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BIBLIOTEK-KVELDER PÅ BERGENS SJØFARTSMUSEUM

Følgende bibliotekkvelder er
fastsatt i vårhalvåret:

Åpningstiden er som vanlig 18.00 til 21.00

Vi har det veldig trivelig på disse kveldene.
Det er god plass til flere. Er du i Bergen
disse kveldene, bør du ta en tur oppom!

Styret vil minne om kontingenten for 1991, som er kr.
160,-. Det er viktig at du betaler NÅ, ellers kommer
ikke Nr. 2 av SKIPET til deg.

Som du ser av regnskapet og formannens epistel, er gaver
svært velkomne i år.

FORSIDEN:

M/S "SLEIPNER" (1974), en Westamaran
bygget for Flaggruten Stavanger -
Bergen.

BAKSIDEN:

D/S "KONG SVERRE" ex "STAVANGER I" (1914) fotografert i
Lærdal i Sogn sommeren 1961 eller 1962. Etter havariet
til "NORDFJORD I" gikk "KONG SVERRE" i snøggruta Bergen
Årdalstangen fram til "K0M1ANDØREN" ble levert. Men den
fortsatte likevel med sin ene ukentllge tur i Nattruta
Stavanger - Bergen.

Mandag 6. mai
Mandag 3, juni

INNHOLD



Formannen har roret

Som det fremgår av regnskapet for 1990, har vi et
kraftig underskudd på driften. Dette kommer av flere
årsaker, som selvsagt vil bli kommentert på årsmøtet,
men noen av postene var ikke forutsett da budsjettet ble
satt opp. F.eks. har vi måttet gå til anskaffelse av
Lloyds Ragister of Shipping for i det hele tatt å kunne
produsere "SKIPET" med pålitelige informasjoner . Regn

Flaggboken (Norges Skipsliste 1985 & 1987,
Begge Kr, 40,-.

Porto kom:,er i tillegg

Den mørkeste tiden ligger bak oss, og vi ser fram til
den lyse, fine årstid. På annet sted i bladet vil dere
finne innkalling til årsmøtet i Haugesund, som holdes
lørdag 1. juni. Skulle ikke det være en fin tid & ta seg
en tur til Haugesund, treffe andre medlemmer og ha en
hyggelig helg sammen? Jeg håper at mange vil benytte an
ledningen til å komme, merk av dagen med det samme og
ikke vent med påmeldingen!

Så er da endelig Nr. 1 / 1991 ferdig! Hovedinnholdet er
2. del av historien om Det Stavangerske Dampskibsselskab
Første del stod i Nr. 2/1990, men gru r forhold
redaksjonen ikke er herre over, kommer foicsettelsen
først nå, Meningen var å fullføre historien i dette nr.,
men det ble ikke plass til hele fleet-listen. Den er
imidlertid klar, og vil følge i neste nummer. Vi håper
da å følge opp med historien til selskapene som ble
overtatt av Stavangerske og med en oversikt over
fartøyer som har vært leid men ikke eid, samt de
forløpig 3 fartøyer som er levert til Rogaland
Trafikkselskap.

Grunnet utenlandsreiser og hardt arbeidspress på
arbeidet, kommer ikke vår faste spalte KJØP OG SALG
denne gangen. Vi regner med å være tilbake med en fyldig
spalte i neste nummer. Redaksjonen har også en del
kortere artikler som denne gangen måtte stå over, men er
som altid interessert i flere artikler. Nye skribenter
er svært velkomne!

ANNONSE

Følgene eldre nummer av SKIPET kan fortsatt skaffes:

2/1980 - kt. 15
3/1987 - Kr. 25
4/1987
2/1988 - Kr. 40
3/1988
4/1988
2/1989
3/1989
4/1989
1/1990
2/1990
3/1990
4/1990

Leif M. Skjerstad
Gabriel Tischendorfs vei 31
5031 LAKSEVÅG

REDAKTØREN TAR ORDET OGSÅ

skapet for 1990 ble belastet med 2 årgangar av
registeret, slik at ca. 7,000 kr. er brukt til dette
formål.

Årsmøtet vil nok gå inn for en forhøyelse av
kontingenten fra nyttår 1992, Vi kan ikke be om økning
for i år, da innbetalingskortene allerede er sendt ut.
Men man kan jo gi et frivillig bidrag om man ønsker det.
Jeg har sendt en frivillig gave til selskapets kasse, og
utfordrer alle medlemmer til å gjøre det samme. Et stort
eller lite bidrag, alt er velkomment!

Styret har satt i gang tiltak for å bedre økonomien og
minske utgiftene. Men skulle inntektene i år ikke bli så
store som vi forventer, må vi kutte ned på antall fotos
som benyttes i bladet, og det ville være synd.

Som formannen nevner, økonomien er ikke den beste. Det
er få andre steder enn på SKIPET det kan spares. Redak
sjonen har derfor valgt å minske størrelsen av bladet
noe, ved å begrense sidetallet til 80. Vi mener likevel
at det skal være mulig å lage et godt blad. Vi har også
oppdaget at det koster dobbelt så mye å sende et blad på
96 sider til utlandet som et blad på 92. Bedrer
økonomien seg, kan det derfor bli aktuelt å øke
sidetallet til 92 igjen, men heller ikke mer. I dette
nr. er det svært mange bilder, det skyldes at de ble
laget ferdig for et halvt år siden. For framtiden må vi
nok bli noe mer tilbakeholdne.

I forrige nr. og i dette er det brukt forskjellige typer
og skriftstørrelser. Vi er klar over at det kan virke
noe rotete. Redaksjonen er i ferd med å forberede
overgangen til desktop publishing. Vi er klar over at
mange har funnet skriften i bladet uklar og for liten.
Til høsten håper vi å få mer enuetlig skrift og kunne gi
ut et blad med tilnærraet fotosätt kvalitet.

ANNONSE

Ønsker å kjøpe frimerket med "SEIMSTRAND" som motiv.
Kom ut på Grenada i 1980.

F0RESPØRSEL

Kan noen av våre hollandske medlemmer hjelpe med
følgende spørsmål:

M/S "FARMSUM" ble levert 8/1946 fra Scheepswerf N.V.
Gebr. Coops, Hoogezand. Hvilket rederi var eier av
skipet 1946-47, og hvilket kallesignal hadde det?

I 1947 blir baten solgt til P. Wagenborg, Groningen, og
blir omdøpt til "ALBATROS" med kallesignal PCGC. Båten
kom til Sverige i 1950 som "H. A. HERMANSSON" (SFQY) og
har gått i kystfart i Norge fra 1966 som "GNY" (LHXX).

