegh Ailette
: Høegh Alouette
: Høegh Banniere
Høegh Belle
Hørda
Kong Alf
Kong Ring
Laurits Swenson

Pris ikke-medlem
NOK 15
NOK 18
NOK 20
1949
1948
1958
1953
1962
1948
1955
1963
1950
1930

Lyngenfjord
Ranenfjord
Salta
Skiensfjord
Tagus
Talabot
Tanafjord
Tarn
j Teneriffa
Vigrafjord
i
:
:
j
i
j
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1971
1971
1959
1922
1953
1946
1956
1961
1952
1963

43

Kong Neptun og hans
kumpaner i ferd med å
initiere en kandidat.
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Linjedåp Villanger, 1929
Linjedåp er en gammel tradisjon fra langfart, der unge sjøfolk og andre
nykommere måtte gjennom et rituale, en dåp, for å bli tatt inn i kretsen av
erfarne dypvannsseilere. I seilskutetiden kan vi godt forstå at sjøfolk under
stille dager ved Ekvator hadde behov for ekstra festivitas, og tradisjonen har
holdt seg siden.
Disse bildene kommer fra Arne Tvedt på Tysnes
og skriver seg fra hans bestefar, Jan Andreas
Vernøy (1881-1949) som gikk til sjøs første
gang i 1899. 1 årene fra 1923 til 1940 seilte
han - som så mange andre tysnesinger - i
Westfal-Larsen.

0*

17. august 1929 mønstret han som båtsmann
på det nye linjeskipet Villanger og stod om bord
til 18. mai 1931.
Han var om bord ids Porsanger da denne ble
bombet av tyske fly i Ålesund 20. april 1940.
Han var da 59 år og besluttet å gå i land etter
21 år ute.
Bildene fra Villanger mannskap og passasjerer
som utfører og får gjennomgå ritualet.

*
Motorskipet «Villanger» (1929)
fotografert i Vancouver i januar 1933
av Walter E. Frost.
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Hnna Kajostet NEPTUH, alle hava bohoraker, gjør herved
vlttorllg: At;
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daga dato ofter allo

kunatono roglCr er bilt ltugeundorofirtct, barbert, døpfc og badet raod
ÄÄiÄiifc >— —... .
Ovenntuvnte njtfmand kan derfor horofter uhindrot paanero
Ekvator raed olcib av hvllken aom holat atorreloe og facon.
Dotte bevidneo under vor hannd og vort segl.

Ekvator, den 8. novembor 1929.
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Linjesertifikatet som bevitnelse på dåpen, datert
8. november 1929.

Slå portane op i Santos,
sjå op for ein song frå nord,
for her kjem «Villanger» av Bergen
med tyrste men ombord.
Dra tappen or eldste tunna,
set djupaste glasa fram,
Hardhendt behandling.

for no har vi sigla i solsteik
frå dokken i Rotterdam.
Lat ankaret gå i Aires,
der lufta er tung av vår,
og svalande havbris susar
i soldagen evig klår.
Og så set vi atter kurse
med song ifrå Aires by
mot ukjende, framande hamner,
der dagen er stor og ny.
Jacob Sande
I diktsamling «Frå Sunnfjord til Rio» (1933)

For noen tok det merform av karnevalsløyer.
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DRIVGODS
Tollkrysser Nordland
På side 47 «Skipet» nr 1.15 var det et
bilde av et ukjent fartøy tatt på havna
i Svolvær i 50-årene.
Jeg mener å kjenne igjen M/S
«Nordland» tilhørende Svinøya
Yrkesskole for Sjømenn, Svolvær. Jeg
gikk dekkslinjen på skolen sommeren
1964. Livbåten på bildet er sikkert den
vi brukte når vi drev rotrening.

F

O
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Leif Haugen

Borhaug
Ref. bildet Skipet 1.15 på side 47.
Båten på bildet er «Nordland» som da
tilhørte Svinøya Yrkesskole for sjø
menn i Svolvær, der også bildet er tatt.
Kaia er en dekket lekter/Pontong
som var forbundet til land med
gangway. Selve skolen lå like ovenfor
denne. Livbåten i forgrunn tilhørte
også skolen.
«Nordland» var bygget som tollkrysser og ble overlevert til Bodø
Tolldistrikt
1UUU1JUI1U i1 1935. Den patruljerte
F—0— i
Vestfjorden, Ofotfjorden og utenfor
Lofoten, en slags dåtidens kystvakt.
Båten ble overdratt til Svinøya Yrkesskole for sjømenn rundt 1960. Skolen
i Svolvær ble nedlagt i 1968, og flyttet
til Bodø. Senere ble nytt overbygg i
aluminium montert.

i \
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Tollkrysser Nordland

Selve skolen i Svolvær var en ærverdig gammel villa, bygget i 1891 av
John Berg, solgt i 1960 og benyttet som
sjøguttskole. Da skolen ble flytte til
Bodø, overtok kommunen
-uuuuuu* bygget,
ujgg,, som
da ble tilholdssted for «løse elementer».
1 1978 brant huset ned til grunnen.
Den videre skjebne til «Nordland»
kjenner jeg ikke til, men har hørt at
den ble solgt til Spania.
Var seiv elev ved skolen sommeren
1962. Det var en trivelig tid som la

i
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grunnlaget for et langt liv på havet,
Legger ved ett bilde av Nordland da
den fungerte som tollkrysser, kan
tydelig se kanon på fordekket.
ANttSSm

POYt de BOUC
Jeg sender kopi av et bilde der det bare
står «Port de Buc, 11/6 1960.» Skipet
som passerer innløpet er M/T «Høegh
Spear» - et av 4 søsterskip, tankskip
«handy size» ca. 18500 tdw. Jeg tror
ikke bildet viser en slusepassering, jeg
mener det var en gammeldags svingbro der, for passering av biler og folk.
Vi var der bare denne ene gangen. Så
skulle man jo selvfølgelig ha tatt flere
bilder mens man var «til sjøs», men
som regel var man på vakt/jobb når det
skjedde noe interessant. Og så var det
dette med å ha nok film for kameraet

til enhver tid, for ikke å snakke om
mulighetene for å få filmen fremkalt.
Den som bare hadde hatt dagens
digitale muligheter, i 1960!
Johannes Hansen

Tromsø

M/T «Høegh Spear» passerer innløpet til
Port de Bouc i juni 1960.
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Dratnmens-dokken
försvinner

3>

Drammen Skipsreparasjons flytedokk
er i vår solgt til opphugging på det
gamle Lindø-verftet på Fyn. Til slepet
ble dokken plassert på lekter, nok
ut fra anelse om at det var i dårlig
forfatning.
Da Drammen-dokken var fortøyd
ved huggekaien på det gamle Lindøe
verftet og klar for hugging sank den
ved kai. Det var lensingen som sviktet
eller ikke klarte å holde tritt med
økende lekkasjer.
Dokken ligger på ca 12 meters
dyp og skal hugges på bunnen der
rett utenfor kaien. Det blir en dyr
operasjon som sikkert spiser opp
hele profitten med gjenvinningen av
dokken.
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Magne Andersen
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En ombygd hvalbåt fotografert i 1948
i Trondheim. Hvilken?

Det er sangerstevne på Våge på Tysnes 14 juni 1925, full flagging og mange
tilreisende med skøyter og leide rutebåten Ved kaien midt på bildet ligger
Midthordlandskes Solstrand (1899) og lenger ute HSD-båtene Ullensvang
Foto fra Arne Tvedt
(1907), Fjæra (1877) og hvitmalte Vøringen (1891)

Bildene viser et - presumptivt - fiskefartøy ved kai i Norge, trolig under krigen, i ferd med å bli losset. Det står tyske
offiserer på kaien og en på lasteplanet. Båten synes sivil, og et fiskerinummer kan skimtes på baugen, men seilte den under
norsk flagg?
I skrogfasong minner den mye om en hvalbåt, men det var få ombygde hvalbåter som beholdt dampmaskinen. Er det da
en annen dampdrevet fiskebåt?
Er det noen som kan fortelle noe mer fra bildet?
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Nytt fra lokalforeningene

Rapport fra NSS-Hordaland
Vårsemesteret er over og mye er skjedd hos oss.
Møtene går som vanlig, og åpent lokale har vi hatt også denne
våren.
Vi samarbeider med Kystkultursenteret om forskjellige
arrangement som Maritim lørdag og Sandviksdagene som
kommer i september. Her vil vi delta med film og materiell.
Vi er blitt bedt om å lage en profileringskveld nå i høst eller
tidlig neste vår. Da får vi vist oss frem.
Det nye er at Kulturdepartementet har godkjent Sandviksboder
Kystkultursenter som frivillighetssentral. Da kommer større fra
departementet. Det medfører at vi ikke betaler husleie, men kun
kostnader til strøm og renovasjon.

Lokalförening Hordaland har årlige utflukter med KNM Hitra.

it-^4

Møteprogram høsten 2015
20. august:

Tur med KNM Hitra, se under

4.-5. september

Föreningen deltar på Sandviksdagene 2015.
Samarbeid med andre foreninger

10. september

Rutefarten på Sotra og Øygarden
ved Per Albert Lund

8. oktober

Kystrutefarten på Bergen ved Dag Bakka jr

12. november

Marinen 200 år ved Arne Tandberg

10. desember

Vi fortjener julebord om bord i Hurtigruten

'SggE

Egil Sunde fra Sandviksboder Kystkultursenter sammen med Olav
Rivelsrud.
Begge foto LeifJønsson
asm —' ‘VJ’

31

Foreningslokalet Sandviksbodenö er åpent hver tirsdag i høst fra
11. august til 15. desember fra ca. kl. 10.00. Vi satser på samarbeid
med Kystkultursenteret og de andre leietakerne.
For styret,
Olav Rivelsrud, tel 971 94 917

Tur med KNM Hitra
Tur med KNM Hitra til torpedobatteriet på Herdla. Etter
omvisning servering på Herdla Gjestehus. Prisen her blir kr 195.
Avreise fra Bradbenken kl. 09.00 og tilbake ca. kl 15.00.

Fra årsmøtet i Kristiansund: Kort overfart til Milnbrygga med
Framnæs.

Påmelding innen 12. august til Olav Rivelsrud, tel 971 94 917

Denne seksjonen er ment til bruk for lokalforeningene fil generell
informasjon, møteprogram og annet. Likeledes er det store
muligheter for lokalforeningene fil å bruke nettstedet
www.skipet.no
Trøtte båtologer fra Rogaland på kaikanten.
Begge foto Tom Bjørge Jensen
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Nye medlemmer
3249 H

Svein Nagell Knudsen

Geitafjellet 63

5521 HAUGESUND

3250 0

Arne Svein Dølden

Ve Terrasse 43

3518 HØNEFOSS

3251 B

Bjørn Olav Rabben

Ytre Rabben

5397 BEKKJARVIK

3252 NM

Asbjørn Ervik

Vuggaveien 60

6510 KRISTIANSUND

3253 NM

Stein Sætten

Skytterveien 29

6514 KRISTIANSUND

3254 NM

Kasper Storbukt

Nordlyset 6

6514 KRISTIANSUND

3255 NM

Bernhard Langmo

Hans Lossius gate 12

6507 KRISTIANSUND

3256 NM

Jan Gunnar Fugelsnes

Edøy

6570 SMØLA

3257 0

Alexander Ytteborg

Jerpeveien 4

3540 NESBYEN

3258 NV

Magnar J. Lid

Øvremarka 3 D

6154 ØRSTA

3259

Kåre Einar Remen

Gullveien 13 A

4629 KRISTIANSAND

3260 0

Kåre A. Hågensen

Ranvikskogen 39 C

3212 SANDEFJORD

3261

Ole-Gustav Årnes

Strandgata 18

8800 SANDNESSJØEN

3262 0

Norlat Shipping Ltd.AS v/Pål Bøhaugen

P.boks 144

1701 SARPSBORG

3263 B

Helge Røksund

Sagvågsvegen 264

5410 SAGVÅG

Dødsfall
2068 B

Helge Ekerhovd

5177 BJØRØYHAMN

1238

Finn H.M.Fagertun

7550 HOMMELVIK

2687 0

Leidulf Glærun

1807 ASKIM
3041 DRAMMEN

1436 0

Kurt Hveding

FIN 243

Mattie Pietikainen

FI-00430 HELSINGFORS

1782

Jan Erik Taraldsen

4616 KRISTIANSAND

Utmeldinger
2878

Jan Berge

7650 VERDAL

3140 NM

Helge Blakstad

6631 BATNFJORDØRA

765 B

Tore Knut Engelsen

5457 HØYLANDSBYGD

1083 B

Jim Roger Hjelmeland

5462 HERØYSUNDET

1754 H

Magnus Tangen

4270 ÅKREHAMN

3170 0

Jan Erik Øverbye

1160 OSLO
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Adresse-endringer
1475 H

Steinar A. Avløyp

Holmegata 79

5523 HAUGESUND

689 0

Franz Bjerke

Ilen Terrasse 9

3713 SKIEN

2802

Helmaer A. Dybfest

Nesveien 394

7165 OKSVOLL

1951

Fosen Gjennvinning AS

Stokksundvegen 1432

7177 REVSNES

3186 0

Morten Hjelløy

Ukjent adresse

2849 NM

Thor Holten

Nedre Ferstad vei 1

1560 H

Helge Hovland

Saudavegen 5772

5585 SANDEID

1436 S

Kjell Hveding

Høylandsgate 9

4011 STAVANGER

3008 0

Per Inge Høiberg

Grøtbergsleia 47

2850 LENA

2978 H

Terje Iversen

Søvikvegen 75

4276 VEDAVÅGEN

1778 H

Klaus Egil Kallevik

Holmegata 81

5523 HAUGESUND

2382 NM

Roald Ørn Knudsen

Konsul Knudtzonsgate 69

6509 KRISTIANSUND

3154 NM

KnutKvisnes

Saltbonesveien 15

6687 VALSØYFJORD
5183 OLSVIK

7023 TRONDHEIM

1734 B

Jan Gunnar Larsen

Olsvikåsen 23

2589 H

Lars Matre

Ukjent adresse

2349 H

Reidar Matre

Snørshaugen 17

5582 ØLENSVÅG

Bjørn Moe

Solbjørgvegen 650

5652 ÅRLAND

SP 2822

Sverre Mollan c/o Luz Maria Moscoso Castano

Calle Cesar Elguezabal 28.3-lz.

ES-03001 ALICANTE, SPANIA

1611 NV

Møre og Romsdal Fylkesbibliotek

Ukjent adresse

3040 B

Carl G. Nesheim

Smøiatun 9

5283 FOTLANDSVÅG

1976 NM

Eyvind Nisja

Gløsvågveien 129

6518 KRISTIANSUND

2192 S

Svein Nordbø

Hesbyvegen 165

4160 FINNØY

1193 H

Reidar S. Odland

Gismarvikvegen 353

5570 AKSDAL

1501

OMISAS

Østre Strandgate 84

4608 KRISTIANSAND

1595 H

Arvid Rognaldsen

Skimmelandsneset 16

5440 MOSTERHAMN

2539 S

Annette Røberg

Skulebakken 19

4150 RENNESØY

1473 0

Maarten Sangvig

Tjuvholmen Alle 21

0252 OSLO

IS 2390

Hilmar Snorrason

Klukkuholti 15

IS-225 ALFTANESI ISLAND

1623 B

Bernt Sortland

Postboks 12 Knarrevik

5345 KNARREVIK

2377

Ole A. Svenning

Langfjordveien 1339

9545 LANGFJORDBOTN

2387

Arne K. Thomassen

Ukjent adresse

1464

Frank Thorsen

Bjørkenesveien 91

4950 RISØR

Adresse-endringer m.m. sendes

2779 S

Lars Einar Østerbø

Lervikbrygge 132

4014 STAVANGER

LEIF K. NORDEIDE

2869 S

Kari Åserød

Postboks 25

4233 ERFJORD

leif@nordeide.net

200 B
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RØKESALONGEN
Spalteredaktor: Frode Folkestad, fwde.folkestad@gmml.com Medredaktorer: Vegar A. Hansen, Lars Helge Isdahl
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«Røtinn» og «Kong Harald» i Gisundet 10. mai, fotografert av Bjørn Hansen.