Per

Viggo Nonås
Vardalen 69
5240 VALESTRANDSFOSSEN
tlf. 05/ 39 48 91

Per Alsaker

Re ; aksjonen



REDERIFORTEGNELSE NR. 121

Av Alf Johan Kristiansen
og Thor B. Melhus

FLÅTEN I 1880-ÅRENE
Ved selskapets 25 års jubileum i 1880 besto
selskapets flåte av følgende skip:

Hjul-D/S "RYFYLKE" 115 brt bygd 1855
D/S "STAVANGER" 279 " " 1867
D/S "HAUKELID" 117 " " 1869
D/S "SKJOLD" 84 " " 1870
D/S "KONG SVERRE" 439 " " 1867,

kjøpt 1875
D/S"KONG HAAKON" 631 " bygd 1878
D/S "ROGALAND" 120 " " 1878

Som oversikten viser, var 4 av de 7 skipene
anskaffet i løpet av 1870-årene. Det første
var "SKJOLD" som var omhandlet i SKIPET 2/90.

Fra 1873 kom D/S"STAVANGER"s rute fra Bergen
til Christiania inn i fastere former med en
tur ukentlig. Året før hadde skipet gjennom
gått en stor ombygging og skipet var nå vel
egnet til denne ruten som fikk stadig større
betydning for selskapet.

I 1875 var Stavangerskes stilling så god at
det ble bestemt å kontrahere ett nytt skip for
kystruten. Før man imidlertid kom så langt,
fikk selskapet tilbud fra Det Søndenfjelds
Norske Dampskibsselskab om å kjøpe deres "KONG
SVERRE" for 40.000 spd., og selskapet slo til.

Etter en mindre ombygging ble "KONG SVERRE"
satt inn i kystruten fra mars 1876 og selskap
et fikk dermed 2 skip i kystruten. "KONG
SVERRE" var bygget ved Nyland Verksted i
Christiania og var da det ble ferdig i 1867
blant de største skip som var bygget i Norge.

I de 3 første årene gikk skipet i rute for
Søndenfjelds-Norske mellom Christiansand og
Kiel. Fra 1870 til 1874 gikk det mellom

D/S "KVITSØY" ex "ROGALAND" (1878)

Det Stavangerske
Dampskibsselskab
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Christiania og Trondhjem, men skipet ble lagt
opp i 1874 da denne ruten ikke svarte seg.

For DSD derimot fikk skipet gjøre tjeneste i
over 60 år. Fram til våren 1930 gikk "KONG
SVERRE" i kystruten og ble deretter benyttet
som reserveskip til 1939 da det ble solgt til
opphugging.

I 1877 kontraherte selskapet 2 nye skip for
levering året etter. Det største av disse, som
fikk navnet "KONG HAAKON", ble bygget ved
Nylands Verksted, mens det minste av skipene
kom fra Kockums Mek. Verksted i Malmø våren
1878 og ble døpt "ROGALAND".

"KONG HAAKON ble straks satt inn i kystruten
sammen med "KONG SVERRE", mens "ROGALAND" ble
brukt til forskjellige oppgåver som for eks.
en kort tid i rute på Hardanger, ble benyttet
til sleping og ekstraturer og i rute på Ryfyl
kefjordene. Skipet var i selskapets eie like
til høsten 1957.

Etter at "STAVANGER" ble ledig, gikk den i
opplag fram til våren 1879. Selskapet fikk da
konsesjon på postruten mellom Kristiansand og
Frederikshavn i Danmark og "STAVANGER" ble
satt inn i denne ruten. For å sikre regulari
tet i ruten var selskapet forpliktet til å ha
et reserveskip og "ROGALAND" fikk denne opp
gaven. Ruten gikk ganske bra og i 1882 fant
man tiden inne til å kontrahere et nytt og
større skip til denne ruten ved Stavanger Stø
beri & Dok. Denne kontrakten ble innledningen
på en forbindelse som kom til å vare så lenge
verkstedet var i virksomhet.

Det nye skipet som var verkstedets byggenummer
5, fikk navnet "KONG OLAF" og ble overlevert i
september 1883. Skipet var noe mindre enn
"KONG SVERRE" og "KONG HAAKON" med en tonnasje
på 471 brt og en kjennngslengde på 152,3 fot.
Skipet ble straks satt inn i Frederiks
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havnruten. I noen tid ble ruten trafikkert av
to skip etter fornyrt kontrakt med Staten.
Dette ga imidlertid mindre lønnsomhet og
"STAVANGER" ble etter en tid tatt ut og
benyttet som reserveskip i denne ruten
samtidig som skipet gikk inn i en ny rute
mellom Christiania og Kristiansand. Skipet
gikk i denne ruten da det forliste i 1886.

I 1888 grunnstøtte "KONG OLAF" ved Torungene
og fikk store skader. Skipet ble senere bragt
til Stavanger for reparasjon og forlengelse
ved Stavanger Støberi & Dok til en kostnad på
kr. 55.000. I avisene sto det ved tilbake
leveringen at "KONG OLAF" "nå måtte være et
av vårt lands aller smukkeste skip".

1 1880-årene kom administrasjonen av selskapet
inn i fastere former. Allerede i 1881 kjøpte
selskapet inn de lokaler og pakkhus som hittil
var leid, samtidig som man kjøpte ytterligere
2 pakkhus og et par mindre eiendommer i
Børevigen i Stavanger, der selskapet i alle år
senere har hatt sitt tilholdssted.

D/S "KONG OLAF" ble levert til Fredrikshavnruten i 1883

I 1884-85 ble "KONG SVERRE" ombygget ved
Stavanger Støberi & Dok. Denne ombyggingen ble
svært omfattende, bl.a. ble brønnene i dekket
innebygget samtidig som skipet fikk ny over
bygning og nytt compound dampmaskineri på 100
nhk.

Kontrakten på Freder ikshavnruten gikk ut i
1887 og DSD tapte i konkurranse med et annet
selskap som ga lavere anbud. DSD's første
utenlandsrute var dermed til ende. Men det var
tydelig at dette hadde gitt mersmak for sel
skapet bestemte seg snart til å prøve igjen.
Fra sommeren 1887 ble "KONG OLAF" satt inn i
en rute mellom Stavanger/Bergen og Leith i
Skottland, hovedsaklig basert på turister til
Vestlandet. Det ble imidlertid med denne ene
sesongen.

c

Etter at selskapets vedtekter ble endret i
1886, fikk man en fast ansatt driftsbestyrer,
Oluf Normann, som var tidligere kaptein på
"STAVANGER, "KONG SVERRE" og "KONG OLAF". Han
hadde denne jobben fra til 1894.

Til tross for dårlige tider, klarte DSD seg
ganske bra gjennom 1380-årene. I kriseåret
1883 var selskapets nettofortjeneste kr.
80.000 og i de følgende årene sank den, men
den kom aldri under kr. 50.000. I de fleste
årene fikk aksjonærene utbytte på 5-6 prosent.