Utlyste anbud
HURTIGBÅTRUTER MØRE OG
ROMSDAL

Fylkeskommunen har lyst ut anbud for
hurtigbåttjenester i perioden 1. januar
2017 - 31- desember 2024.
Anbudspakken er sammensatt av
følgende ruter:
Hareid - Valderøya - Ålesund
(Hareidruta)
296 passasjerer
Aluminiumskrog
Langevåg - Ålesund
(Langevågruta)
147 passasjerer
Ålesund - Valderøya - Nordøyane
(Nordøyruta)
120 passasjerer
Aluminiumskrog
Molde - Helland - Sekken
(Romsdalsruta)
147 passasjerer
Grunnet værforhold er det satt spesielle krav til skrogtype i Hareidruta
og Nordøyruta.
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FERGERUTE MORTAVIKA-ARSVÅGEN
OG HALHJEM-SANDVIKVÅG

kapasitet på minimum 65 pbe og 299
pass. inkl. mannskap.

Statens Vegvesen har lyst ut anbud for
2017 på disse to fergerutene. På Boknafjorden er det satt krav til 3 ferger
med en kapasitet på hver ferge på 217
personbiler og 500 passasjerer inkl.
mannskap. På Bjørnefjorden er kravet
tilsvarende med 3 ferger, kapasitet
hver ferge på 200 personbiler og 500
pass. inkl. mannskap.
Her og satt krav om ei 7. ferge som
skal være reserve.

I sommerhalvåret 01.05-31.08
skal det være en 3. ferge i samban
det. Denne skal kunne ta om bord
minimum 40 pbe og 199 pass. inkl
mannskap
Det er også satt krav til reserve
ferger i begge samband.

RIKSVEGSAMBAND INDRE SOGN,
MANHELLER-FODNES OG
VANGSNES- HELLA-DRAGSVIK

01.01.2017-31.12.2018
Anbudet er lyst ut i to alternativ,

fergedrift med hhv. 1 eller 2 ferjer.

Statens Vegvesen har lyst ut disse
to riksvegsamanda i en kontrakt. På
Manheller-Fodnes er det satt krav
til 2 ferger hele året med kapasitet
minimum på no pbe og 349 pass. inkl.
mannskap.
På Vangsnes - Hella - Dragsvik er
det satt krav til 2 ferger i perioden
01.09-30.04. Hver ferge her skal ha

I arbeidet med og tilbakeføre «Lofoten»
i VDS-drakt ble VDS-rosetten påmon
tert baugen søndag 26. april i Bergen.
HRG melder nå i mai at «Midnatsol»
skal til Antarktis vinteren 2016/2017.
Skipet skal ha base i Punta Arenas i

SKIPET NR. 2 2015

FERGESAMBANDET
BREKSTAD VALSET
ATB har lyst ut anbud på ruta
Brekstad-Valset for tidsrommet

chilensk Patagonia. Det skal settes inn
avløsningsskip i Hurtigruten.

stoppet er gjort i samarbeid med lokale
krefter på Dyrnes.

av nytt rederinavn og skipsnavn
«Sierra Queen». Lørdag 18. april ble
båten låstet om bord i tungløfteskipet
«Eendracht» som låg på nattrute
kaien på Leirvik. Utpå kvelden forlot
tungløfteskipet Leirvik havn og ferden
sørover til Freetown starta. Her skal
båten gå i passasjerfart mellom
flyplassen og fastlandet.

TIDLIGERE HURTIGRUTESKIP
«Nordstjernen» ankom Trondheim
21.05. direkte fra Skudeneshavn. Skipet
har seilt pinsetur i området Hitra,
Frøya, Nordmøre før ho var tilbake i
Trondheim igjen på kvelden 2. pinsedag mandag 25.05.
Onsdag 27. mai seilte skipet fra
Trondheim kl. 06.00 for Torangsvåg
(Austevoll). Fredag 29. mai kom «Nordstjernen» til Bergen
Hurtigruteselskapet har leiet inn
«Nordstjernen» i juni, juli og august.
Skipet vil seile turer på Svalbard med
samme opplegg som da skipet var i
Hurtigruten sitt eie.
Mandag 1. juni kastet den gamle
damen loss og seilte fra Bergen og
nordover kysten til Honningsvåg og
derfrå til Svalbard. Når sesongen på
Svalbard er slutt i august vil hun
seile tilsvarende tur, men i motsatt
rekkefolge.
«NG Explorer» (ex. «Lyngen» og
«Midnatsol» 1981). Fredag 22. mai var
skipet innom vestsiden av Smøla på
sin ferd langs Norskekysten. Dette

Innetllcinds VUtcfdYt
RØDNE TRAFIKK AS
«Rygerprins» ble overtatt i Hyen
24. mars og kom til Sjernarøy 25. mars.
Båten går i trafikk i Ryfylke,

FJORD1, ROGALAND

NORDLED, ROGALAND
Nye «Fjordlys» kom før første gang
til Stavanger 22.12.14 rett fra Brødrene Aa i Hyen. Hun ble satt inn på
rutene i Ryfylke. Båten er nesten lik
trillingene, og erstatter «Fjordkatt».
Denne eldre trillingen går nå i ruten
Bergen -Frekhaug-Knarvik.

Turistruta Lauvvik - Forsand - Songe
sand-Flørli-Lysebotn og retur blir utført med «Sognefjord» går to rundturer
hver dag i perioden juni-august, med
oppstart fredag 29. mai.
BÅT FOR TOG

I forbindelse med ras ved Vaksdal i
Osterfjorden ble Bergensbanen stengt
på strekningen Indre Arna - Stang
helle. Dette strekket ble erstattet med
buss Indre Arna-Garnes, båt GarnesStanghelle og tog videre derfrå,
Periode 2 ble utført fom. torsdag
21.05 t.om. 1. pinsedag, søndag 24.05
Mange hurtigbåter har vært brukt:
«Sogneprins», «Sea Explorer», «Clipper», «Marine Express», «Tornerose»,
«Njord», «Vingtor», «Fjordprins»,
«Fjordkatt» og «Teisten».

I starten av april ble hurtigbåten
«Tidebris» solgt til nye eiere i Kiel.
Båten avgiklc fra Stavanger 2. april
til Kiel. I skrivende stund går båten i
passasjerfart på øya Helgoland under
navnet «Seewind 2».
Hurtigbåten «Maan Dolphin» kom til
Oma 6. februar og ble solgt og overtatt av nye eiere, Sovereign Ferries,
Freetown 30.03 på Leirvik. Båten ble
malt om på Leirvik med påsetting
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«Color Fantasy» på vei inn til Fayard, Lindø, fotografert av Peter Therkildsen.
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17 .mai gikk både «Teisten» og
«Fjordkatt» rute på Bergen sen
trum-Kleppestø deler av dagen.
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Båt for tog. «Fjordkatt» ved Garnes kai 24. mai for å bringe passasjerene fra buss videre til Stanghelle
Foto Petter Fosse
på Bergensbanen.

i. pinsedag, søndag 24.05 gikk dei
tre store hurtigbåtene «Fjordprins»,
«Teisten» og «Fjordkatt» og avsluttet
rasruta på sein kveldstid.
Det var også ras ved Vaksdal
tidligere i mai. Tirsdag 12. mai utførte
«Fjordkatt» rasrute em/kveld mellom
Garnes og Stanghelle.
NORLED HORDALAND
«Stallovarre» (innleid fra Bjørklids
Ferjerederi, Troms) benyttes fortsatt
som avløser for Norled. Hun avsluttet
i Tau-sambandet 18. mars. Hun låg
en stund i Stavanger og gikk først
avløsning på Gjermundshavn-ruta.
Store deler av mai seilte ferja ruta
Ranavik-Skjersholmane. Dette fordi
«Gloppen» gikk på Fensfjorden mens
«Bjørnefjord» gikk på Lavik-Oppedal.
«Stavanger» på verksted i Leirvik. Blir
litt ferjeflytting dette.
Fredag 7. november 2014 hadde ferja
«Melderskin» på ny tekniske proble
mer og ble tatt ut av rute. Lørdag
8. november 2014 seilte ferja sørover
på verksted på Rubbestadneset.
I skrivende stund er hun fortsatt på
verksted.

Ferja «Folgefonn» er bygd om til
Hybriddrift (2 kilder til fremdrift)
i Høylandsbygd. Ferja kom tilbake i
april, hadde noen utfordringer i starten
og går no i ruta si på Langenuen.

BERGEN-NORDHORDLAND
Ved gjennomføring av hardtværtest
nr. 1 vest av Fedje fikk «Fjordbris» en
del skader i fronten. Båten kom til
Hyen 7. februar for utbedring. I starten
av mars var båten tilbake i rute. Etter
skade fra hardtværtest nr. 2 kom båten
tilbake til Bergen fra Eikefjord fredag
10. april på kvelden. Allerede lørdag
gikk båten i rute igjen på formiddagen
fra Bergen.

hg
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RUTELAG
Fom. 1. januar 2015 hadde BNR ikke
igjen noen ruter. Askøy-ruta ble
overtatt av Norled («Teisten») og
Hellesøy-ruta var overtatt av Gulen
Skyss (Øyrosa).
BNR sine båter «Snarveien», «Har
dangerprins» og «Fjord Express» har
ligget i opplag i Florvåg siden tidlig i
januar 2015.
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«Fosen» og «Selbjørnsfiord» ved Laksevåg Verft
Foto: Frode Folkestad
23. april.

FOSEN NAMSOS SJØ, HORDALAND
Ferja «Selbjørnsfjord» gikk på grunn
ved Våge 21. april. Hun ble tatt til
verksted ved Nordyards, BMV.
FNS fikk mange utfordringer da
«Fosen» var inne til ordinært verkstedsopphold ved Nordyards, BMV.
Først ble det satt inn hurtigbåt i
ruta. Så ble «Heilhorn» forflytta til
ruta og «Sundferja» ble leid inn til
Husavik-ruta. Etter noen dager fikk
FNS sjø leid inn «Gulen» fra Fjordi til
og seile Våge-ruta. «Marstein» seilte
avløser for «Fosen». «Trondheim» seilte
alene i Austevoll-ruta. Når «Fosen» var
klar gikk hun 26.04. tilbake i egen rute.
«Marstein» overtok Våge-ruta inntil
«Selbjørnsfjord» kom tilbake fra BMV
28.04. Da ble «Marstein» overført til
og gå alene på Austevoll-ruta siden
«Trondheim» gikk til Rubbestadneset
på verksted.
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Nå er «Hardangerprins» solgt til
Fjordboats Norway AS, Ålesund.
Omreg. 12. mars 2015. Båten gikk
nordover fra Bergen onsdag 20. mai
for Møre.
«Fjord Express» ble solgt først til
Waypoint Maritime, Bergen i februar
og så videre til Fjord Expressen AS,
Flaus. Omreg. 8. april 2015.
«Snarveien» ligger fremdeles
i Florvåg for salg.
FJORD1 SOGN OG FJORDANE
Turistruta Gudvangen - Kaupanger er
lagt ned fom. 1. mai 2015.
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Ferja «Fjærlandsljord» er solgt til
Hjortseth Shipping og ligger for tiden
ved kai i Bergen. Den gamle damen

har skiftet navn til «Lustrafjord». Ferja
har skiftet motorer. Ferja kom først
til Florvåg 16. april og låg der en kort
stund før ferga kom over fjorden til
Damsgård.
Ferja «Aukra» har seilt som avløserferge i Askvoll-rutene. Hun kom sør
31. oktober 2014 Hun kom til Raudeberg 17. mai på kvelden.
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«Bjørnefiord» i selskap med batterifergen «Ampere» i Oppedal 14. april, fotografert av Frode Folkestad.

TURISTRUTE FLÅM GUDVANGEN
Torsdag 16. oktober ble «Fanaraaken» lagt i vinter-opplag i Florvåg
på Askøy. Etter en liten periode i
Bergen fra 1. oktober kom «Skagastøl» til Florvåg 7. november for
vinter-opplag. Litt historisk er dette
siden «Fanaraaken» aldri har vært i

Florvåg tidligere. «Fjærlandsfjord» går
i vinter i rute Flåm-Gudvangen og
Kaupanger-Frønningen.
Det var ikke lenge «Fanaraaken» fikk
ligge i Florvåg. Etter kort tid var det
inn igjen til Flåm siden «Fjærlandsfjord» hadde fått maskinhavari. Hun
ble delvis reparert ved kai i Flåm.

<*

Hurtigbåten «Øyservice» i Florø.

Foto: Trond Carlsen
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1. mai var ferja «Lote» på plass
som 4. ferge på sambandet Molde
- Vestnes.
1. mai var «Svanøy» på plass
som 3. ferge på sambandet Halsa
- Kanestraum.
FOSENNAMSOS SJØ

«Bjørnør» ble solgt fra FosenNamsos
i november 2014 til Fjordcharter
Norway AS, Haus, med navnet «Sea
Explorer Bergen». Båten ble bygget
om og forlenget hos Måløy Verft, og
levert rederiet Fjordcharter Norway
27. februar 2015.
fT:-'

KYSTEKSPRESSEN

•

TROMSØ-KRISTIANSUND
Fergen «Aure» er nå solgt til Holberg Shipping på Smøla.

Foto: Sindre

«Ladejarl» bli inntil vidre beholdt som
reservebåt i Kystekspressen.
TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP

«Fjærlandsfjord» er solgt til Hjorte
seth Shipping i Bergen. Hun har fått
nytt navn, «Lustrafjord».
FJORD2

Fom. i. mai overtok Fjord 2 ruta
turistruta Gudvangen - Kaupangen
«Skånevik seiler Kaupanger-Frønnin
gen i mai. I perioden juni-september
går ruta Kaupanger - Gudvangen.

Jomfruturen med «Brage» gildt
onsdag 27. mai fra Bergen kl. 16.30 til
Sogndal.
Dette medførte at leiebåten «Fjord
prins» ble lagt i ro i Bergen. Allerede
fredag 29. mai var «Fjordprins» tilbake
som avløser på Sogn.

TTS har besluttet å bygge ny lukket
pendelferge med plass til 60 biler i
Tjøtta-sambandet.
Torsdag 5. mars åpnet «Torgtind»
nye Forvik fergeleie kl. 16.30. Kl. 18.15
overtok «Brandal» og «Torgtind» kunne
gå tilbake til eget samband.

THE FJORDS DA (FJORD1 FLÅM AS)

BOREAL TRANSPORT NORD,

Dette selskapet skal i sommer stå for
turist-trafikken Flåm-Gudvangen m.fl.

HELGELANDSKE
Etter endt utleie til Norled først på
Stavanger-Tau og Gjermundshamn Varaldsøy -Årsneset kom ferja «Sigrid»
til Fiskarstrand Verft 8. april. Etter div.
arbeid der var ferja tilbake i Sandnessjøen 15. mai. Ferja hadde da vært i her
sør siden 9. mars.

NORLED SOGN OG FJORDANE

16. februar gikk batteriferja «Ampere»
sin første tur mellom Lavik og Oppe
dal. Norled har hatt en del utfordringer
mht. innfasing av ferja.
HURTIGBÅT:

FJORD1
SUNNMØRE-SØR-TRØNDELAG
Fom. sesongen 2015 blir turistruta
Valldal-Geiranger lagt ned i regi av
Fjordi. Ruta har vært driftet 2 måneder
siste somrene.