I 1894 ble det ved en vec ektsendring
besluttet å ansette en administrer.J direktør
som direks jonens formann. Kaptein S Simonsen
fra Mølstrevåg som i en årrekke hadde vært
kaptein i selskapet, ble ansatt. Det var en
person som nøt høy anseelse såvel innenfor som
utenfor selskapet.

Kystpostruten mellom Christiania og Bergen var
uten tvil ryggraden i selskapets virksomhet i
denne tiden. Alt fra 1870-årene hadde
selskapet deltatt med 2 av i alt 6 skip i
ruten. Samarbeidet med de andre selskapene i
ruten var til å begynne med så som så. I 1881
ble det prøvd med et felles fraktregulativ,
men dette snart oppsagt igjen. I 1883 kom
det fram et radikalt forslag om at skipene i
kyst-postruten og Frederikshavnruten skulle
samseile og nettofortjeneste skulle deles
mellom dem i henhold til den kapital som hvert
skip hvert år representerte etter Veritas
regler. Dette ble det ikke noe av. Istedenfor
ble det nærmest fraktkrig.

KYSTPOSTRUTEN

I 1887 kom det fart igjen i arbeidet med å få
til et nærmere samarbeid mellom kystrutesel
skapene i og med förnyelsen av kontrakten ora
postbefordringen. I hard konkurranse med Det
Bergenske Dampskibsselskab og Det Nordenfjeld
ske Dampskibsselskab fikk kystruteselskapene
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til slutt kontrakten for 6 ukentlige seilinger
med ialt 8 skip. I denne forbindelse ble det
gjennomført ensartede frakter for alle skip i
ruten.

Økonomien i trafikken på Ryfylkefjordene var
ikke særlig god. Etter at selskapets stilling
var konsolidert, økte kravene fra distriktene
ora bedre service. I 1877 allierte distriktene
seg med amtmannen for å få DSD til å utvide
fjordfarten. To av fartøyene gikk i fjord
farten i kombinasjon med en rute til Bergen.

DSD ga klar beskjed ora at man ikke kunne
utvide rutetilbudet uten at dette gikk utover
Bergensruten. Dersom man fikk økt statsbidrag
ville man imidlertid være i stand til å skaffe
nytt skip. DSD gikk så langt at man antydet av
amtskommunen kunne få overta hele fjordfarten
og drive den for egen regning. Staten ville
ikke gi økt tilskudd så selskapets rutenett
ble bare ubetydelig utvidet. Dette ga
opptakten til danning av lokale ruteselskaper
som ikke ble opprettet på særlig forretnings
messig basis. De fleste av selskapene fikk en
heller kortvarig levetid.

I 1882 var statstilskuddet til fjordfarten
kommet ned i kr. 10.GØØ. Selskapet sa seg
viillig til å sette inn et tredje skip dersom
tilskuddet ble forhøyet til kr. 12.000.
Istedet svarte Stortinget med å sette ned
tilskuddet til kr. 8.000. I motsetning til
noen år tidligere var både amtmann og depar
tement nå såre godt fornøyd med alle eksi
sterede rutetilbud.

I 1884 gikk imidlertid DSD til utvidelse av
rutetilbudet i fjordfarten for egen regning
ved å oppta 9 nye anløp. Staten svarte med å
sette statstilskuddet ned til kr. 6.000 da man
mente at hovedrutene nå var lønnsomrae nok uten
statstilskudd. Fra og med 1886 fait statstil
skuddet til lokaltrafikken helt bort.

Stavanger ble tidlig trukket inn i den gryende
turismen utover i 1880-årene i og med at
Wilsonlinjen anløp Stavanger i ruten Hull-
Bergen. DSD så tidlig mulighetene for å ut
vikle turisttrafikken som et supplement til
rutetrafikken på Ryfylkefjordene.

Særlig var ruten til Sand populær blant
turistene som fortsatte opp gjennom Suldal med
heste-skyss, robåt over Suldalsvatnet og
hesteskyss gjennom Brattlandsdalen til Røldal.
Allerede i 1884 ble det tatt lokalt initiativ
i Suldal for å anskaffe et dampskip for
trafikk på Suldalsvatnet. DSD så klart mulig
hetene for styrket trafikk i Sandruten og gikk
inn i det nye aksjeselskapet med en stor
aksjepost-

En stor del av turistene var engelskmenn og
det var med henblikk på dette at selskapet i
1887 opprettet ruten på Leith med "KONG OLAF".
Tallene for første sesong var oppmuntrende og
selskapet ville gjerne fortsette suksessen.
Ved forhandlingene mellom de samseilende sel
skapene i kystposruten foran reforhandlingene
om ny postkontrakt, tok DSD forbehold om at
"KONG OLAF" skulle gå i Leith-ruten om
sommeren. Direksjonen måtte senere frafalle
dette kravet for å kunne sikre sin andel i
kystpostruten som var viktigst for selskapet.
Dermed måtte selskapet legge ned denne ruten
og bergenske shippingkrefter fikk fritt
spillerom i turistfarten på Nordsjøen. Først i
1889 ble det etablert anløp i Stavanger igjen
med en rute fra Newcastle til Bergen via
Stavanger.

Et annet moment i turistsammenheng var at DSD
meldte seg inn i det europeiske billettsystem
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slik at selskapet kom med i de internasjonale
reisebyråers prospekter. Disponent Normann i
DSD som i 1889 var valgt til formann i
Stavanger Turistförening, var en av initia
tivtakerne til den store Turistutstill.ingen i
Bjergstedparken i 1890, en utstilling som
vakte stor oppmerksomhet både innenlands og
utenlands.

Det stavangerske næringsliv tok seg kraftig
opp igjen utover i 1890-årene. Hermetikkin
dustrien ekspanderte og eksporten økte år for
år. Andre industrier grodde fram, dels som
hjelpeindustri for hermetikkindustrien, dels
på eget grunnlag.

På Jæren var det en stor utvikling i landbruk
et med økt produksjon og ny teknikk, noe som
førte til større virksomhet og mer aktivitet.

I 1890 kontraherte selskapet et nytt skip som
i første rekke var beregnet til Bergensruten
og fjordfart. Skipet som ble bygget av Kockums
Mek. Verkstad i Malmø, fikk navnet "RYFYLKE"
og ble levert i juli året etter. Det ble an
ført i avisene at "skipet i enkelte hensender
var levert endog solidere og smukkere enn
etter tegningene".

"KONG HAAKON" totalforliste i 1891 ved Gjes
lingene. Vraket ble imidlertid året etter
kjøpt tilbake fra forsikringsselskapet for kr.
2.500 pluss kr. 70 "for iværende last".
"RYFYLKE" måtte derfor straks overføres til
kystpostruten som den egentlig ikke var egnet
til. Det ble derfor vedtatt å forlenge skipet
med 24,5 fot ved Stavanger Støberi & Dok
samtidig som man fikk installert elektrisk lys
ombord.