Fom. 20. mai er det igjen anløp av
hurtigbåt i Lavik etter lengre tids
fråvær pga. utbygging av ny ferjekai.
I denne perioden har det gått buss
Lavik-Rysjedalsvika t/r i korrespon
danse med båten i vika.
Fiurtigbåten «Brage» ex. «Tidecruise»
vart sett inn på ruta Bergen - Sogndal.
Fylket har bedt Norled om billigere
båt. «Brage» er oppgradert i Hyen før
båten kom i retur til Bergen 21. mai.

«Vefsna» på leveringstur 2. februar, fotografert
av Frode Folkestad i Bergensleden.

54

SKIPET NR. 2 2015

AL li

: W

«Øykongen» passasjertransport iht.
ferjeruta. «Røst» fikk betydelig skade
på innerporten mm. og hadde ett langt
verkstedsopphold i Svolvær.
«Røst» skal seile sommer-rute
Svolvær-Skrova-Skutvik i tidsrom
met 1. juni -3. september.
Ferja «Hamarøy» var inne til vedlike
hold m.m. hos Fiskarstrand Verft fom.
19. april. Ferja var tilbake i Lødingen
10. mai.
NORDLED, TROMS

«Stetind» på Stangnes.

Torsdag 26. mars på kvelden braste
«Petter Dass» inn i ferjekaien på
Levang. Noen dager måtte skyssbåten
«Øykrus» gå i ferjeruta inntil Levang
ferjekai var reparert. Ferja fikk kun
mindre skade og kunne settes inn
igjen i trafikk.
Mandag 2. mars seilte ferja «Vefsna»
(744 bt, 1973 Smedvik MV) sørover
ved Sotrabrua på veg til sitt nye
hjemland, Spania. Den ankom Huelva
i Spania 17. mars. No i juni går ferja i
fraktrute mellom Denia på fastlandet
og bl.a. øya Ibiza. (Det var Seapro AS,
Oslo, som kjøpte fergen i februar og
som eide den frem til 21 april, da den
ble overført til spansk flagg. Samme
selskap eier også fergen «Aldra»
(ex «Mjøsfergen V» fra 1974) som har
stasjon i Denia, Spania, som tidligere
rapportert i «Skipet»),

Foto: Kristian Horsevik

TORGHATTEN NORD NORDLAND

Tirsdag 10. mars knuste «Røst» ferge
kaien på Skrova. Fergekaien fikk
betydelig skade og arbeidsferja «Scan
Pipe II» ble benyttet til utbedring.
Mobilkrane ble benyttet til heising
opp og ned av kjørelemmen inntil
de to hydrolikktårnene er plass.
Mobilkranen ble frakta til Skrova med
«Stetind». For og få kranen i land måtte
en benytte kran og talje fra «Scan
Pipe II» til og få senket kjørelemmen
nedpå kjøredekket på «Stetind». Lørdag
13. mars ble Skrova fergeleie åpnet
igjen og avløser-ferga «Stetind» kunne
anløpe. I perioden inntil ferja var
tilbake gikk først «Sea Prins» og så

Nybygget «Kvernsund» forlot verftet
i Tyrkia lørdag 15.11. På sin lange ferd
nordover til Bjarkøy-sambandet ankom
ferja til Bergen 28.12.2014 fot å få
om bord diverse utstyr. Ferja gildt fra
Bergen torsdag 15. januar.
Ferja kom til Harstad natt til man
dag 19. januar. På sin ferd fra Tyrkia
låg ferja værfast i Ijmuiden i om lag
14 dagar.
Ferjar ligger ved HAMEK i Harstad
fortsatt. Uvisst når rutestart.
Onsdag 15. april hadde «Strandebarm»
feil på giret som hadde låst seg i
revers. Ferja bakka rundt ute på fjorden
i om lag 2 timer. Etter noe tid ble ferja
slept av redningskøyta til verksted i
Harstad. Først ble «Lauvstad» satt inn
på Toppsundet deler av dagen da hun
egentlig var vikar for «Ibestad» som
låg på verksted.
Etter lang tid kailigge i Tromsø ble
ferja «Vengsøy» satt inn som vikar på
Toppsundet en periode midt i april.

Boreal Travel har leid inn hurtigbåten
«Helgeland» skal med base på Leknes
går charterturer i sommer til Troll
fjorden.Båten kom til Leknes 22.05 via
Svolvær.

Norled-fartøyer på verksted i Harstad 23. februar
i år.
Foto: Kristian Horsevik
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Sibelco Nordic AS, Stjernøy har solgt
hurtigbåten «Nefelin IV» til Nils
Agasøster Båtservice AS, Bømlo. Båten
ble bygget i 1980 ved Fjellstrand,
Omastrand. «Nefelin IV» har gått i
arbeidsrute mellom Alta og Stjernøy
i 35 år inntil båten ble lagt i opplag
i Øksfjord høsten 2014 da nybåten
«Nefelin V» overtok. Båten avgikk
Øksfjord 27. januar og ankom Fitjar
lørdag 31. januar.
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Hurtigbåtene «Steigtind» og «Fjordkongen» på verksted i Svolvær i februar 2014; «Fjordkongen» ble
Foto: Kristian Horsevik
kort etter solgt til Korea.

TORGHATTEN NORD, TROMS

Lørdag 25. april ankom kombibåten

Ifbm. verkstedsopphold i mai i
Svolvær (perioden 5. mai -13. mai)
gikk «Visten» avløser i Skjervøy-ruta.
Etterpå var «Visten» tilbake i
Tysfjord-ruta.

«Aarøy» til Hammerfest før første gang
rett fra Oma på Stord hvor båten ble
levert 22. april. Etter noen dager ble
båten satt inn i Havøysund-ruta og
«Kobbøy» ble lagt stille i Havøysund.
Båten vil gå der en periode siden
kaiene må lages klare i Altafjorden.

«Vengsøy» er igjen reserveferge
og ferja «Karlsøy» går i ruta
Belvik- Vengsøy.
«Helgøy» seiler Botnhamn-Brenshol
men 30.04-30.08 og «Skutvik» seiler
Gryllefjord- Andenes i perioden 22.05
- 30.08.

I perioden 18.-29. mai renoverte Loppa
Kommune hurtigbåtkaien på Sandland.
Dermed måtte passasjerer benytte hurtigbåt-stoppet i Sør-Tverrfjord. Skyss
mellom Sør-Tverrfjord og Sandland ble
utført med privat båt.

Godsbåter
NOR LINES
Onsdag 04.02.15 overtok Nor Lines
LNG-skipet «Kvitbjørn» fra verftet
Tsuji Heavy Industries Co. Ltd. i Kina.
Skipet forlot verftet lørdag
7. februar. Seilasen hjemover til
Stavanger/Bergen er beregnet til
6-8 uker.
Første stopp på turen var Singapore
ca. 15.02.
«Kvitbjørn» ankom Fredrikstad
lørdag kveld 21. mars for lossing av
nye tomme containere. Så gikk turen
videre vestover. Skipet kom til TTS/
Laksevåg 23. mars for div. arbeid og
avgikk 15. april til Stavanger.
Skipet ble døpt i Stavanger 16. april
og seilte etter noen dager derfrå til
Oslo for fremvisning. Jomfruturen
gildt fra Fredrikstad 22. april nordover
til Hammerfest og sørover igjen
til Eemshafen som er snuhavn på
kontinentet.

BOREAL TRANSPORT NORD,
FINNMARK
BTN har bestilt 2 nye ferger ved
Fiskerstrand Verft for rutene Øksfjord
- Hasvik og Øksfjord - Bergsfjord - Sør
Tverrfjord ifbm. nytt anbud og over
takelse av ruta Øksfjord - Hasvik fra
Fjord 1.
Ferja ligger i ro i Hammerfest som
reserveferge

Godsruteskipet «Sunnmøre» harforlatt våre kyster
for en ny tilværelse på Tahiti, nå som «St Xavier
Maris Stella IV», fotografert i Svendborg av Bent
Mikkelsen.
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Verftet holder på med skip nummer
to, «Kvitnos».
«Cometa» gikk ut av rute på Sandnes
8. april. Dette var siste dag for Nor
Lines i ordinær rute. Skipet ble etter
kort tid satt inn som vikar både for
Sea-Cargo og senere Nor Lines.
I skrivende stund har skipet supplert
«Kvitbjørn» siden hun har vært litt sein
i ruta si.
«Sunnmøre» avslutta ruta si i Bergen
23. mars. Skipet ble solgt til Tahiti og
ankom Marstal på Ærø 3. april. Her lå
hun ved Marstal Værft for dokksetting,
ommalt til rødt skrog og fikk utført div.
arbeid. I skrivende stund ligger skipet
fortsatt i Svendborg, nå som «St X
Maris Stella IV».

.

'

Ruten Bergen-Helsinki betjenes nå
av søsterskipene «Link Star» og «Mini
Star». Gammelfrua «Baltic Betina»
ble derfor overflødig og avsluttet ruta
i Bergen 29. april. Skipet gikk noen
turer spot med baselast på Vestlandet
før hun ble lagt stille i Mosterhamn
13. mai.
«Mini Star» startet 20. mars i Odda
som vikar for «Norrland» i Immin
ham-ruta en kort periode. «Norrland»
gilde sørover fra Tananger 19. mars til
verksted i Gdynia.

-V.U.
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Nor Lines første gassdrevne og miljøvennlige godsruteskip «Kvitbjørn» fotografert av Frode Folkestad
11. april. Søsteren «Kvitnos» kommer senere i år.

SEA-CARGO

«Nordvåg» avsluttet i Sandnes
25. mars. Allerede samme dag var ski
pet på plass i Ålvik for Scan Shipping.

11

Sea-Cargo har leid inn «Marfret
Niolon» (ex «Bore Nordia», bygd
Hjørungavaag 1991) fra Cie Maritime
Marfret til Bergen -Immingham ruta.
«Sc Ahtela» ble overført til ruta Bergen
- Amsterdam fram til jul siden «Trans
Carrier» var i Klaipeda for montering
av sideport. «Carrier» ankom Klaipeda
3. november. «Baltic Bright» gikk en
periode alene i Amsterdam-ruta inntil
«Carrier» var tilbake.
Etter en kort periode i Rotter
dam-ruta fra 25. april inntil «Sc
Connector» kom fra Klaipeda seilte
«Sc Astrea» fra Bergen tirsdag 28. april
og sørover til Nyborg havn i Danmark
for og ta opp igjen vindmølle-farten.

Nedenfor nevnte skip skal utføre
Hydro Liners 14-dagers rute Sunn
dalsøra-Karmøy-Kontinentet med
aluminium fra 1. Januar 2015:
Etter fråvær siden november 2014
var «Trans Carrier» tilbake i rute i
Bergen mandag 2. februar. Skipet fikk
montert sideport ved verft i Klaipeda.
Like før julaften 2014 seilte «SC Ahtela»
(6700 tdw, ex «Ahtela», bygd 1991
Fosen MV) fra Bergen til Klaipeda
26. desember 2014 for montering av
sideport. Skipet kom tilbake i mars og
gikk Husnes-Håvik- Kontinentet en
periode. Skipet kom så til Sunndalsøra
5/6. april og var innom Bergen 7. april
for første gang med ny sideport på
vei sør.
Sea-Cargo har kjøpt inn ro/ro skipet
«Express» fra Finland, 8640 tdw, ex
«United Express» bygd 1997 på Fosen
MV. Den er bygget om med bl.a. side
port og ny LPG-drevet hovedmotor.
Med navnet «SC Connector» anløp
skipet Bergen for første gang 21. april
på sin første tur fra Sunndalsøra.
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Det svenske sideportskipet «Link Star» er leiet av
Nor Lines for linjen på Østersjøen.
Foto: Frode Folkestad
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ØVRIG STYKKGODSFART

«Svealand» (Eidshaug Rederi AS,
Kolvereid) hadde for høye temperatu
rer på motoren og kom til Kolvereid
på verksted 17. februar. Båten avgikk
verksted igjen 2. mars etter utbedring.
«Folla» (Folla Sjøtransport AS) rente i
brukaret på Stokmarknes-brua fredag
23. januar på kvelden. Båten fikk
omfattende skade, ble nødreparert
på Sortland og så ble hun seilt til
Kvernhusvika Verft for reparasjon. Her
låg båten i om lag en måned. Godset
som skulle nordover ble losset over
på «Nyksund» søndag. «Folla» har gått
fast ukentlig rute mellom Namsos og
Tromsø siden 2008.
«Rani» gikk i lasteruta BergenGulen-Solund 20. februar og overtok
etter veteranen «Vestfrakt». Dette er
et tidligere KNM «Karlsøy» (300 tdw,
bygd 1978 Høivolds MV i Kristiansand)
som nå er rigget om til lastebåt, eiet
av AS Rani (Bergen Shipping), Bergen.
Sideportskipet «Karl» (ex «Barøy»,
opprinnelig «Vela», bygd 19874 på
Fosen MV) har etter lang tid ved kai
hos Kvernhusvika skipsverft på Hitra
nå kommet i drift igjen. Skipet forlot
verftet lørdag 27.12.2014 kl. 17.15 og
seilte sørover i havet mot Esbjerg som
første havn. Så fortsatte ferden sørover
mot Arzew og Mostaganem (Algerie).
Hun lå der i området fra 29.01.15 avgang 12.02.15. Skipet ankom Brest
23.02 og ble tatt i arrest. Hun ligger

1-,
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«Rani» er et tidligere marinefartøy som er bygd om til lastebåt. Den overtok i vinter Solund-ruten etter
gamle Vestfrakt. Foto 9. april av Arne Sognnes.

fortsatt ved kai i Brest. Eier er Over-

seas Association i Panama, med Triton
Shipping AB i Helsingborg som reelle
eiere. Det er samme rederi som eier
«Sleipner» som er omtalt under.
«Sleipner» (ex «Årdal») låg ved kai
i Tromsø 27 oktober 2014. Satt på
slippen noen dager senere.
Skipet hadde da lagt lenge i Tromsø.
Hun ligger der fortsatt.
Etter maskinhavari ble «Scan Fjell»
(1970 tdw, 1978 Løland Verft, ex
«Trans Fjell») tatt til Grenå i slutten av
februar for hugging.
I slutten av mars låg både «Framnes»
og «Firda» (Fjordi) ved kai i Måløy.

Begge skipene er fortsatt NIS-regis
tert. Silversea i Bergen står for befrakt
ning og Fjord Shipping i Måløy står
for bemanning/teknisk drift.

Gamle rutebåter
«Landego» (ex «Lyngenfjord», «Tansøy»
1959) ble i høst solgt til I.S.T On-Off
shore AS, Bergen. Båten ligg f.t. i ro i
Bergen uvirksom.
Legeskyssbåten «Alden» (Svein Rune
Vindedal, Aurland) rente på grunn
ved moloen på Bjarkøy 15. mai. Båten
ble tatt til Rødskjær for utbedring av
skader. «Kjøpsvik» overtok som vikar.
Holberg Shipping, Smøla, har kjøpt
ferja «Aure». Planen er å bruke henne
i ulike fraktoppdrag, bl.a. for opp
drettsnæringa samt og være arbeids
plattform, anlegg. Ferja har tidligere
vært arbeidsferje («sementbil-frakter)
på Tresfjordbrua. Holberg Shipping
overtok ferja 08.05 i Molde. Ferja gikk
ett fraktoppdrag Molde - Orkanger
10. mai. Så var det retur til Kristian
sund og ferja ankom Dyrnes på Smøla
tirsdag 19. mai.