Selskapet var imidlertid fortsatt i behov for
ytterligere tonnasje både i kystpostruten som
gikk godt og hadde økende trafikk, i Berg
ensruten som ikke fikk den nødvendige for
sterkning og også fjordtrafikken trengte nytt
og bedre materiell.

Sommeren 1896 kontraherte man et nytt skip for
Bergens ruten og fjordfart ved Stavanger
Støberi & Dok til en kontraktsum på kr.
119.000. Skipet som fikk navnet "STAVANGER",
ble levert i 1897. Det ble også arbeidet med
anbud på et skip for kystpostruten, men man
fant prisene for høye. Meinich's "CHRISTIANIA"
som var forlist ved Åna-Sira i 1898, ble
senere samme år utbudt tilsalg og DSD slo til.
Kjøpesummen var kr. 280.000 for skipet i samme
stand som før forliset. Samme år ble også D/S
"STATSRAAD HAUGLAND" innkjøpt for kr. 102.000
og satt inn i Bergensruten under navnet "SAND"

I 1890-årene kom det flere konkurrerende sel
skaper i fjordtrafikken. Fra 1892 ble D/S
"ROBERT" satt inn i konkurransefart med DSD / s
hovedrute på Sand og Sauda. Etter mange
mottrekk overtok DSD skipet i 1897. I 1892 kom
også Øernes Dampskibsselskab med en
aksjekapital på kr. 25.000 i fart med et
nybygd skip D/S"ØYBUEN" som gikk i rute annen
hver dag i Mastraf jorden og annenhver dag til
Østhusvik, Talgje, Finnøy og Fogn. I februar
1899 ble selskapet overført til et nyopprettet
Ryfylke Dampskibsselskab som hadde en
aksjekapital på kr. 75.000 og flåten ble
utvidet med D/S "FJORDBUEN". I 1896 hadde in
teresser i Strand stiftet sitt eget selskap
som anskaffet seg lille D/S "STRAND" i kon
kurranse med DSD i rute på de ytre fjordene i
Ryfylke.

DDS så med liten velvilje på all denne
konkurransen og forsøkte en rekke tiltak som
kom trafikkantene til gode som f.eks. nye
ruter, reduserte frakter og forbedret service.



D/S "KONG HAAKON" ble bygget i 1904 til kystpostruten.
Her er den fotografert ved Skolt. ;imnskaien i Bergen
og går trolig i Hurtigruten.

Først i 1909 kom det til en løsning og Det
Stavangerske Dampskibsselskab overtok både
"STRAND" og de to skipene fra Ryfylke D/S
sammen rad rutenettet.

Helt ira selskapets første år spilte
rutefarten på Bergen en viktig rolle for
selskapet. Det ble gang på gang understreket
at uten Bergensfarten hadde selskapet opphørt
etter få år.

I mange år gikk hjuldamperen "RYFYLKE" en gang
i uken til Bergen i deler av året. Skipet ble
senere avløst av D/S "HAUKELID" som gikk
regelmessig en gang i uken. Da man senere
også fikk 6 ukentlige avganger i kystpost
ruten, kunne man således reise Stavanger-
Bergen og vice versa hver dag i uken.

Sandnæs Dampskibs-A/S som ble stiftet i 1891,
bestilte et skip fra Stavanger Støberi & Dok
for kr. 75.000. Selskapet så en sjangse for
fart på Bergen med det nye skipet "SANDNÆS"
som ved leveringen i 1892 ble satt i fart på
Høgsfjord med en ukehtlig tur til Bergen.
Allerede samme høst ble dette utvidet til 2
ukentliga turer hver vei og Høgsfjordruten ble
sløyfet.

Opprinnelig gikk "SANDNÆS" fra Stavanger søn
dags kveld med retur mandag fra Bergen. Senere
ble det avgang fra Stavanger tirsdag og fredag
kveld ned anløp av Føresvik, Kopervik,
Haugesund og Leirvik. Denne ruten som snart
fikk navnet NATTRUTEN, ble mektig populær og
fikk stor trafikk.

Fra og led 1897 kom DSD inn i bildet og i god
förståelse ble nå rutetilbudet utvidet til 6
ukentliga avganger. "STAVANGER" som kom i 1897
ble satt inn i ruten fra Stavanger hver mandag
og onsdag, "SANDNÆS" gikk tirsdag, torsdag og
lørdag mens DSD satte inn "HAUKELID" om
fredagsk/eldene- På grunn av en utstilling i
Bergen ble det også tatt opp avgang søndags

lVANGER-BRRi
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kveld fra og med 1898 og dette fortsatte på
permanent basis i alle år. "SANDNÆS" fikk da
avgang søndag/tirsdag/torsdag, "STAVANGER"
gikk mandag/onsdag/fredag, mens "HAUKELID"
gikk lørdag.

Litt skifting av fordelingen mellom selskapene
fulgte, men ruten ble fort innarbeidet og fikk
et enormt ry for presisjon uanset vær.

Gamle kaptein Lange på "STAVANGER I" ble
berømt for sitt raske svar til en gammel dame
som etter dåtidens skikk spurte om det var så
at Nattruten gikk halv ni om Gud vil.
Nattruten går kl. halv ni enten Gud vil eller
ikke, var hans svar.

Ved inngangen til det nye hundreåre hadde DSD
følgende flåte:

D/S "CHRISTIANIA" -1895 D/S "HAUKELID" -1869
D/S "KONG OLAF" -1883 D/S "KONG SVERRE"-186
D/S "ROGALAND" -1878 D/S "RYFYLKE" -1891
D/S "SAND" - 1898 D/S "STAVANGER" -1897
D/S "ROBERT" -1877 D/S "SKJOLD" -1871

Tonnasjen var ca. 3.500 brt og selskapet hadde
i alt 120 ansatte.

I 1903 fikk selskapet sitt velkjente rederi
flagg med 3 røde striper på hvit bunn og en
blå trekant med en hvit stjerne nærmest stång
en. De røde stripene hadde selskapet allerede
i en årrekke brukt som skorsteins-merke på
sine skip.

Kystpostruten Christiania-Bergen var fremdeles
den som talte mest og blitt en fast
institusjon som var av livsviktig betydning
for flere byer og disktrikter langs kysten som
hadde dårlige kommunikasjonstilbud. Ved år
hundreskiftet var ruten daglig i sommar
halvåret mens den i vintertiden ble redusert
til 5 ganger ukentlig.

I 1901 satte selskapet "ROGALAND" i fart



mellom Kristiansand og Egersund med korrespon
danse i Kristiansand med Frederikshavn- og
Brevikrutene og i Egersund med Jærbanen. Skip
et viste seg som en ypperlig sjøbåt på denne
værharde strekningen.

I 1903-04 fikk kystpostruten 2 nye skip, "KONG
HAAKON" til DSD og "KONG OSCAR II" til ADS.
"KONG HAAKON" som ble bygget i Tørring i
Tyskland, ble overlevert 1.9.1904 og vakte
stor begeistring. Avisene skrev at passasjer
bekvemmelighetene var luksuriøse og sterke, en
solid komfort preget det hele.

I fjordfarten ble det også en utvidelse i be
gynnelsen av århundret i og med at DSD over
tok Sandnæs Damps første "SANDNÆS" da selskap
et anskaffet seg nybygg for nattruten. DSD
omdøpte skipet til "SANDEID" for fjord-fart,
særlig på nordsiden av Ryfylkefjordene. I 1909
overtok så DSD de tidligere omtalte fjordbåt
ene "STRAND" "ØYBUEN" og "FJORDBUEN". "ØYBU
EN" ble få år senere ødelagt av brann og ny
båt ble innkjøpt og fikk samme navn. I 1910
fikk selskapet et nybygg for fjordfarten fra
Stavanger Støberi & Dok under navnet "HJELME
LAND" , mens gamle "HAUKELID" nå ble reserve
skip. Imidlertid var fortsatt de fleste fjord
båtene gamle og begynte å bli nedslitte. Men
det var fremdeles ingen lønnsomhet i fjord
farten slik at modernisering måtte utstå.

Den store trafikken i kystpostruten medførte
at DSD fant å måtte sette "KONG OLAF" inn i en
ny hurtigrute fra Sandnes/Stavanger til
Christiania etter en grundig reparasjon.
Avgangen fra Sandnes/Stavanger var hver onsdag
og fra Christiania hver lørdag. Det var først
og fremst jordbruksvarer fra Jæren som var
grunnlaget for den nye linjen.

I hurtigruten ble det snart behov for ny
tonnasje da godsmengden stadig økte. I 1912
leide man inn lastebåten "JARL", men allerede
samme år kjøpte DSD inn to forholdsvis nye
danske lasteskip som fikk navnet "AUSTRI" og
"VESTRI". De ble ombygd og fikk innsatt nye
kjøleanlegg for føring av kjøtt. Det ble nå 3
avganger i uken hver vei. I forbindelse med
skipskjøpene ble aksjekapitalen i selskapet
utvidet fra kr. 600.000 til kr. 1.500.000.

I og med åpningen av jernbanen fra Oslo til
Bergen (Bergensbanen) i 1909, kom det til en
sterk økning i trafikken i nattruten da dette
nå ble raskeste veien til Oslo. DSD hadde
lenge forventet en slik utvikling og allerede
i 1907 ble et nytt nattruteskip kontrahert ved

D/S "VESTRI" (1910), innkjøpt i 1912.
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Stavanger Støberi & Dok.
navnet "BERGEN", ble levert i 1909.

Allerede i 1914 kom et nytt og større natt
ruteskip, "STAVANGER I" fra Trondhjem Mek.
Verksted. Gamle "STAVANGER" ble nå omdøpt til
"SAUDE". "STAVANGER I" var et staselig skip
som fort ble mektig populær i nattruten og det
kom til å gå i denne ruten i mer enn 50 år.

Historien bak navnet "STAVANGER I" sies å være
at man oppdaget da skipet skulle registreres
at et mindre fartøy i Trøndelag, bar navnet
"STAVANGER" og man kunne således ikke benytte
det navnet som DSD trodde var ledig. DSD
tilbud eieren kr. 500,- for å oradøpe fartøy
et, men dette ble ikke akseptert, derfor kom
I-tallet etterpå.

VERDENS:
Selskapet ble i de første årene lite berørt av
krigshandlingane. Etterhvert steg imidlertid
kullprisene til fantastiske høyder og
selskapet måtte begynne å inskrenke rutene. I
løpet av 1917 ble seilingene i kystruten
redusert til 5 pr. uke og servicefarten satt
ned til 9 knop. I hurtigruten Sandnes-Stavan
ger-Christiania var bare et skip i fart,
fjordrutene ble også redusert. Det var bare
nattruten som gikk som normalt.

I 1915 hadde DSD kjøpt D/S "HABIL" fra Holdt &
Isachsen og satt den i kullfarten på England.
I oktober 1917 på vei fra Norge til England i
ballast i konvoi ble skipet torpedert 115 n.
mil vest av Fedje. Alle ombord ble reddet.

"KONG OLAF" havarerte i januar 1917 ved Larvik
og ble liggende opplagt i skadet stand. Også
"KONG HAAKON" ble liggende lenge i opplag.

I 1917 opprettet man en egen teknisk avdeling
og den unge ingeniør Ludvig Thorsen ble ansatt
som leder. Han ble senere kjent og hedret som
"fjordbussenes far" - en ide som nærmest revo
lusjonerte fjordtrafikken i Norge like før og
etter 2. verdenskrig.

Adm. direktør Simonsen hadde i 1916 sagt opp
sin stilling for å trekke seg tilbake, men ble
av direksjonen anmodet om å bli sittende til
krigens slutt. Han fratrådte i mai 1919.

Som ny adm. direktør ble ansatt Johs. Johansen
fra Egersund. Han var 38 år og han ble
sittende i stillingen like til 1948 da han
gikk av for aldersgrensen.

Som ordfører for representantskapet i Det

fGER I ADMINISTRASJON
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HURTIGP"TEN PÅ HORD-NORGE
Allerede i 1913 gjorde DSD forgjeves framstøt
for å komme seg inn i hurtigruten på Nord-
Norge. Etter 1. vedenskrig ble det imidlertid
knapphe på tonnasje og DSD tilbod å sette inn
et ski dersom dette samt minst et skip i
tillegg fikk forlenge ruten sørover til
Stavang r. I förståelse med de andre
deltakei ie selskaper ble dette akseptert og
DSD sa ;e D/S "KONG HAAKON" inn i ruten etter
en omi>,nredning. I utgangspunkt ble skipet
chartre av Staten til kr. 42,50 pr. brt pr.
måned. Aret etter gikk satsen opp til kr.

D/S ”STAVANGER I” (1914), her fotografert

Stavangerske Dampskipsselskab hadde skipsreder
og senere stortingsmann Sigval Bergesen en
nøkkelposisjon i hele 27 år, fra 1913 til
1940. Foruten å være en stor shippingmann, var
han og >å en meget dyktig samferdselspolitiker
som arbeidet utrettelig for løsning av
Rogalands kommunikasjonsproblemer. Han er også
med rette kalt Sørlandsbanens far.

I 1913 hadde selskapet kjøpt en større eiendom
på øya Sølyst, tvers over for kulltomten på
Klasas* æret. I 1921 ble kullageret flyttet
over sandet. Det nye moderne kullbunkers
depotet sto først ferdig i 1925.

På Klas .skjæret ble det bygd opp eget mekanisk
verksteu for selskapets økende flåte. Det ble
nok å bestille for verkstedet fra første stund
da bar» det mest nødvendige reparasjons- og
vedlikehaldsarbeid var blitt utført på sel
skapets skip under 1. verdenskrig.