Ro/ro-skipet «Sleipner» (ex «Årdal» 1980) har
ligget i Tromsø i lengre dd, fortsatt gråmalt, men
ble i februar dokksatt og malt om. Skipet skal ha
svenske eiere.
Foto: Vegar Andre Hansen 27. februar
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«Ole Jakob» (ex «Sekken», «Hareid»
(Frei Taubåtservice) er utleid som
arbeidsferje ifbm. byggingen av
Tresfjordbrua.
Ferja «Atlantic Pioneer» (ex Eiksund»)
(Atlantic Ship Management, Kristian
sund) har fungert som arbeidsplatt
form med sement-biler om bord ifbm.
byggingen av Tresfjordbrua.
Gamle «Big» er innkjøpt av Polardykk i
Bodø i mai. Ferja var bygd som «Volda
ferja» i 1959 og har hatt en del ulike
eiere. Ferja hadde ein periode navnet
«Basen» og fungerte da som «pælebåt».
Ferja «Fønvind» (ex «Midøy») har vært
slcolebåt/opplæringsbåt maritim skole
i Trondheim i går. I mai ble ferga
overtatt av Bra-Vask, Herøy, og seilt
nordover til Svolvær med ankomst dit
9. mai. Skarvik skal montere vinsjer.
Planen er og bruke ferja til base for
not-vask oppdrett i Sørfold/Steigen.
Ferja «Medvind» (ex «Havservice»)
er kjøpt av Bra-Vask, Herøy, og låg i
lengre tid langs kai og i ro på Karmøy.
No ligg ferja på Westcon, Karmøy for
oppgradering. Ho skal også brukes til
not-vask, oppdrett.
«Jøa» var i Svolvær i mai. Samme eier
som har «Scan Pipe II».

I skrivande stund ligg ferja «FjordKongen» (ex «Bamse Brakar») frem
deles i Sagvåg på Stord for tvangssalg.
Eigaren, Fjordservice Sogn og Fjor
dane, måtte skrinlegge planane sine
for ferja.
Ferja kom til Leirvik, Stord i
oktober 2012.1 oktober 2013 vart ferja
flytta til Sagvåg. Ferja vart overtatt
av selskapet Fjordkongen AS, Åram
10. april 2015. Planen er og også og
etablere ein ambulerende klesbutikk
om bord. Planen er og etablere ett
fjordcruiseselskap og drive fjordcruise
på Sunnmøre. Søndag 19. april ankom
ferja småbåthavna på Hakallestranda.
Kort tid etter vart ferja tatt til Larsnes
Mekaniske for slippsetting ei vekes tid.
Nordic Cruise Line AS i Faaborg måtte
innstille jomfruturen med «Brahe» (ex
«Sunnhordland» på Faaborg - Flens
burg pga. manglende seilingstillatelse
i tysk farvann i september 2014.
Planen var oppstart april 2015.
GAMLE «SOLUNDIR» MIDLERTIDIG
FREDET
Etter endt fart på Bergen - Solund fram
til 1990, ble båten solgt til Trondheim
og fikk navnet «Fjord Viking».
Søndag 22. februar ble båten tatt til
Stokksund for hugging. Riksantikvaren
fikk berga båten. Lørdag 2. mai låstet
«Kristian With» båten i Stokksund

(Fosen Gjenvinning) og tok henne med
til Dåfjorden, Fitjar
Her kom båten 5. mai til «veteran
verftet». Det er Veteranbåtlaget Atløy
som er ny eigar av båten.
I månedsskiftet mars/april var «Fjord
Visjon» på Lyngseidet og gikk turer i
området. Senere forflyttet skuta seg til
Indre Sogn igjen i april.
I juni starter crewbåtene «Polar Baikal»
(«Grip) og «Polar Piltun» («Mørejarl»)
ny 5-års kontrakt i Russland. Dette er
tidligere MRF-hurtigbåter som ble
ombygd i 2009 og skipet ut fra Man
dal. GC Rieber shipping har gjennom
sitt 50/50 joint venture med Prisco
inngått ny femårs leiekontrakt med
Sakhalin Energy Investment Company.
Avtalen innebærer oppstart i juni 2015.
Båtene frakter mannskap til Sakhalin
Energy-riggene. Båtene jobber i Sea of
Okhotsk. Båtene har russisk flagg.
Rutebåtredaksjonen takker våre
korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av
Røkesalongen. Vi oppfordrerflere til
å sende oss bilder av rutegående skip,
hurtigbåter og ferjer, nye som eldre.

Redaksjonen avsluttet 02.06.2015
0855B FF

Foto: Trond Carlsen

Et hverdagsbilde fra «Richard With».
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Nytt pa
kysten
Havbruksnæringen står for förnyelse
og utvikling i kystfarten, både forbåter,
brønnbåter og servicefartøyer. Særlig
er brønnbåtene avanserte i teknologi
og kan sammenlignes med offshore
fartøy både i pris og størrelse.
Gåsø Viking (3000 kbm) ble levert
i april fra Sefine Shipyard i Tyrkia til
Frøy Sjøtransport AS, Sistranda på
Frøya. Designet kommer fra Møre
Maritime i Kristiansund.
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Foto: Trond Carlsen
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Øyfjord (1800 kbm) ble levert i 2014
fra Aas Mek Verksted på Vestnes til
Bømlo Brønnbåtservice AS, Leirvik.
Rederiet har satset tungt på skip fra
Aas, som også har stått for design.
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Foto Ame Sognnes 3. april.

-

Sideportskip Svealand (2100 tdw) og
hurtigruteskipet Lofoten på Finnsnes
11. mai, fotografert av Bjørn Hansen.
Svealand er bygget i 2008 på Moen Slip
for Eidshaug Rederi AS på Kolvereid
og forlenget i fjor, mens Lofoten skriver
seg fra 1964.
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Scan Master (1250 tdw) ved kai i
Kristiansund 31. mai, med fraktebåten
Øyfrakt langs siden. Scan Master er
bygd i 1972 i Tyskland og ombygd til
ensilasjetanker i 2002 for Grøntvedt
Shipping AS, Brekstad. Øyfrakt (220
tdw) er en veteran fra Lindstøl Skips
verft i 1959 som Nupen, senere med
navnene Felles og Bang. Den eies av
Vestfrakt AS i Askvoll. Begge ser ut til
å ha ligget en Stund.
Foto: Dag Bakka
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Brønnbåten Ro Arctic (3150 kbm)
ble levert fra Larsnes Mek Verksted i
fjor til Rostein AS, Sandøy, og registrert
i Ålesund. Her er den fotografert i
Finnsnesrenna 4. mai i år av Bjørn
Hansen.
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T Nordic Chantal (4033 tdw), bygget
1994 på Bodewes i Foxhol, eies av
Bergen Shipping AS og seiler i NIS.
Her har den losset i Bergen og er på vei
ut fra Sandviken, påpasselig fotografert
av Rolf Clausen 27. februar.
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NAO GUARDIAN
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Å Supplyskipe NAO Guardian
(4240 tdw) fra Ulstein Verft i 2013
var opprinnelig Blue Guardian inntil
søstrene Blue ble kjøpt av Nordic
American Offshore i Sandefjord i høst.
Nå i vår er initialene NAO kommet i
stedet for Blue. Fartøyet er et platform
supplyskip av Ulsteins design PX-121.
Bildet er tatt på Hustadvika 7. april av
Arne Sognnes.
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Ringnotbåten Torbas (2538 bt) ble
levert i mars i år fra Stadyard på Rau
deberg til Torbas AS på samme sted.
Designet kommer fra Seacon i Måløy
og introduserer overbygd bakk.
Foto 29. mars i Karmsundet av Alf J Kristiansen
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Product-tankeren Nina Victory (46144
tdw), bygd 1993 på III Maj i Rijeka som
russisk Tula, ble kjøpt til Champion
Tankers AS i Bergen i 2011. Her er den
på vei opp Brevikstrømmen, fotografert
av Gunder Tande Sandersen
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Rem Eir (5500 tdw) er en platform
supplybåt levert i 2014 fra Kleven Verft
til Rem Offshore i Fosnavåg. Den er av
design Wärtsilä VS4412 DF, hvor DF
står for «dual fuel», altså med (Wårt
silå)-maskiner som gan gå både på olje
og gass. Her liggende i Florø 6. april,
fotografert av Arne Sognnes.
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Stril Server (4752 bt) er et subsea
fartøy levert fra Simek i Flekkefjord
i 2014 til Krunborg Offshore Pf på
Færøyene, men med Simon Møkster
Shipping, Stavanger, som driftsansvar
lig. Skipet seiler også i NOR med norsk
besetning. Designet er fra MultiMaritim i Førde.
Foto: Trond Carlsen

T Volstad Supplier (5150 tdw) er også
et platform supply-skip, levert i 2007
fra Aker Brattvaag til Volstad Shipping
AS, Ålesund. Det er av design fra
Skipsteknisk, ST-216L CD. Fotografert
i Stavanger av Trond Carlsen
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Fjordabåtene ved Kystmuseet i Øygarden 24. mai, fotografert av Harald Sætre

Veteranbåttur til Kystmuseet
AV HARALD SÆTRE

Bergen er trolig den byen i Norge som har flest aktive veteranbåter. Fjordabåtane har
etter hvert blitt et fast innslag i bybildet og ved de mange ulike arrangementene som
blir avholdt både i Bergen og distriktene. Miljøet som er skapt rundt båtene gjør det
også mulig å lage felles utflukter utenom store arrangement.
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En av disse fellesturene er Ijordabåt
utflukten 1. pinsedag som i mange
år har gått til forskjellige steder i
Austevoll. I år ble denne tradisjonen
brutt og ljordabåtutflukten 1. pinsedag
gikk i år til Kystmuseet i Øygarden,
med deltagelse av DS Stord I (1913),
MS Vestgar (1957), MS Midthordland
(1947) og MS Granvin (1931).
Jeg har inntrykk av at dette er turer
og ikke minst et miljø, som mange
setter pris på. Mange av passasjerene
kommer igjen år etter år.

Et tidsstudium: 1931,1957 og 1947.
Foto: Harald Sætre
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Dampskipet «Stord I» (1913),
nå også med passasjersertifikat.
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OBSERVASJONER
Redaktør: Alf Johan Kristiansen, alf-kr@online.no
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Offshoreskipet «Amazon Conqueror» på vei inn Rosfjorden 27. mars for opplagi Lyndal havn. Derved lå det åtte skip i opplag her.

Den tidligere svenske tråleren Tunajjord {5GPD/1989) sett i Skudeneshavn
flere ganger i løpet av april under sitt
nye norske navn Silvervåg. Båten ble
innkjøpt til Karmøy i vår og er nå reg.
i Skudeneshavn med kjenningsbokstavene LDRA og fiskerinr R-784-K
Ringnotsnurper/tråler Torbas
(LFMP/2538 brt. 2014, SF-4-V) sett på
vei nordover Karmsundet 20. mars.
Skroget er bygget i Polen og utrustet
ved Stadtyard (tidligere Blaalid) på
Raudeberg.

Kystsnurperen Scombrus Jr. (JXSFI)
fikk brann ombord mens den lå ved
kai i Smedasund i Haugesund natt til
22. februar. Skroget var av glassfiber
og brannen vanskelig å slukke så
etter noen timer ble båten senket av
brannvesenet. 6. mars ble den hevet av
kranfartøyet Eide Lift og taubåten Eide
Max og slept til Stena Recycling AS i
Bøvågen på Karmøy der den i løpet av
april mai ble hogget
Veteranbåten Hestmanden sett
under slep nordover Karmsundet

* 4j.
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Foto: Magnus Bruntveit

5. mai av taubåten Tug Frier. Slepet
var på vei til Bergen der båten skulle
brukes i forbindelse med markeringen
av at det var 70 år siden frigjøringen.
På vei tilbake til Kristiansand der
Hestmanden er stasjonert, var den
innom Haugesund der det var åpen båt
og mange besøkte veteranen fra 1911
som er den siste av båtene fra Nortraship-flåten som fortsatt eksisterer.
Ringnotsnuper/tråler Haugagut
(LKUX/2365 brt. 2015./H-50-AV) på vei
nordover Karmsundel22. mai og under
dåpen hjemme i Torangsvåg dagen
etter. Båten er utrustet ved Karstensen
skibsværft i Skagen med skrog fra
Polen. Den er et tilnærmet søsterskip
til danske Astrid og Herøyhav fra
Fosnavåg som tidligere er levert fra
Karstensen.
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«Scombrus Jr» slepes til Bøneset av «Eide Max»
7. mars.
Foto: Alf J. Kristiansen
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Fra Harald Sætre,
Indre Arna

i

Lastebåten Miss Lillie I (ex norsk
Heimtun 1951) sett i Damsgårdsundet
i Bergen i vår.
Passasjerbåten Lindenes kom 1. mai
tilbake til Odda fra Oslo. Båten ble
bygd ved H. & E. Nordtveit Skipsbyg
geri i Fusa 1943 for Ingvald Opedal.
Biten gjelde i trafikk mellom Odda,
Eitreheimsneset og Tyssedal med
arbeidarar fram til begvnnelsen av
1970-talet. I 1947 blei båten forlenga
og ombygd, bl.a. blei styrehuset flytta
lengre fram. Båten ble så seld til Oslo
og gjelde der som charterbåt.

Fra Bent Mikkelsen
5950 Ringkøping

Foto: Bent Mikkelsen

Danske Høvding på slipp i Svendborg.

Var i Svendborg en av de første dagene
i juni og så der den tidligere norske
lastebåt Sunnmøre. Båten er nå blitt
fransk og har fått navnet St Xavier
Maris Stella IV. Den er nu afsejlet til
Papeete på Tahiti i Fransk Polynesien
via Kieler-kanalen. Forretningen
er formidlet av det danske selsleab
Scandeal, der nu har sendt 20 sleibe til
Polynesien. Det var også de, som fixet
salget av Hornelen i 2001 til samme
reder. Den seiler ennu, og rederen
har valgt at utvide forretningen
med endnu et skip. Hornelen heddet
fortsatt St Xavier Maris Stella III meget praktisk.
I Svendborg stod også den gamle
norske sleber Høvding på land. Den
har vært en del år i Helsingør, men er
nu i Svendborg. Bygget i Drammen
1898. Hvad der skal ske med den ved
jeg intet om.

Den norske «Høvdingen» ble i midten av
november skåret ned og ødelagt etter noen
års «parkering» på utsiden av Fredrikstad Mek
Verksteds dokk. Derved er et langvarig verne
prosjekt av denne veteranen ugjenkallelig slutt.
Foto Tom Bjørge Jensen 12. november og de
sørgelige rester den 20. november 2014.
Vi minner om at båten ble bygd i 1876 på
Bergens mek Verksted som «Hvalen» for eiere i
Arendal, senere i fart under navnene «Taurus»,
«Scout» og «Høvdingen». I sin dd blant landets
kraftigste slepebåter.
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Offshorefartøyet Ratibor (541 bt, 1965)
på Las Palmas 28. februar i år, fotogra
fert av Kjell Birger Sønstabø. Eies nå
av Westberg Ltd, St Petersburg, men
er egentlig historisk, bygd 1965 som
den første 151-fots trålerne fra Storvik
Mek Verksted i Kristiansund som
ferskfisktråler Røeggen. Senere bygd
om til Mye Seadiver, Donn Myre og
Stril Tender.

l\

Jrj

I det siste er det gått en hel del
fartøyer til opphugging i Eydehavn
ved Arendal. Vi har registrert følgende
fartøyer, via Kjell B Sønstabø og
fotografert av H. Terkelsen:

HHV

|

''''

'_^

«Cornelis af Slite», svenske fiskefartøy (233 bt, 1974 Svendborg), kjøpt til
Norge som kvotefartøy M-13-HØ, i Eydehavn 25. mai, før avgang videre dl
Danmark.

«Karl Wilhelm» (68 bt, 1977 i Rognan av Ole Olsen Båtbyggeri), solgt av
Ivan Ulsund, Rørvik; her i Eydehavn 20. april.