9

under 2. verdenskrig.

62,50. Fra og med 1923 arev DSD for egen reg
ning uten fast statstilskudd.

Det ble etterhvert behov for et nytt og større
skip i hurtigruten. Våren 1926 ble anbud inn
hentet og kontrakt ble skreve; med Danziger
Werft. Selskapet hadde ikke vært v lllig til å
kontrahere til en høyere pris inne ands, men
da forskjellen mellom laveste anbud utenlands
og laveste anbud innenlands var omkring 0,5
mill. kr., syntes de det ble for drygt.

Sorameren 1927 ble nye "SANCT SVITHUN" levert.
Skipet som var oppkalt etter Stavangers
skytshelgen, var et stort og staselig skip som
ble mektig populært blant de reis-ende.

Etter at konsesjonen i hurtigruten var blitt
forlenget i 1931, installerte selskapet kjøle
rom for ferskfisk ombord samtidig som
radiotelegrafi ble installert.

Planene om å etablere en ny lasterute på
England kom opp igjen i 1914, men ble raskt
skrinlagt da krigen kom. I 1922 tok DSD opp
igjen planene og man kjøpte lasteskipet
"SALONIKI" som fikk navnet "JÆDEREN" og ble
satt inn i rute mellom Stavanger og Grange
mouth. Bl.a. sørget skipet for selskapets
kullforsyninger. Farten ble imidlertid snart
oppgitt igjen.

Samme år hadde selskapet kjøpt inn D/S "TUNGE
NES" for hurtigruten Sandnes-Stavanger-Christ

....... . .   
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iania. Skipet ble innredet med store henge
haller for kjøtt og elektrisk ventilasjon.

I mars 1927 satte iraidlertid Sandnæs Damp
skibsselskab inn D/S "GANN" i en ukentlig rute
fra Sandnes til Oslo med avgang tirsdag-er,
samme dag som "TUNGENES"

Samme år besluttet DSD å bygge et nytt skip
for hurtigruten til Oslo. Sandnæs Dampskibs
selskap (SDA) betraktet dette som en uvennlig
handling og gikk til innkjøp av D/S "BURGER
MEISTER EHRENBERG" fra Tyskland. Skipet ble
uttstyrt med kjølerom og passas jerlugarer og
satt i fart fra mai 1928 under navnet
"JADARLAND".

I juni 1928 annonserte SDA at de ville sette
"GANN" inn i hurtigruten på Oslo med avgang
fredagene, eneste dag hittil uten avganger i
denne ruten. DSD betrakte dette som utidig
konkurranse i en rute sin selskapet seiv hadde
opparbeidet gjennom mer enn 20 år.

Som et mottrekk fant DSD ut at det nye skipet
som var bestilt for kystposttuten, skulle
settes inn i nattruten på Bergen istedenfor i
konkurranse med SDA's skip.

Striden brøt for alvor løs da det nye skipet,
"KRONPRINSESSE MARTHA" kom til byen 1.7.1929
og gikk nordover i nattruten allerede samme
kveld. Neste kveld gikk "STAVANGER I" fra kai
samtidig med og i samme rute som "SANDNÆS".
Det ble knallhard konkurranse 3 dager i uken
med dobbelt antall skip som skulle utføre
samme rute. Handelsdepartementet forsøkte
flere ganger å mekle i striden, men saken ble
først løst i mars 1930.

I september 1929 leverte Stavanger Støberi &
Dok det nye skipet som ble døpt "ROGALAND" og
satt inn i hurtigruten på Oslo. Skipet var
bl.a. utstyrt med et stort kjølerom og 2
fiskekummer. Disse kummene som tok 1000 kg
hver, var plassert akter på promenadedekket.
Kummene var innrettet slik at de stadig fikk
tilførsel av friskt sjøvann. De reisende kunne

D/S "SANCT SVITHUN" (1927), bygget for
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også følge med fisken i kummene gjennom
glassruter i kummene.

DSD kjøpte i 1931 et større engelsk skip, D/S
"BALTROVER" fra 1917, for £ 11.000. Med en
ominnredning til kr. 200.000 ved selskapets
eget verksted på Klasaskjæret, ble skipet
omdøpt "RYFYLKE" og satt inn i hurtigruten på
Oslo. Med sin fart på 13,5 knop, var skipet
det hurtigste i denne ruten. Arbeidet på
verkstedet besto bl.a. i utskifting av
oljefyringsanlegget for hovedmotoren, med et
kullfyrt anlegg som ga bedre driftsøkonomi.
Det ble også utstyrt med kjølerom, og lugar
plass til 27 passas jerer på 1. plass og 16 på
2. plass ble innredet. "RYFYLKE" ble et velre
nommert skip i denne ruten og hadde avgang
hver lørdag kveld fra Stavanger.

Etterhvert som nattruten Stavanger-Bergen og
hurtigruten Sandnes-Stavanger-Oslo ble utvidet
og fikk daglige avganger, mistet kystpostruten
mye av sin betydning. Samtidig foregikk det en
revolusjonerende utvikling i landverts kom
munikasjoner på Sør- og Vestlandet. Sørlands
banen var i 1927 kommet til Kragerø og
Flekkefjord var blitt endestasjon for den
forlengede Jærbanen. Det ble iraidlertid kraf
tig krangel da staten tok vekk subsidiene fra
kystpostruten. Det ble tilslutt et kompromiss
som gikk ut på at kystpostruten skulle fort
sette med et betydelig lavere tilskudd enn
tidligere. Dette betød at selskapene redu
serte aktiviteten med 2 turer i uken i vin
terhalvåret .

Adm. direktør Johansen som hadde sin shipping
utdannelse fra Tyskland og Østersjøhavner,
hadde stor interesse av å starte en godsrute
mellom Vest-Norge og tyske Østersjøhavner.
Planen ble satt i verk i 1929 da Bergen Lloyd
var i ferd med å avvikle sin Østersjø-linje.
DSD satte inn D/S "TUNGENES" i en 3-ukentlig
rute mellom Trondheim/Vestlandet og Stet
tin/Lubeck. Allerede i 1930 ble D/S "JELØ"
innkjøpt og satt inn i ruten under navnet
"ULSNES". Da ruten på Grangemouth senere ble
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D/S ”KRONPRINSESSE MARTHA" (1929), bygget for Kystruten.

oppgitt, ble "TUNGENES" erstattet av *'JÆDER
EN".

Det ble etterhvert et godt samarbeid mellom de
ulike selskapene som trafikkerte Østersjøhavn
ene. DSD gikk i 1931 inn i Nornanlinjen (som
opprinn-ilig var svensk) med ett skip i den
ukentlige ruten på Stettin, mens de samseilte
med BDS i 14-daglige ruten på Danzig/Gdynia.