«Myrefisk» (116 t, 1979), fra T. Hansen, Kystfiske, Svolvær, i selskap med
Foto H. Terkildsen
svensk «Runafjord» i Eydehavn 23. februar 2015.

«Østerbris III» (405 bt, 1968 Bolsønes) av Austevoll, overtatt som «Skude
Senior» som kvotefartøy, fortsatt med gammelt navn og registrering, i
Foto: F). Terkildsen
Eydehavn 25. mai.
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SKIPSMATRIKKELEN

Leif K. Nordeide

Norsk Ordinært Register NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
2015

M/S SUMMER STAR
05.01.
Lekter JERN ERNA
13.01.

LCNP
brt.
407 brt.

M/S BLUE STORM
19.01.

LLCK
3636 brt.

M/S BLUE VIKING

LLED

19.01.

3636 brt.

M/F AMPERE
23.01.

1598 brt.

M/S STRIL BARENTS
27.01.
M/S M. YTTERSTAD
29.01.
M/S MELTEMI
30.01.
M/S ANNIC
04.02.
M/S RUNAFJORD
05.02.
M/S WHO CARES
10.02.

M/S RINGHOLM
16.02.
Lekter IRENE
19.02.
M/S BOA BISON
24.02.
M/S BLUE QUEEN
24.02.

LG8689 -

LFEA

LDMA
5938 brt.
LFTI
2906 brt.
LDNA
brt.
LG8710
60 brt.
LDNN
289 brt.
LDLM
brt.
3YCK
14 brt.
LG8387
220 brt.
LDPN
7328 brt.
LNCA
3636 brt.

M/S CHABLIS GRAND CRU
24.02.
brt.
M/S CLITORIA
25.02.
brt.
Lekter WESTCON BARGE 16
25.02.
257 brt.
M/S 4 FUN II
brt.
04.03.
M/S ASBJØRN
172 brt.
06.03.
M/S FOSNAKONGEN
254 brt.
06.03.
M/S SANNA
91 brt.
09.03.
Rig HEIDRUN B
91153 brt.
11.03.
M/S SKANDI ADMIRAL
11.03.
4370 brt.
M/T HORDAFOR V
1655 brt.
12.03.

LDOH
LDOO
LG8759
LDQY
LKNW
3YYH
3YZA
LCXA

LDQZ
LDCC

Ingve Kjelsrud, Tønsberg
ex gresk reg. (B.2004)
Kristiansund Taubåtservice AS, Kristiansund
Damen Shipyards Gorinchem, Gorinchem (523704)
Jiangsu Ganghua Shipyard Co. Ltd., Taixing (523704) (skrog)
- (9722510) - Blue Ship Invest AS (Remøy Shipping AS, Fosnavåg),
Ulsteinvik/Stavanger
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (303)
Crist S.A., Gdansk (303) (skrog)
- (9722522) - Blue Ship Invest AS (Remøy Shipping AS, Fosnavåg),
Ulsteinvik/Stavanger
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (304)
Crist S.A., Gdansk (304) (skrog)
- (9683611) - Norled AS, Stavanger
- Fjellstrand AS, Omastrand (1696)
Aluship Technology Sp.z.o.o., Gdansk (Pl 15) (skrog)
- (9695937) - Simon Møkster Rederi AS (Simon Møkster Shipping AS,), Stavanger
- ex NIS reg. STRIL BARENTS (B.2015)
- (9683972) - M. Ytterstad AS, Lødingen/Harstad (N-307-LN)
- Besiktas Gemi Insa-AS, Yalova (32)
- Vidar Jørn Paulsen, Porsgrunn
- ex italiensk reg. (B.2008)
- Lerow AS, Dolmøy/Trondheim
- ex SHAMAN (B.1994)
- (7431583) - Bømmelbas AS, Bømlo/Haugesund (H-196-B)
- ex svensk reg. (B.1974)
- Stian Steinslad Jenssen, Eidsvågneset/Bergen
- ex tysk reg. SUNFLOWER (B.1993)
- Ytre Namdal Fartøyvern Förening v/Kay Laugen, Rørvik
- ex norsk ureg. ALF EINAR (1947)
- Eqmar AS, Stavanger.
- ex ikke norsk R2225P (B.1999)
- (9544413) - NFDS Offshore 1AS (Boa Offshore AS), Trondheim
- ex Malta reg. BOA BISON (B.2014)
- (9732204) - Blue Ship Invest AS (Golden Energy Offshore Management AS),
Ulsteinvik/Ålesund+
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (305)
Crist S.A., Gdansk (skrog)
- Carl Christian Skage, Gullaug/Drammen
- ex ikke norsk AMATOL (B
(B.2000)
- Anka Fylling, Stavanger
- ex USA reg. PFM (B.1995)
- Westcon Yards AS, Ølensvåg/Haugesund
- ex Nederland reg. G 55 (B.1982)
- Finn Mangseth, Oslo
- ex ikke norsk PIPI VIII (B.2003)
- (9718650) - Nordlaks Oppdrett AS, Stokmarknes
- Grovfjord mek. Verksted AS, Grovfjord (103)
- (9739721) - Brottsjø AS, Kristiansund
- Salthammer Båtbyggeri AS, Vestnes (142)
- Nordland Fylkeskommune (Salten RIB AS), Bodø
- GS Marine Produksjon AS, Gursken (37)
- (9678123) - Statoil Petroleum AS (SOM Offshore AS, Kristiansand),
Stavanger/Trondheim
- Samsund Heavy Ind. Co. Ltd., Geoje (2067)
- (9185023) - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen.
- ex Bahamas reg. SKANDI ADMIRAL (B.1999) ex NOR
- (9148843) - Hordafor AS, Bekkjarvik/Bergen
- ex Malta reg. CRYSTALWATER (B.1997)
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M/S SILVERVÅG
18.03.
M/S BALLSTAD ØY
24.03.
M/S RYGERPRINS
24.03.
M/S GÅSØ VIKING
27.03.
M/S HAPPY
30.03.

LDRA
207 brt.
LFGX
498 brt.
JXAD
142 brt.
LGUY
3665 brt.
LDLK
brt.

-

(8811314) - Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn (R-784-K)
ex svensk reg. TUNAFJORD (B.1989)
(9684536) - Ballstadøy AS c/o Økonor Vest-Lofoten, Leknes/Svolvær (N-3-W)
Vestværftet ApS., Hvide Sande (303) Stal-Rem SA, Gdansk (302) (skrog)
(9750907) - Rødne Trafikk AS, Sjernarøy/Stavanger
Brødrene Aa AS, Hyen (279)
Frøy rederi AS, sistranda/Trondheim
Sefine Denicilik Tersanecilik Turizm, Yalova (23)
Petter Erik Samuelsen, Nøtterøy/Tønsberg
ex bristisk reg. POLONIA II (B.1997)

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2015

M/T BOW TRUMPH

LARV7

21.01.

30521 brt.

M/T JO LARIX
23.01.
M/S STRIL BARENTS

22424 brt.

27.01.

5938 brt.

M/S SPAR ARIES
30.01.
M/S BOURBON ORCA
03.02.
M/S VIKING NEPTUN
17.02.
M/S ISLAND SPIRIT

LAT07
36311 brt.
LNUZ3
4311 brt.
LAQS7
19760 brt.
LAVQ7
2532 brt.

25.02.
M/T HÖEGH GALLANT

LAUI7

109844 brt.
26.02.
M/S BRAGE SUPPLIER
04.03.
M/S ELLENITA
09.03.
M/S SKANDI STORD
10.03.
M/S LILL
18.03.
M/S SPAR PYXIS
19.03.
M/T OSLO TANK
23.03.
M/S SKANDI AFRICA
23.03.

LAVP7
32540 brt.
LJLD3
2656 brt.
LAVF7
1843 brt.
LATQ7
36311 brt.
LATS3
498 brt.
LAQE7
22689 brt.
LASG7
15008 brt.

M/S VESTLAND CYGNUS

LANI7
4552 brt.

M/S VIKING STAR

31.03.
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LDAX3

4059 brt.

M/S FAR SLEIPNER
26.03.

30.03.

LAPQ7 LATZ7 -

LAIW6

47842 brt.
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9669902 - Odfjell Chemical Tankers AS (Odfjell Management AS), Bergen
Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd., Ulsan (2380)
9617650 - Hassel Shipping IAS (Jo Tankers AS), Kokstad/Bergen
Nantong Mingde Heavy Industry, Jiangsu (160)
9695937 - Simon Møkster Rederi AS (Simon Møkster Shipping AS),
Stavanger/Hammerfest
- Vard Group Aukra AS, Aukra (827)
Vard Braila S.A., Braila (827) (skrog)
- 9701920 - Spar Shipping AS, Kokstad/Bergen
- Jiangshu Hantong Ship Heavy Industry Co. Ltd.,
Tongzhu/Nantong (HT-64-158)
- 9352377 - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg
- ex NOR reg. BOURBON ORCA (B.2006)
- 9664902 - Eidesvik Neptun AS (Eidsvik AS), Bømlo/Haugesund
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (365)
- 9350795 - Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS),
Ulsteinvik/Ålesund
- ex Vanuatu reg. ISLAND SPIRIT (B.2005) ex NOR
- 9653678 - Höegh LNG FSRU II Ltd. (Høegh LNG Fleet Management AS, Oslo),
Grand Cayman/Oslo
- ex Marshalløyene reg. HÖEGH GALLANT (B.2014)
- 9529920 - Brage Supplier AS (Simon Møkster Shipping AS, Stavanger),
Knarrevik/Bergen
- ex NOR reg, BRAGE SUPPLIER (B.2011)
- 9685635 -UM Bulk AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
- Tsuneishi Heavy Ind.(Cebu) Inc., Cebu (SC-220)
- 9198484 - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
- ex NOR reg. SKANDI STORD (B.1999)
- 8209743 - Wagle Holding AS c/o Rolf Wagle AS, Oslo
- ex Gibraltar reg. VESTVIND (B.1985)
- 9701932 - Spar Shipping AS, Kokstad/Bergen
- Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co. Ltd., Nantong (HT64-159)
- 9436159 - Bergen Tankers AS, Kleppestø/Bergen
- ex NOR reg. OSLO TANK (B.2008)
- 9687459 - DOF Subsea Rederi AS (DOF Management AS, Storebø), Bergen.
- Vard Group Søviknes AS, Søviknes (800)
Vard Tulcea S.A., Tulcea (skrog)
- 9687356 Farstad Construction AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- Vard Group Langstein AS, Tomrefjord (822)
Vard Tulcea S.A., Tulcea (E822) (skrog)
- 9714214 - Norside Supply II AS (Vestland Management AS, Torangsvåg),
Øvre Ervik/Bergen
- Fjellstrand AS, Omastrand (1689)
Ada Shipyard, Istanbul (112) (skrog)
- 9650418 - Viking Ocean Cruises Ship I Ltd.(repr.:
Marinelaw AS, Bergen, drift: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, LysakerJ
Hamilton/Bergen
- Fincantieri-Chant Nav. Italiani S.p.A., Marghera (6236)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 2015:
M/S BIRGITTE (3YLP) (21/-/1916/51) ex GUNDA - 85 ex SYD - 76
- fra Svein Arnulf Johnsen, Saltstraumen/Bodø til Tor Erling
Halvorsen, Tverlandet/Bodø (19.01.2015).
M/S BLUE STORM (LLCK) (9722510) (3.636/4.065/2015) - fra Blue
Ship Invest AS (Remøy Shipping AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/
Stavanger til Nordic American Offshore Ltd.(repr.: Langangen
& Helset Advokatfirma AS, Langangen, drift: Remøy Shipping
AS, Fosnavåg), Majuro/Stavanger (26.01.2015). Mars omdøpt til
NAO STORM (06.03.2015).
M/S BLÅNA (LKIJ) (7321532) (105/-/1973) - fra Kystverket Rederi,
Ålesund til Jan Angel (Jan Viktor Angel), Herøy og hjemsted
endret fra Ålesund til Sandnessjøen (02.01.2015).
M/S DESIREE (3YBW) (46/-/2008) - fra Terje Kristian Berntzen og
Wenche Elisabeth Storm Berntzen, Moss/Fredrikstad til Lennart
Anton Kristoffersen, Tønsberg/Fredrikstad (23.01.2015). I februar
omdøpt til HEAVEN CAN WAIT og hjemsted endret til Tøns
berg. (23.03.2015).
M/S FELIX (LIQK) (9112739) (397/580/1995) ex ATLANTIC SPRUCE
- 97 - fra Bugsertjeneste III KS, Haugesund til Bugsertjeneste II
AS KS, Haugesund (30.01.2015)
Lekter FS 223 (LM4983) (127/-/1972) - fra Skanska Norge AS, Oslo
til Taubåt &. Lekter AS, Jørpeland/Oslo (27.01.2015).
M/S FS STORMY (LFAL) (9673006) (3.654/3.650/2014) - fra Fos
navaag Wellboat AS, Fosnavåg til Norsk Fisketransport AS (DBS
Consultancy AS, Ottersøy), Kolvereid og hjemsted endret fra Fos
navåg til Rørvik (02.01.2015). I februar omdøpt til HAVTRANS
(17.02.2015).
M/T HAVNEBUNKER (LJGV) (45/-/1936) - fra Johannes Apeland,
Haugesund til Smart Farm AS, Stavanger og hjemsted endret fra
Haugesund til Sandnes (13.01.2015).
M/T JORUNN KNUTSEN (LJZN) (9181065) (72.651/122.996/2000)
- fra Luky KS c/o Frank Mohn AS (Knot Management AS, Hauge
sund), Nesttun/Haugesund til Knot FSO 2 AS (Knot Management
AS), Haugesund (09.01.2015).
M/S LIONESS (LIJP) (21-/-/1995) - fra Tord Eide, Lysaker til Grethe
Hjellestad og Eirik Sigurd Olsen, Søreidgrend og hjemsted endret
fra Oslo til Bergen (22.01.2015).
M/S MAGNE (LDIX) (14/-/1914) - fra Vegard Bringsvor Sandvik,
Erdal/Bergen til John Vadem, Bergen (15.01.2015).
M/S MIKAL (LCRZ) (90/-/1917) - fra Protector AS, Ålesund/
Fredrikstad til Sven Malvin Melkersen, Mausund/Fredrikstad
(05.01.2015).
M/S MY TIME OUT (3YWF) (36/-/2003) ex CHILI - 10 - fra West
marin Charter AS, Åkrehamn til Harald Aadnekvam, Salhus,
omdøpt til VALHALLA og hjemsted endret fra Skudeneshavn
til Bergen (21.01.2015).
M/S NORTHERN COMMANDER (JWZH) 8501098) (3.149/2.590/
1986) ex GULLBAS - 97 - Deepocean Shipping IV AS, (drift:
Deepocean Supply AS, ISM-ansv.: Deepocean Management AS),
Haugesund/Ålesund, ommålt til 3.327/2.690. (25.01.2015).
M/S OLYMPIC TAURUS (LDXA) (9628465) (4.902/4.857/2012) - fra
Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg til Olympic
Taurus AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg (08.01.2015).
M/S RED ADMIRAL (3YEZ) (13/-/1976) - fra Bjørn-Anders Hagen
Moe, Ål/ Tønsberg til Asbjørn Anders Moe, Begna/Tønsberg
(28.01.2015).
M/S RONGSØY (LJWJ) (27/-/1951) - fra Sandnes Fiskeoppdrett
AS, Hellevik i Fjaler/Florø til Sverre Harald Schei, Førde/Florø
(15.01.2015).
M/F STOKSUNDFERJA (LAHM) (6820921) (171/-/1968) ex KVALS
UNDFERJA - 90 - Nordland Fylkeskommune, Bodø/Trondheim,
omdøpt til VANDVE (og fått ISM-ansv.: Torghatten Trafikksel
skap AS, Brønnøysund) (21.01.2015).
M/T SUNDHAVN (LGMX) (33/-/1920) ex MATHIAS - 11 ex ESSO
9 - 82 ex ISEGRAN - 69 ex JØLUND - 67 ex KALDNES - 63 ex
KALDNÆS - 2? - fra Terje Julian Johansen, Leka/Namsos til
KRBA AS, Jørpeland/Namsos (20.01.2015).