DSD hadde i motsetning til de fleste andre
selskaper som drev lokalfart, ingen tilskudd
fra staten til disse rutene. Det var liten
lønnsomhet i lokalfarten og skipene var
nedslitte og etterhvert lite tilfredsstil
lende .

Det oppsto grunnlag for ny konkurranse i
fjordfarten, denne gang fra Jøsenfjord. A/S
Jøsenf jord Rutelag hadde i 1920 satt en liten
motorkutter i fart mellom Stavanger og
Jøsenf jorden. Denne kutteren ble imidlertid
snart for liten og måtte erstattes av et
større akip. DSD søkte samarbeid og våren 1923
kom d>n til en overenskomst om en viss
fordeling av ruter som det hadde vært strid
eller konkurranse ora. Kort etter solgte
selskapet D/S "ROBERT" til Jøsenfjordselskapet
som satte skipet i fart i Årdalsruten via Tau
under navnet "ÄRDALS FJORD". Det forble fort
satt konkurranse i mange år ennå om anløp av
Tau, Fister og Hjelmeland-

I 1937 dukket Høgsfjord Rutelag opp som en
sammenslutning av Høle og Forsand D/S og
Høgsfjord D/S som i en årrekke hadde hatt hver
sin rutebåt i fart på de sørøstre fjordene
uten nevneverdig konkurranse fra DSD.

I Vindafjordområdet hadde lokale interessenter
satt i vang rutefart i konkurranse med DSD med
en tidiigere engelsk lystyacht "VINDAFJORD"
Dette selskapet ble i 1938 overtatt av DSD,
samme aret som selskapt overtok D/S "FORRA"
fra Stavanger & Omegns Meieri. Skipet som drev
rutefari mellom Nordre Fogn, Finnøy, Talgje og
Rennesøy, fortsatte ruten også etter over
takeIsen »
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FLYRUTENE BEGYNNER
En rekke av landets ledende ruteselskaper var
fra første stund med i utbyggingen av det
innenlandske flynettet i Norge.
Handelsdepartementet hadde allerede høsten
1934 frerahevet betydningen av å opprette fly
ruter. DSD søkte også om .å få være med, bl.a.
sammen med Arendal Dampskibsselskab om konse
sjon på en flyrute Oslo-Bergen med mellom
steder. Senere ble også andre interesserte med
på en søknad ora konsesjon på strekningane
Oslo-Tromsø og nattfly Oslo-Gøteborg.

Det ble tilslutt innledat et samarbeid med BDS
og Det Norske LuftfartseJskap som førte til at
DSD gikk inn i Det Norske Luftfartselskap med
en andel på kr. 100.øøø. DSD ble ekspeditør
for DNL's sjøflyrute i Stavanger med ekspedi
sjon på selskapets verksted på 'lasaskjæret og
tilbringertjeneste til og fra 'Ikekaien med
selskapets slepebåtar.

Ved åpningen av den nye Sola flyplass i slutt
en av mai 1937, hadde DSD stillet "KRONPRINS
ESSE MARTHA" til disposisjon for Kongen og
hans følge. DSD overtok nå ekspederingen av
en britisk flyrute mellom Aberdeen og Sola.

Omkring 1930 hadde DSD 8-9 fjordbåter i daglig
trafikk i Ryfylkefjordene med 85 anløpssteder.
Skipene var gamle, gjorde liten fart og hadde
dårlige manøvreringsegenskaper. Det nyeste var
"HJELMELAND" fra 1910.

Ing. Ludvig Thorsen på selskapets tekniske
avdeling arbeidet iherdig sammen med
selskapets styre og ledelse for å finne fram
til mer økonomiske og hurtigere båttyper for
denne farten, basert på dieselmotordrift.

I midten av 30-årene hadde man planene klare
for en helt ny konstruksjon basert på størst
mulig fart, minst mulig deplasement og kun
beregnet for passas jerer, post og lettere
gods. Skroget fikk forholdsvis stor lengde for
å gi stor dekksflate og fart, sveising ble
anvendt for å gjøre skroget lettest mulig slik
at dypgående ble liten. Salongen ble utstyrt
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med seter plassert på samme måte som i en buss
og det var derfor naturlig at nyskapningen ble
kalt for en fjordbuss.

Første skip av den nye konstruksjonen ble
"EKSPRESS" som ble bygget ved selskapets eget
verksted på Klasaskjæret i 1937 og sjøsatt ved
hjelp av en flytekran. Fjordbussen som ble
utstyrt med en 180 bhk diesel motor og gjorde
en fart på 13,5 knop, ble straks satt inn i
fart på Sandeid. Det viste seg snart at dette
var et vellykket tiltak og nytt søsterskip
"EKSPRESS II" ble satt i fart våren 1938.
Dette var en noe forstørret utgave av den
første fjordbussen.

Man besluttet også å bygge en betydelig større
utgave for fart på Sand-Sauda og Haugesund.
Skroget til dette skipet ble bestilt ved
Rosenberg Mek. Verksted men utrustet ved DSD's
verksted på Klasaskjæret. Denne "sjøbussen"
ble hele 140' lang med en kapasitet på 405
passas jerer og 12-14 personbiler akter. Det
var porter i hver av sidene for bruk ved
vanlig kai og akterut tilpasset spesielle
ferjestøer. 2 dieselmotorer på hver 315 bhk og
2 vridbare propeller ga skipet en fart av vel
15 knop. Prøveturen med M/S "FJORDDROTT" fant
sted 12.6.1939 og vakte berettiget oppsikt.

"FJORDDROTT" ble nå satt inn i en rute som
overgikk alle tidligere begrep om hva som var
mulig. Om morgenen gikk skipet fra Sauda til
Stavanger, kl. 11.15 forlot "FJORDDROTT"
Stavanger i rute til Haugesund hvor skipet
ankom kl. 13.25, med retur 10 min. senere.
Ankomst Stavanger var kl. 15.45 og deretter
fortsatte skipet i rute til Sand og Sauda, en
distanse på 164 n. mil i løpet av en dag.
Denne ruten utførte "FJORDDROTT" hver dag året
rundt.

I slutten av 1939 var det sjøbusser i bestil
ling til en rekke av lokalruteselskapene i
Norge. Også DSD hadde planer klar for flere
sjøbusser da 2. verdenskrig kom og satte et
foreløpig punktum for utviklingen.

Da 2.verdenskrig brøt ut hadde selskapet i alt
27 skip.

Ved krigsutbruddet i september 1939 ble sel
skapets linje på østersjøhavnene innstilt og
de to skipene foreløpig satt inn i linjefart
på Sverige.

DSD fikk umiddelbart merke invasjonen 9.4.1940
da en rekke av Stavangers innbyggere ble
skremt og ville ut av byen da man ventet
krigshandlinger. Fjordbåtene ble overfylte av
kvinner og barn som skulle "på landet" og

M/S ”EKSPRESS II" (1938) og M/S "FJORDSOL" (1948),
to av fjordbussene som revolusjonerte passasjer
farten på Ryfylkefjordene.
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båtene måtte gå helt utenom ruteplan. Deretter
stoppet fjordfarten helt opp en tid. Fjord
farten kom etterhvert i gang igjen i redusert
omfang for å økonomisere med drivstoff.