M/S VIKTORIA LADY (LAFM) (9369849) (1.186/700/2006) ex
ASPØY - 09 - fra Remøyværing AS, Fosnavåg til Norsk Fiske
transport AS (DBS Consultancy AS, Ottersøy), Kolvereid og hjem
sted endret fra Fosnavåg til Rørvik (02.01.2015).
M/S VIKTORIA VIKING (LCLO) (9521801) (1.214/1.460/2009) - fra
Remøyværing AS, Leinøy/Fosnavåg til Norsk Fisketransport AS
(DBS Consultancy AS, Ottersøy), Kolvereid og hjemsted endret
fra Fosnavåg til Rørvik (02.01.2015).
Februar 2015:
Lekter ACADEMY ASK (LK9214) (-/-/2005) - fra Ask Safety Holding
AS, Ålesund til ASK Safety AS, Ålesund (12.02.2015).
M/S AMALIE II (LG7682) (-/-2009) ex RED CASTLE - 13 - fra Rolf
Ole Tomter, Drøbak til Per Christian Wang, Moss/Drøbak, omdøpt
til ADRIANE III (05.02.2015).
M/S ARENA (LLQA) (7235549) (280/500/1972/75) ex ARENA PORT
LAND - 96 ex LINDA NIELSEN - 90 - fra SG Finans AS, Lysaker
til Agder Marine AS, Kristiansand og hjemsted endret fra Narvik
til Mandal (27.02.2015).
M/S BLUE PROTECTOR (LDIQ) (9665126) (3.636/4.200/2013)
- Nordic American Offshore Ltd.(forr.adr.: Scandic American
Shipping Ltd. (European Branch), Sandefjord, repr.: Langangen
& Helset Advokatfirma, Langangen, ISM-ansv.: Atlantic Offshore
Management AS, Ågotnes), Majuro/Ålesund, omdøpt til NAO
PROTECTOR (13.02.2015).
M/S BLUE THUNDER (LDJT) (9665102) (3.639/4.200/2013) Nordic
American Offshore Ltd.(repr.: Langangen &. Helset Advokatfirma,
Langangen, endret ISM-ansv. fra: Atlantic Offshore Management
AS, Ågotnes til Remøy Shipping AS, Fosnavåg), Majuro/Ålesund,
omdøpt til NAO THUNDER (09.02.2015).
Lekter CAESAR (LK7978) (145/-/2000) - Sjøentreprenøren AS,
Bergen, ommålt til 299 brt. (25.02.2015)
M/S CALIOPE V (LMAB) (32/-/2002) - fra Per Christian Gjerdrum,
Nesøya/Oslo til Per Christian Gjerdrum og Mads Christian
Gjerdrum, Nesøya/Oslo. (04.02.2015).
M/S DESIREE (3YBW) (46/-/2008) - fra Terje Kristian Berntzen og
Wenche Elisabeth Storm Berntzen, Moss/Fredrikstad til Lennert
Anton Kristoffersen, Tønsberg/Fredrikstad, omdøpt til HEAVEN
CAN WAIT (10.02.2015).
M/S DØNNA (LMDL) (9287869) (145/20/2002) - fra Boreal Transport
Nord AS, Hammerfest til Nordland Fylkeskommune (Torghatten
Nord AS, Tromsø), Bodø, omdøpt til GJERØY og hjemsted endret
fra Sandnessjøen til Bodø (04.02.2015).
M/S ELLEN MARIE (LCTA) (24/-/1942) - fra Morten Foldahl,
Agdenes/Trondheim til Kazimierz Szmelter (Matheus Bjørn
Holder, Steinkjer), Polen/Trondheim(16.02.2015)
M/S ELSY (LKJS) (47/-/1964/77) - fra Vesterhav AS, Bulandet/Ålesund til Johnny Nesvåg, Hauge i Dalane/Ålesund og slettet i
merkeregisteret. (06.02.2015). Deretter ble hjemsted endret til
Egersund (23.02.2015)
M/S FJORD EXPRESS (LMYP) (36/-/1984/09) ex SVEIN MAGNE 00 ex FJORDFRAKT - 92 - fra Bergen-Nordhordland Rutelag AS,
Haus/Bergen til Waypoint Maritime c/o Frode Andersen, Ulvik/
Bergen (06.02.2015)
M/S HEAVEN CAN WAIT (LAQO) (36/-/2007) ex CHILLI - 09 ex
FRØKEN INGEBORG - 08 ex CHILLI - 08 - Lennert Anton Kris
toffersen, Tønsberg, omdøpt til DESIREE (10.02.2015).
M/F HISARØY (LEFX) (94/-/2013) - Wergeland AS (Karmøy Skips
consult Management AS, Skudeneshavn), Dalsøyra/Bergen,
ommlåt til 99 brt. (16.02.2015).
M/S ISLAND CENTURION (3YHG) (9579470) (4.871/4.788/2011
- Island Offshore Shipholding L.P.(Island Offshore Management
AS, Ulsteinvik), George Town/ Ålesund, ommålt til 6.632 brt.
(20.02.2015).
M/F JACOBINE (LHJT) (93/70/1966) ex HVALERFERGEN IV ex
FJELLVÆRØY - fra Jacobine Charter AS, Drøbak til Bjørvika AS,
Oslo/Brøbak (26.02.2015).
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M/S JARSTEIN (3YZD) (-/-1960) - fra Trønderhav AS, Husbysjøen/
Skudeneshavn til Båtlaget Rødskjæl v/ Børge Gjerdet, Fevåg/
Skudeneshavn og slettet i merkeregisteret. (13.02.2015).
M/S LOMEN (LDFJ) (21/-/1948) - fra Rowenta AS, Reine/Svolvær
til Vikings Fjord, Borkenes/Svolvær, omdøpt til BJARKØYVÆRINGEN og slettet i merkeregisteret. (24.02.2015)
M/S NEFELIN IV (LJCD) (8022896) (100/-/1980) - fra North Cape
Minerals AS (Barents Nord AS, Øksfjord), Bud til Nils Agasøster
Båtservice, Rubbestadneset, omdøpt til SEA EXPRESS og hjem
sted endret fra Hammerfest til Bergen (04.02.2015).
M/S POLARTRANS (JWNZ) (7039531) (677/840/1970/83) ex
EWOS JUNIOR - 06 ex FEVÅG - 95 - fra Arctic Shipping AS
(Geir Hokland AS), Harstad til Seaworks AS (Geir Hokland AS),
Harstad (06.02.2015).
M/S POSEIDON (LCZV) (37/-/1954) - fra Svein Inge Trellevik,
Steinsland til Mamano Invest, Kragerø og hjemsted endret fra
Bergen til Kragerø (26.02.2015).
M/F RANDSFJORDFERJA (11065) (43/-/1923) ex MJØSFÆRGEN
III - 67 ex MJØSFÆRGEN - 63 - fra Åge Lien, Oslo til Mjøssam
lingene, Minnesund, omdøpt til MJØSFÆRGEN og hjemsted
endret fra Oslo til Hamar (26.02.2015).
M/S ROSLAGEN (LFFB) (6159463) (415/708/1956/11) ex
MEILANDSVÆRING - 02 ex NICO - 98 ex IMPERATOR - 96 ex
TORKEL - 67 ex IMPERATOR - 66 - fra Roslagen AS, Hjelmås/
Bergen til Sandtransport AS, Indre Arna/Bergen, omdøpt til
HEIMTUN 2 (23.02.2015).
M/S STOKKVÅGEN (LLNX) (77/-/1967) - fra Stokkvågen AS, Oslo
til Katarina Holdings AS, Oslo (26.02.2015).
M/S SVANAVÅG (LALN) (7905223) (688/858/1979/84/00) ex
DICADA - 07 ex GRENEN - 06 ex ACCORD - 04 ex SERENE - 95
ex ALTAIRE - 87 - fra Håflu AS, Bokn/ Egersund til Sille Marie
AS, Søgne/Egersund (24.02.2015).
M/F VEFSNA (LLHK) (7315337) (744/-/1973) ex STORFJORD - 09 fra Boreal Transport Nord AS, Hammerfest til Seapro AS, Oslo og
hjemsted endret fra Sandnessjøen til Oslo (13.02.2015).
Mars 2015:
M/S AQS ODIN (LIIR) (8956633) (314/404/1983) ex AQUA STAR - 13
ex ZENITA - 09 ex ZENIT - 00 ex MARENCO BETA ex ZENITA
- AQS Odin AS, Flatanger/Namsos, ommålt til 412/280/1983
(16.03.2015).
M/S BLUE GUARDIAN (LDJV) (9665114) (3.636/4.200/2013) Nordic American Offshore Ltd.(repr.: Langangen & Helset Advo
katfirma AS, Langangen, drift: Remøy Shipping AS, Fosnavåg),
Majuro/Ålesund, omdøpt til NAO GUARDIAN (02.03.2015).
M/S BLUE SKYE C (LJVC) (74/-/1960) - fra Ståle Kristoffersen,
Vedavågen/ Kopervik til Joakim Johnsen, Porsgrunn og hjemsted
endret fea Kopervik til Porsgrunn. (10.03.2015).
M/S BØRINGEN (JWOI) (24/-/1957) - fra Olav Anfinrud, Åmot/
Porsgrunn til Anders Evjen Hansen, Korkstadelva/Porsgrunn
(24.03.2015).
M/S CASSANDRA (LCOW) (33/-/2001) ex ELEGANCE OF SOUT
HAMPTON - 11 ex LADY D OF POOLE - fra Rune Nordbø/ til
Egil Bjømevik, Skjoldastraumen, omdøpt til OTIUM og hjemsted
endret fra Stavanger til Haugesund (26.03.2015).
M/S FJORDABÅTEN (LFBU) (30/-/1942) ex FJORDANGER - 14 ex
SUNSHINE IV - 96 ex GLASSHANS - 65 - fra Jan Egil Nordanger,
Nesttun til Lars Tetlie, Trondheim, omdøpt til TALA og hjemsted
endret fra Oslo til Trondheim (11.03.2015).
M/S GRAVNINGEN (LNOJ) (7024641) (302/-/1970) ex BJORØY - 13
ex BJOROY - 06 ex BJORØY - 00 ex LANGØY - 92 - Hvalersam
bandet AS, Skjærhalden/Fredrikstad (ny IMS-Ansv.: Hollungen
AS, Skjærhalden) (10.03.2015).
M/S HARDANGERPRINS (LCYX) (9018828) (138/38/1990/05) ex
NAMDALINGEN II - 03 ex NAMDALINGEN - 00 - fra BergenNordhordland Rutelag AS, Haus/Bergen til Fjordboats Norway
AS, Ålesund/Bergen (12.03.2015).
M/S HAVSERVICE I (LAEM) (7105158) (493/-/1971) ex MALANGEN
II - 02 ex MALANGEN - 01 - fra Oslo Offshore AS, Oslo/
Tromsø til Bra-Vask AS, Herøy/ Tromsø, omdøpt til MEDVIND
2 (30.03.2015)
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M/S JANN-YNGVE (3YXX) (20/-/1961) - fra Klotind AS, Myre/
Svolvær til Nyksund Kystkultorforening, Sortland/Svolvær og
slettet i merkeregisteret (25.03.2015).
M/S NINA MARI (LM6138) (44/-/1977/92) ex ROAR JUNIOR - 99
- fra Skår Senior AS, Nerlandsøy/Sandnessjøen til Krona, Dek
nepollen/Sandnessjøen og slettet i merkeregisteret (20.03.2015).
M/S ORKAN (LLXC) (37/-/1967/92/95/96) - fra Selfjordbuen AS,
Gryllefjord/ Sandnessjøen til Seabird Fartøyvernforening c/o
Bjørnar Olsen, Bodø/ Sandnessjøen og slettet i merkeregisteret.
(09.03.2015).
M/S SEACRAB (LK6213) (17/-/1993) ex KRAB - 97 - fra Seadive AS,
Bergen til Sunnhordland Marin AS, Sagvåg/Bergen (16.03.2015).
M/S TIDECRUISE (LARN) (9438963) (179/19/2008 - Norled AS,
Stavanger, omdøpt til BRAGE (16.03.2015).
M/S TJELDSUND (LMKI) (8976803) (907/-/1972/95) ex KNM
TJELDSUND - ex KNM BORGSUND - 95 - fra Seaworks AS,
Harstad til Norwegian Cod AS, Bømlo/Harstad (09.03.2015). Der
etter omdøpt til MARINER (30.03.2015)
M/S VEDERØY (LAWB) (147/-/1991/09) ex BERGØ - 08 - fra Krimi
nalomsorgen Region Sør, Tønsberg/Horten til Krimonalomsorgs
direktoratet, Lillestrøm/ Horten (26.03.2015).

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 2015:
M/S OLYMPIC TRITON (LADM3) (9383754) (5.947/4.900/2007) fra Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg til Olympic
Triton II AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg (05.01.2015).
M/S REEF LARISSA (LAKX7) (9521033) (6.072/3.800/2011) ex NEP
TUNE LARISSA - 12 - Neptune Subsea AS (ISM-ansv.: GC Rieber
Shipping AS, Bergen), Oslo/ Fosnavåg, omdøpt til LARISSA
(15.01.2015).
M/S STRIL BARENTS (LATZ7) (9695937) (5.938/5.000/2015)
- Simon Møkster Rederi AS (Simon Møkster Shipping AS),
Stavanger - slettet27.01.2015 - overført til NOS, same navn med
signal LDMA.
Februar 2015:
M/S BANIYAS (LASX7) (9214147) (38.889/72.562/2001) - T. Kla
veness Shipping AS (Klaveness Ship Management AS), Oslo,
omdøpr til BARCARENA (25.02.2015).
M/S SKANDI STOLMEN (LIPM3) (9165970) (1.968/3.100/1997)
- fra DOF Rederi II AS, Storebø/Bergen til Marlin International
Cooperatief U.A. (repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift: DOF Rederi
II AS, Storebø), Amsterdam/Bergen (25.02.2015).
M/S STRIL SERVER (LARP7) (9665047) (4.752/4.000/2014 - fra
P/F Krunborg Offshore (Simon Møkster Shipping AS), Torshavn/
Stavanger til P/F MokSTER Subsea (Simon Møkster Shipping
AS), Torshavn/Stavanger (17.02.2015).
Mars 2015:
M/S BLUE FIGHTER (LAIV6) (9613692) (3.644/4.242/2012) - Nordic
American Offshore Ltd. (repr.: Langangen & Flelset Advokatfirma
AS, Langangen, drift: Remøy Shipping AS, Fosnavåg), Majuro/
Ålesund, omdøpt til NAO FIGHTER (08.03.2015).
M/S SKANDI AFRICA (LAQE7) (9687459) (22.689/16.000/2015) DOF Subsea Rederi AS (DOF Management AS, Storebø), Bergen
- slettet 23.03.2015 - overført til DOF Subsea Rederi AS (DOF
Management AS), Nassau, Bahamas, same navn med signal
C6BU7.
M/S VANTAGE (LMHY3) (9242704) (8.196/3.984/2001) ex VERITAS
VANTAGE - 12 - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund
(endret ISM-ansv.fra CGG Eidesvik Ship Management AS, Lak
sevåg til Eidesvik AS, Bømlo) (02.03.2015).

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2015:
M/S BLUE VIKING (LLED) (9722522) (3.636/4.065/2015) - Blue
Ship Invest AS (Remøy Shipping AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/
Stavanger - slettet 26.01.2015 - solgt til Blue Ship Invest AS
(North American Offshore Ltd., Hamilton, Bermuda, samme navn
med signal ZCEN8.
M/S FALKVÅG (JWYI) (5266013) (290/820/1957/85/89) ex FEISTEIN
- 01 ex MØREFJORD - 95 ex MAY LOU - 93 ex OSHEIM - 72
- Falkeid Shipping AS, Finnøy/Stavanger - slettet 20.01.2015 solgt til Nour Maritime Shipping SA (Alfa Maritime Shipping
Ltd.), Freetown, Sierra Leone, omdøpt til FALKVAAG med signal
9LU2096.
M/S HANS-OTTO (LKZG) (41/-/1915) - Espen Walther Holmesland,
Lindesnes/ Namsos - slettet 14.01.2015 - som opphugget.
M/S NYSKJER (LFFG) (6704921) (688/-/1967/87/09) ex STÅLHAV 10 ex NEW BALTIC - 09 ex ELISABETH II - 01 ex ELISABETH
- 01 ex LAFJELL - 98 ex JØKUL - 94 ex STØ BAKK - 71 - Solnes
Kystrederi AS, Midsund/Molde (M-72-MD) - slettet 05.01.2015
- som opphugget.
M/S SENIOR (LGYT) (7712731) (1.278/1.493/1978/96) ex TROMSØY
BUEN - 08 ex GRIMSHOLM - 98 - Nyholmen AS, Bodø (N-200-B)
- slettet 13.01.2015 - solgt til Marokko
M/S SILVERVÅG (LCYH) (9568079) (168/-/2010) ex ANDERS NEES
- 11 - Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn (R-734-K) - slettet
09.01.2015 - solgt til Danmark
M/S SPIRIT OF ARENDAL (LFPY) (-/-/1998) ex ATTEMPTO - 13
- Ove Kristian Myrseth, Arendal - slettet 14.01.2015 - solgt til
Tyskland.
M/S TORITA (LHAH) (7704746) (377/244/1978/83) ex TORITA I - 01
ex SÆTRING I - 01 ex SÆTRING - 00 ex GEIR-HANS - 92 ex
GEIR - 89 - Finnøy Fiskeriselskap AS, Harøy/Ålesund (M-123-SØ)
- slettet 22.01.2015 - som opphugget.
M/S TRØNDERHAV (LLJN) (9029243) (479/-/2001/08) -Trønderhav
AS, Husbysjøen/Trondheim (ST-30-RS) - slettet 06.01.2015 solgt til Kamerun
Februar 2015:
M/S BJØNN (LJMA) (7004586) (136/-/1969) - Bukser og Berging AS,
Oslo - slettet 16.02.2015 - solgt til Sverige
M/S BOURBON ORCA (LNUZ) (9352377) (4.311/3.179/2006) Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg slettet 03.02.2015 - overført til NIS, samme navn med signal
LNUZ3.
RigDEEPSEA ABERDEEN (LEVO) (9652234) (43.758/22.670/2014)
- Odfjell Rig III Ltd. (Odfjerll Drilling AS, Sandsli), Hamilton/
Bergen - slettet 24.02.2015 - overført til Odfjell Rig III Ltd.
(Odfjell Drilling AS), Hamilton, Bermuda, samme navn med
signal ZCE02.
M/S NORTHERN COMMANDER (JWZH) (8501098) (3.327/2.690/
1986) ex GULLBAS - 97 - Deepocean Shipping IV AS (Deepocean
Management AS), Haugesund/Ålesund - slettet 12.02.2015 overført til Deepocean Shipping IV AS (GEOQUIP Marine AG),
Port Vila, Vanuatu, sammen navn med signal YJUL5.
M/S NØRVØY (LLZV) (6721096) (288/-/1967) - Villa Arctic AS, Kir
kenes/ Ålesund - slettet 26.02.2015 - solgt til Togo.
M/S ROCKY (JXCH) (8732776) (125//1986/94/02) - ex TEMPO - 14
ex SPLEIS - 07 - Tempofisk AS, Søgne/Kristiansand (VA-16-S) slettet 16.02.2015 - solgt til Irland
M/S ROYAL (LNNE) (93/-/1967) - Nordtun Trål AS, Bremnes/Eger
sund (H-169-B) - slettet 05.02.2015 som opphugget.
M/S ULABRAND (LIZS) (9180310) (141/-/1997) - Redningssel
skapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Oslo - slettet
27.02.2015 - solgt til Ålands Sjöreddningssällskap r.f., Finland,
samme navn
M/S VENDLA II (LJTP) (9171022) (1.773/1.500/1999) ex VENDLA
- 13 - Vendla AS, Torangsvåg/Bergen (H-40-AV) - slettet
13.02.2015 - solgt til Arctic Prime Fisheries ApS., Qaqartoq,
Grønland, omdøpt til QAVAK med signal OWPT.

Mars 2015:
M/S BLUETRANS (LLBB) (9220835) (498/300/2000/05) ex STAR
TRANS - 10 - Finnmark Brønnbåtrederi AS, Alta/Hammerfest
- slettet 20.03.2015 - solgt til Russland
M/S BRAGE SUPPLIER (LDAX) (9529920) (4.059/4.800/2011) Brage Supplier KS (Simon Møkster Shipping AS, Stavanger),
Knarrevik/Bergen - slettet 04.03.2015 - overført til NIS, sammen
navn med signal LDAX3.
M/S E.P.S. (LKJR) (49/-/1956) - Oddvar Håvik, Hommersåk/Bergen
- slettet 12.03.2015 som forlist.
M/S FELICIDAD LCXD) (-/-2011) - Knut Herman Holler Gjøvaag,
Eidsvåg i Åsane/Bergen - slettet 03.03.2015 - solgt til Spania.
M/S HERØYFJORD (LMHM) (9298002) (1.188/1.286/2004) - Her
øyfjord AS, Fosnavåg (M-10-HØ) - slettet 05.03.2015 - solgt til
Nordic Pelagic A/S, Thyborøn, Danmark, omdøpt til ARIADNE
med signal OWQF.
M/S HOVDEN SENIOR (JWWM) (8505410) (226/-/1985/99/02) ex
VESTØY - 14 ex TUNFISK - 14 ex MYREBAS - 05 ex BRENN
BØEN - 95 ex BØVÆRING - 88 - Hovden Junior AS, Selje/Florø
(SF-260-S) - slettet 10.03.2015 - solgt til Komorene
M/S MAAN DOLPHIN (JXGS) (8603963) (397/400/1986/91) ex
TJELDEN - 08 ex ANNE LINE - 91 - Maan Sjøfart AS, Andenes/
Tromsø - slettet 31.03.2015 - solgt til Storbritannia
M/S OCEAN PRODUCE (JWLO) (7381635) (1.310/1.050/1974/85) ex
SØLVBAS - 06 ex NORMAND PRODUCE - 85 - Ocean Rescue
KS c/o Fearnley Finans AS (Atlantic Offshore Management AS,
Ågotnes), Oslo/Bergen - slettet 23.03.2015 - solgt til Færøyane
M/T OSLO TANK (LATS) (9436159) (498/850/2008) - Bergen Tan
kers AS, Kleppestø/Bergen - overført til NIS, samme navn med
signal LATS3.
M/S RUNAFJORD (LDNN) (7431583) (289/-/1974) ex POSEIDON 11 ex THAILAND -11 ex FRYKSTA -10 ex HALVIK AV NOGER
SUND - 10 ex PELAGO - 97 ex SAN-TOY - 96 ex BIANCA - 94 ex
POLARFISK - 89 - Bømmelbas AS, Bømlo/Haugesund (H-196-B)
- slettet 18.03.2015 som opphugget.
M/S SKANDI STORD (LJLD) (9198484) (2.656/2.900/1999) - DOF
rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen - slettet
10.03.2015 - overført til NIS, sammen navn med signal LJLD3.
Lekter SÆL (LLOM) (495/-/1946) ex OPO 63 ex HAUGLAND - 54 ex
BURØY - 52 ex SAUDA - 46 - Agility Contracting AS, Porsgrunn/
Brevik - slettet 23.03.2015 som opphugget.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2015:
M/S STAR FLORIDA (LAVW4) (8309828) (25.345/40.790/1985)
- Grieg International II AS (Grieg Star AS), Bergen - slettet
06.01.2015 - solgt til opphugging. (Ank. Jiangyin 02.01.2015).
Februar 2015
M/S ATLANTIC EAGLE (LAWD3) (7414262) (2.518/3.297/1976/78)
ex OCEAN MAINPORT - 12 ex OLYMPIC COMMANDER - 05 ex
NORTHERN COMMANDER - 96 ex TENDER COMMANDER 82 - Eagle Shipping Ltd (M.Hannestad AS, Halden), Road Town/
Bergen - slettet 12.02.2015 - solgt til Seascape Meadow Invest
Inc. (Hai Duong Co. Ltd.(HADUCO)), Panama, omdøpt til SEA
MEDOW 06 med signal HP6147).
M/T RISANGER (LAK06) (9212369) (28.246/46.271/2000) ex
MINERVA JULIE - 07 - Risanger Vessel KS c/o Nordic BM
((Westfal-Larsen Management AS). Straume/Bergen - slettet
13.02.2015 - solgt til Palm Tree Marine Inc. (Opera Inc.), Mon
rovia, Liberia, omdøpt til RISA med signal D5HU4.
M/S TASCO (LAON2) (8309581) (48.393/22.062/1985) ex NOSAC
EXPLORER - 96 ex NOSAC TASCO - 89 - Wilhelmsen Lines
Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg - slettet 18.02.2015 - solgt
til opphugging. (Ank. Jiangyin 09.02.2015).
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Mars 2015:
M/T CHAMPION SPIRET (LAEF6) (8812772) (28.256/45.998/1991)
ex FLAMENCO - 06 - Champion Shipping AS. Paradis/Bergen
- slettet 16.03.2015 - solgt til Maxit Marine Services Ltd.
(Transocean Shipping Ventures Pvt. Ltd.), Monrovia, Liberia,
omdøpt til DIVINE MERCY med signal D5IA7.
M/T MAURANGER (LAKL6) (9112222) (25.707/41.109) ex BOW
TRIBUTE - 01 - Mauranger KS c/o Nordic BM (Westfal-Larsen
Management AS), Straume/Bergen - slettet 31.05.2015 - solgt
til PT Waruna Nusa Sentana, Belawan, Indonesia, omdøpt til
GLOBAL TOP med signal YBVK.
M/T RAVNANGER (LAKP6) (9212371) (28.278/46.270/2000) ex
MINERVA JOANNA - 07 - Ravnanger KS c/o Nordic BM (West
fal-Larsen Management AS). Straume/Bergen - slettet 17.03.2015
- solgt til Amal Shipping Inc. (Delfi SA), Monrovia, Liberia,
omdøpt til RAVNA med signal D5HU5.
M/S TAGUS (LAZA2) (8309579) (48.357/21.900/1984) ex NOSAC
EXPRESS - 96 - Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tøns
berg - slettet 06.03.2015 - solgt til opphugging. (Ank. Jiangyin
26.02.2015).
M/S VESTLAND CYGNUS (LANI7) (9714214) (4.552/4.260/2015)
- Norside Supply II AS (Vestland Management AS, Torangsvåg),
Øvre Ervik/Bergen - slettet 30.03.2015 - overført til Norside
Supply II AS (Ocean Europe AS), Nassau, Bahamas, samme navn
med signal C6BW7.

Fiskebåter, kjøp & salg
Januar 2015:
M/S ATLANTIC STAR (LMBG) (9134555) (1.955/916/1996) ex
POLAR ARFIVIK - 02 ex HELGA - 99 - fra Nordfjord Havfiske AS,
Båtsfjord/Vardø til Rosund Drift AS, Valderøya/Vardø (M-110-G)
(06.01.2015).
M/S AUVÆR (LIGW) (24/-/1962) - fra Lars Kristian Indahl,
Kvaløya/Tromsø til Knut Olav AS, Sørvågen/Tromsø (N-58-MS)
(09.01.2015). Deretter til Kransvik AS, Sørvågen/Tromsø
(N-58-MS) (15.01.2015). I mars til Buefjord AS, Bulandet/Tromsø
(SF-58-A) (11.03.2015).
M/S E.H.SENIOR (LLLD) (9028665) (267/-/2002) ex E.O.SENIOR 08 ex OLAV TRYGVASON - 07 - fra Gryllefjord Fiskeriselskap AS
c/o Nergård Senja AS, Gryllefjord/ Harstad til Selfjordbuen AS,
Gryllefjord/Harstad (T-300-TK) (07.01.2015).
M/S GANGSTAD (LGSR) (8962357) (106/-/1965/94/98) ex VESTVÆRING - 14 ex SEILSJØ - 06 ex VIKMARK SENIOR - 04 ex
STYRK - 99 ex SIGNAL - 94 ex MEILANDSTIND - 78 ex J.M.
BERNTSEN - 75 - ex TELSTAR - 66 - fra Midsund Fiskebåtre
deri AS, Midsund/Svolvær til Gangstadfisk AS, Midsund/Svolvær
(M-6-MD) (09.01.2015).
M/S GEIR ROGER (LGOD) (6924284) (212/-/1969/81/97/98) ex
STENBAKKEN - 98 ex HAVFANGST II - 89 ex HAVFANGST 87 ex LEIRANGER - 82 - fra Mafjord Kystfiske AS, Bleik/Tromsø
til Kvitbjørn AS, Skjervøy/Tromsø (T-104-S) (21.01.2015).
M/S HANSØY (3YRJ) (19/-/1960) - fra Steinar M. Hansen AS, Røst til
Kystlaget Skjoldværøyane, Bodø, omdøpt til SKJOLDVÆRING
og hjemsted endret fra Sortland til Bodø (N-29-RT) (16.01.2015).
M/S HARENGUS (3YJZ) (24/-/1959) ex FRAM II - 13 - fra Harengus
Fiskeri DA, Bremnes/Bergen til Harengus Fiskeri AS, Bremnes/
Bergen (H-82-B) (08.01.2015).
M/S KJÆRFJORD (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) ex CONSOL - 08 fra Båragutt Havfiske AS, Tromsø/Haugesund til Utvik Senior
AS, Senjahopen/Haugesund (T-24-BG) (12.01.2015). I mars til
Tus-Mir AS c/o Rune Sand, Husøy i Senja/ Haugesund (T-54-LK)
(10.03.2015).
M/S KONGSFJORD (JWRB) (9130183) (1.598/614/1996) ex SKAR
EGG - 09 ex SKAREGG I - 07 ex SEMERSUUT - 06 ex NIKOLINE
C - 06 - fra Finnmark Havfiske AS, Rypefjord til Nordland Hav
fiske AS, Stamsund og hjemsted endret fra Vardø til Stamsund
(N-90-W) (06.01.2015).
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M/S LIAVÅG (LDUX) (97/-/1965/89/92/96/97) ex ÆSØYBUEN - 12
ex TOJAKO - 05 ex VESTFJOR - 88 - fra Grytafjord AS, Vatne/
Ålesund til Heggøy AS v/ Jan Arve Heggøy, Holmedal/Ålesund
(SF-88-A) (07.01.2015). I februar tilbake til Grytafjord AS, Vatne/
Ålesund (M-118-H) (02.02.2015).
M/S LØNNINGEN (LKLV) (9191539) (1.185/1.200/1998/01) ex
ORDINAT -13 ex RUTH -09 ex ORDINAT -03 ex OLII SAND
GERD - 01 ex INNOVATION LIE - 99 - Bømlotrål AS c/o Erlend
Lønning, Bømlo/Haugesund, fiskerimerke (H-30-B) (21.01.2015).
M/S MADELEN II (LHOU) (9137765) (119/-/1995) ex HAVFRUEN I
- 07 - Torg Invest AS, Valderøya/Arendal, omdøpt til NORDBAS
(M-80-G) (16.01.2015).
M/S NESEBUEN (LCFH) (8870061) (185/-/1983) ex VEAGUTT - 14
ex HERINGSHAI - 08 - fra Nesefisk AS, Lindesnes/Mandal til
BK Fisk AS, Lindesnes/Mandal, omdøpt til ASTRID EMILIE
(VA-86-LS) (30.01.2015).
M/S NONSTIND (LM5583) (23/-/1975) ex NY-GJØA - 08 ex
ØYSTEIN ANGEL - 01 ex EIVÆRING - 96 ex SANDØYJENTA
- 93 ex SØRVÆRBUEN - 87 - fra Nonstind AS, Ballstad til Dag
Ivar Knutsen AS, Myre og hjemsted endret fra Molde til Myre
(N-188-0) (07.01.2015).
M/S ROLLEIVSON (LLMX) (94/-/1982/96) ex SKARSJØ I - 11 ex
SKARSJØ - 08 ex SKÄRHOLMEN - 98 ex MYKENFISK - 87 fra Rero Kystfiske AS, Hasvik/Bodø til Fiskeriselskapet Norli AS,
Vedavågen/Bodø (R-140-K) (19.01.2015).
M/S RYPEFJORD (LHMF) (9131670) (1.192/470/1995) ex K.AR
CTANDER - 14 - Hammerfest Industrifiske AS, Rypefjord/Ham
merfest, fått nytt fiskerimerke (F-38-H) (09.01.2015).
M/S RØSTHOLMEN (3YMV) (24/-/1959) - fra Nordfangst Røst AS,
Røst/Bodø til Partrederiet Barstein ANS (Tom Færøy), Hardbakke/
Bodø (SF-131-SU) (16.01.2015).
M/S SJØFISK (LJXU) (48/-/1981/84) ex GULGOVÆRING - 87 - fra
Rowenta AS, Reine/Sandnessjøen til Asbjørn Olsen, Brasøy/Sand
nessjøen (N-50-HR) (28.01.2015).
M/S SOLTIND (LM3154) (23/-/1963) - fra Svein Arne Johansen,
Sortland til Oddbjørn Frantzen c/o Oddbjørn Edgar Karl Frantzen,
Kaldfarnes/Sortland (T-190-TK) (21.01.2015).
M/S STAMSUND (LJCC) (9167095) (698/-/1998) ex NORDTIND 00 - fra Nordland Havfiske AS, Stamsund til Finnmark Havfiske
AS, Rypefjord og hjemsted endret fra Svolvær til Vardø (F-28-BD)
(06.01.2015).
Februar 2015:
M/S AMBASSADÖR (LJBI) (8862301) (290/-/1988/98/00) ex ØVRA
BØNES - 02 ex AMBASSADÖR - 02 ex VIENNA - 93 - Trøn
derhav AS, Husbysjøen, omdøpt til TRØNDERHAV og hjemsted
endret fra Haugesund til Trondheim(ST-31-RS) (06.02.2015).
M/S BALLSTADØY (LLLI) (9240263) (476/197/2001/05) ex HERØY
FISK - 10 ex STÅLEGG - 08 ex ØYBARD I - 05 - Ballstadøy
AS, Ballstad/Svolvær, omdøpt til BALLSTADØY I (N-185-W)
' (16.02.2015).
M/S BUKSNESFJORD (LKEA) (81/-/1964/03) ex VÅGAVÆRING 95 - fra Kyto AS, Gravdal/Svolvær til Klotind AS, Myre/Svolvær
(N-26-0) (13.02.2015) I mars tilbake til Kyto AS, Gravdal/Svolvær
(N-56-W) (02.03.2015).
M/S ERLY (LAVH) (8612122) (173/-/1985) ex HEIDI-JETTE - 07 ex
WELL-BANK 94 - fra Erly AS, Kopervik/Åkrehamn til Setho Fis
keriselskap AS, Flekkerøy/ Åkrehamn (VA-32-K) (25.02.2015).
Deretter tilbake til Erly AS, Sævelandsvik/Åkrehamn (R-133-K)
(19.03.2015).
M/S HAUKØYFJORD (LMWT) (-/-2003) - Rudolf Harald Jakobsen,
Storfjord i Tysfjord, fått nytt fiskerimerke (N-4-TF) (11.02.2015).
M/S HEPSØHAV (LARU) (9430117) (499/368/2008/11) - fra Tine
Kristin AS, Steinsdalen/Trondheim til Stener Hepsø Fiskebåtre
deri AS, Steinsdalen/ Trondheim (ST-l-O) (24.02.2015).
M/S K M ØSTERVOLD (LHWW) (9113422) (1.308/-/1996) ex
FISKEBAS - 12 ex NORDFISK - 04 - fra H. Østervold AS, Tor
angsvåg til Fosnavaag Havfiske AS, Fosnavåg, omdøpt til NORD
SJØBAS og hjemsted endret fra Bergen til Fosnavåg (M-190-HØ)
(11.02.2015).

M/S KJØLVA (LM6836) (24/-/1979) ex NY-MÅTIND - 10 - fra Atløy
Fisk AS, Atløy/Svolvær til Mathisen Fiskebåtrederi AS, Hav
øysund/Svolvær (F-29-M) (26.02.2015). I mars til Finnmark Kyst
fiske AS, Hammerfest/Svolvær (F-30-H) (10.03.2015). Deretter
til Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Svolvær (F-70-M)
(27.03.2015).
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 - fra Klotind AS, Myre til Kyto
AS, Gravdal/Myre (N-57-W) (05.02.2015).
M/S LOFOTHAV (LHSS) (8960531) (120/-/1995/99) ex LOVUNDVÆRING - 11 ex OLE-GUNNAR - 04 ex BJØRN ROALD - 02 ex
BRATTSKJÆR I - 01 ex BRATTSKJÆR - 01 - Kurt Håkonsen c/o
Kurt Sten Arne Håkonsen, endret adresse fra Stamsund til Leknes/
Svolvær, omdøpt til LOFOTHAV I (N-20-W) (04.02.2015).
M/S MÅTIND (LJKH) (87/-/1998/00) - fra Måtind AS, Bleik/Sortland til Jarle Berg’s Sønner 2 AS, Værøy/Sortland (N-10-VR)
(09.02.2015). I mars til G.T. Madsen AS, Bleik/Sortland, omdøpt
til KLÆVTIND I (N-14-A) (31.03.2015).
M/S NY-MÅTIND (LAZX) (51/-/1971/92/95/96) ex SKREIGRUND - 10
ex FLOING - 09 - fra Brødrene Kristiansen AS, Sørvågen/Tromsø
til Kransvik AS, Sørvågen/Tromsø (N-151-MS) (06.02.2015). Der
etter til Knut Olav AS, Sørvågen/Tromsø (N-151-MS (20.03.2015).
M/S SJØVIK (JWLQ) (8849206) (160/-/1985/87/02) ex ELVIRA - 09
ex SOLHOLM SENIOR - 03 ex SKUDETRÅL - 98 ex SANDER
- 96 ex JAMALITO - 89 - fra Fleklcerøyfisk AS, Flekkerøy/
Kopervik til KMJ Senior AS, Skudeneshavn/ Kopervik (R-122-K)
(20.02.2015). Deretter tilbake til Flekkerøyfisk AS, Flekkerøy/
Kopervik (VA-22-K) (19.03.2015).
M/S SKUDE SENIOR (LCGU) (6826212) (405/-/1968/08) ex PER
NILLE FROM - 08 - STROMBOLI II - 05 ex STROMBOLI - 04
ex BENTHE LOTH - 79 ex STROMBOLI - 75 ex FANO - 72 - fra
Partrederiet Najaden ANS (Jostein Knutsvik),Skudeneshavn til
Østerfjord AS, Torangsvåg, omdøpt til ØSTERBRIS II og hjemsted
endret fra Skudeneshavn til Bergen (H-187-AV) (23.02.2015). I
mars til Østerbris AS, Torangsvåg (H-187-AV) (11.03.2015).
M/S SKÅRHOLM (LANV) (8882935) (162/200/1994) ex CAPRICE
- 13 ex VESTAVIND I - 08 ex VESTAVIND - 07 ex ANDREA
KLITBO - 07 ex ALOUETTE - 01 - fra Skårholm Fisk AS, Sæve
landsvik/Åkrehamn til Leidland Fiskeriselskap AS, Egersund/
Åkrehamn (R-77-ES) (17.02.2015), deretter tilbake til Skårholm
Fisk AS, Sævelandsvik/Åkrehamn (R-87-K) (27.02.2015).
M/S SOLBJØRN (LM3536) (20/-/1965) - fra PR ANS Solbjørn (Bjarne
Møller), Reine/Svolvær til Lars-Gøran Ulriksen, Reipå/Svolvær,
omdøpt til MAGNY (N-444-ME) (05.02.2015).
M/S STARBEAM (LLAQ) (94/-/1999/12) ex EDNA SYNNØVE - 13
ex GANGSTAD - 12 ex HAVBORG - 06 ex GISKE - 05 ex J.M.
GISKE - 04 ex LAPO - 01 - fra Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø),
Brattvåg/Ålesund til Uttian Fisk AS, Dyrvik/Molde, omdøpt til
FRØYFISK (ST-80-F) (02.02.2015).
M/S VIKABUEN (LDLY) (23/-/1960) - fra PR Hermod og Ken-Hugo
Karoliussen ANS (Hermod Kornelius Karoliussen), Silsand/
Tromsø til Vikabuen AS, Silsand/Tromsø (T-117-LK) (05.02.2015).
M/S VÅRBUD (LM3369) (19/-/1964) - fra Frank Engdal, Krakhella/
Sortland til PR Arve Engdal ANS (Tommy Engdal, Sørbøvåg),
Krakhella/Sortland (SF-16-SU) (09.02.2015).
M/S ÅRØYFISK (LLYH) (8029059) (207/-/2002/06) ex NEVERFJORD
-11 - fra Årøyfisk AS, Bleik/Hammerfest til Mirsel AS, Sørvågen/
Hammerfest (N-56-MS) (02.02.2015).
Mars 2015:
M/S ANDENESVÆRING (LMVM) (76/-/1983) - fra Øynes Kyst
fiske AS, Svolvær/ Sortland til Røstad & Sønn AS, Myre/Sortland
(N-96-0) (02.03.2015).
M/S ANDOPSVÆRING I (LAOM) (92/-/1968/78/92/97/98) ex AND
OPSVÆRING - 14 ex ANDOPSVÆRINGEN - 98 ex MYKENFISK
- 82 - fra Andopsværing AS, Båtsfjord til Håkon Simon Broch
mann, Havøysund og hjemsted endret fra Bodø til Hammerfest
(F-42-M) (24.03.2015).
M/S DUNØY (LNTI) (92/-/1985) - fra Senjahav AS, Husøy i Senja/
Tromsø til Husøy Fiskeriselskap AS, Husøy i Senja/Tromsø

(T-18-LK) (09.03.2015). Deretter til Oddvar Nes AS, Botnhamn/
Tromsø (T-18-LK) (31.03.2015).
M/S HAVFLUNA (JWPD) (72/-/1985/91) ex GANTHI - 12 ex
VISHOLM - 08 ex SULEBAS - 04 ex STAVE SENIOR - 01 ex
HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN - 91 - Akito Fisk AS,
Deknepollen/Molde, fått nytt fiskerimerke (SF-77-V) (12.03.2015).
M/S HOVDA (LHMB) (99/-/1978/84/90) ex RANDI MARIE - 06 ex
SULØYFISK - 89 ex SOLSTAD JUNIOR - 87 ex RANDI MARIE
- 86 - fra Fruholmen AS, Bekkjarvik/ Hammerfest til Rogdo Tre
båtforening, Odda/Hammerfest (H-156-AV) (02.03.2015).
M/S INGVARDSON (LEIA) (8845200) (149/-/1991) ex STOREGG
- 12 ex MEILANDSTIND - 99 ex STIG WILLY II - 97 - fra Part
rederiet Onar og Odd Emil Sjo (Onar Sjo), Sæbøvik/Bergen til
Partrederiet Ragnar ANS (Leif Arne Nyvoll), Ålesund/Bergen
(M-90-G) (16.03.2015).
M/S JOHAN BERG (LLWT) (9028653) (496/-/2003/10) - fra Jarle
Bergs Sønner AS, Værøy/Bodø til Jarle Berg’s Sønner 2 AS,
Værøy/Bodø (N-145-VR) (26.03.2015).
M/S KAMARO (JXDZ) (8514526) (496/-/1986/88/92/94/07) ex
SEIR - 07 - Kamaro AS, Ålesund, nytt fiskerimerke (M-3-VD)
(24.03.2015).
M/S LEIF JUNIOR (JXSK) (88001101) (166/-/1987) ex OLE ELVAN
- 99 - fra Steinfjordfisk AS, Sortland til Lofotskrei AS, Leknes/
Sortland (N-l-W) (23.03.2015).
M/S NORDTORSK (LHRB) (8718902) (144/110/1988) ex HEIDI
ANITA - 14 ex HUSØYSUND - 99 ex SKORPESUND - 91 - fra
Nordsild Havfiske AS v/Johannes Arne Arvesen, Engenes/Tromsø
til Senja AS, Husøy i Senja/Tromsø, omdøpt til HALLVARDSON
(T-500-LK) (24.03.2015).
M/S NYSOL (LNGJ) (81/-/1984/91) ex SKARBERG - 12 ex HEL
LODDEN - 07 - fra Nysol AS, Gravdal/Svolvær til Br. Lud
vigsen AS, Sommarøy/Svolvær, omdøpt til BARSUND (T-l-T)
(02.03.2015).
M/S ROLF ASBJØRN (LLMI) (9244764) (397/180/2001) ex MELØY
FJORD - 11 ex TORGERSEN - 04 - Solnes Kystrederi AS,
Midsund, omdøpt til NYSKJER og hjemsted endret fra Tromsø
til Molde (M-515-MD) (06.03.2015).
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LIVSLINJE I STAMPESJØ
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Praktbok fra Dag Bakka jr
og Bodoni Forlag
LIVSLINJE OG EVENTYRREISE
Her er historien om Hurtigruten - stamruten
som siden 1893 har knyttet sammen kysten
mellom Bergen og Kirkenes.
Boken forteller om den tidligste rutefarten
på Nord-Norge, om utviklingen av samfunn
og samferdsel, om skip og hendelser og
om den spennende utviklingen fra stamrute
til opplevelsesreise.
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«Flatskjær» (158 bt, 1967 Kystvågen Slipp), er i mai
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2015 solgt til Fosen Gjenvinning for hogging.
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«Suderøy» (199 bt, 1959 Nederland) er av Bømlotrål
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AS solgt til Fosen Gjenvinning i april.
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«Karm Viking» (383 bt, 1979 Søviknes) er solgt til
Fosen Gjenvinning i januar etter brannskade.
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Selvlosseren «Nidarø» (1040 tdw, 1965 Skäla)
er av Seaworks, Harstad, solgt til Fosen
Gienvinnina
iuni 2015.
Gjenvinning ii juni
2015.

SKIPET NR. 2 2015

77

I

___

f

IB

I

HjF*
j',

I

II

i

f

,®®^Bjj|jHB^|H

KBRElgJil^^
''

.

'

;•

-

.•. : Hj^^WSPjBppBpS^yy^^-' J; • '

..•p® y
• —

*

/

- —

_

'-' 'W

;"'.

: X>*K

.-

•

-"'
•" '•

--

•—>> . _____

~

~"

__
'
.

GRAFISK PRODUKSJON: BODONI, BERGEN - ISSN 0333-2683

—~ :
•„.

-~ Tri=r,j
' ' .• =

NB

i