Tyskerne la snart beslag på endel a~‘
selskapets flåte. Bare et av DSD's kystskip
var utenfor tyskernes rekkevidde i aprildagene
og det var pussig nok "KONG HAAKON" som
nettopp var gått inn i hurtigruten på Nord-
Norge mens "SANCT SVITHUN" skulle til årlig
puss. 9.4. var skipet på vei fra Hammerfest
til Havøysund og fortsatte i ruten til Kirke
nes for så å returnere til Tromsø. Der ble
"KONG HAAKON" rekvirert av norske militære
myndigheter og gikk en del turer med norske
tropper, senere ble det rekvirert av britiske
militære myndigheter for føring av britiske
tropper. Da skipet ble frigitt, fortsatte det
rutefart på den del av Nord-Norge som
fremdeles var fritt. Etter kapitulasjonen av
de norske styrkene, gikk "KONG HAAKON" sørover
til Trondheim.

Allerede 10,4.ble D/S"AUSTRI" beslaglagt og
samme kveld satt inn i troppetransport. 2
dager senere var det "KONG OLAF" som ble
beslaglagt og det fikk tysk mannskap ombord.
Skipet ble senere ombygd til eskorteskip og
ble ødelagt i tysk tjeneste under krigen.

13.4. ble "EKSPRESS" bemannet med tysk
mannskap og 15.4. kom turen til "EKSPRESS II",
også "KVITSØY" ble tatt. "STAVANGER I" som kom
nordfrå i nattruten 9.4., ble lagt opp ved
Usken, men 24.4. ble skipet rekvirert av
tyskerne og sent til Bergen med tysk mannskap
for bruk som losjiskip. I Oslo lå "RYFYLKE" på
samme måten. "FJORDDROTT" ble rekvirert 26.4.
for en del turer til Dirdal, men ble kort
etter frigitt og satt inn i Saudaruten.

I hele april 1940 var det ikke på tale å sende
noe skip i rute utenfor Tungenes (utløpet av
Byfjorden), men fra og med begynnelsen av mai
kom kystpostruten igang igjen. Fra 10.5. ble
det satt inn to skip, DSD's "BERGEN" som hadde
blitt liggende i Flekkefjord og ADS's
"KRISTIANSAND". I slutten av raåneden kom også
"CHRISTIANIA" i fart etter å ha ligget opplagt
i Oslo hele tiden. Hurtigruten på Oslo kom
også i gang igjen med D/S "VESTRI" som hadde
blitt liggende i Egersund og D/S "TUNGENES"
som hadde blitt liggende i Drammen. "SAUDE"
ble satt inn i én Bergensrute på dagtid fra og
med 21.5. En snau måned senere kom også "SAND"
i fart i denne ruten, slik at det ble 4
avganger i uken.

Fra midten av juni kom Kvitsøyruten i gang
igjen med en innleid motorkutter, senere ble
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M/S "FJORDDROTT" (1939)

D/S "VINDAFJORD" satt inn i daglig rute.

Hurtigruten på Nord-Norge kom først igang
igjen mot slutten av året da "SANCT SVITHUN"
gjenopptok sin rute. "RYFYLKE" som hadde vært
losjiskip i Oslo, ble frigitt av tyskerne og
straks chartret ut til N.F.D.S for samme
ruten.

Det var også dette skipet som ble s kapets
første tap under 2. verdenskrig. 5.2.1941 ble
skipet torpedert av britisk ubåt utenfor Stad
i hurtigruten for NFDS, men det ble tid til å
redde både mannskap og passas jerer.

21.2.1941 ble "CHRISTIANIA" utsatt for bombe
angrep utenfor innløpet til Egersund mens det
var for østgående i kystpostruten, men det ble
bare små skader av splinter. I slutten av juli
samme ,&r ble "VESTRI" utsatt for bombeangrep
utenfor Mandal. Til tross for ingen direkte
treff, ble skipet så pass skadet at det måtte
i dokk. 21.9. gikk "ROGALAND" på mine i
Oslofjorden og måtte landsettes ved Hovedøya
på Oslo havn. Det oppsto en del skader på
bunn, maskin og innredning og skipet ble
dokksatt ved Nylands Verksted.

28.11.1941 kom selskapets første tap av
menneskeliv da "VINDAFJORD" i ordinær rute
mellom Kvitsøy og Skudeneshavn ble angrepet av
britiske bombefly og senket. 30 passas jerer og
4 av besetningen omkom.

4.12. samme år ble "VESTRI" igjen angrepet,
denne ang utenfor Børaunen sørvest av
Tungenes på vei til Oslo. Eksplosjon ombord
satte skipet i brann og det ble landsatt på
grunt va m i Vistvika. 4 av besetningen omkom.
Norsk E_egningskompagni forsøkte flere ganger
forgjeve.5 å berge skipet, men det måtte
oppgis.
22.12. be "KONG HAAKON" angrep utenfor Jæren.
Mannskapet gikk i livbåtene, men kunne gå
ombord igjen og fortsette reisen da angrepet
var over.

Så ble det en lang og rolig periode for
selskapen. "STAVANGER I" som hadde vært brukt
som losjiskip, sist ved Herdla flyplass, ble
frigitt og satt inn i nattruten på Bergen fra
11.4.194.;.

I begynn Isen av 1942 fikk selskapet pålegg om
å omdø-ie "KONG HAAKON" og "KRONPRINSESSE
MARTHA". Man valgte da å gi dem navn med god
tradisjon i selskapets historie, nemlig "KONG
SVERRE" og "RYFYLKE".
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I juni 1943 chartret DSD D/S "HILLEVAAG" for
hurtigruten til Oslo.

Selskapets største krigskatastrofe inntraff
30.9.1943 da "SANCT SVITHUN" i hurtigruten til
Nord-Norge ble angrepet av fly utenfor Stad og
satt i brann. Det lyktes å få satt skipet på
land ved Ervik og en del av de ombordværende
reddet seg på land. 26 passas jerer og 17 av
besetningen omkom imidlertid. Kort tid etter
gle skipet av grunnen og sank på dypt vann.
Etter dette ble "KONG SVERRE" (ex "KONG
HAAKON") satt inn i hurtigruten på Nord-Norge.

23.3.1944 ble "RYFYLKE" (ex "KRONPRINSESSE
MARTHA") utsatt for et nytt flyangrep ved
Lista. En bombe eksploderte like ved skips
siden og forårsaket lekkasje slik at skipet
måtte landsettes. Mannskapet ble reddet i god
behold. Skipet ble bragt flott og tatt inn til
Flekkefjord 9.4.

Ved den store eksplosjonsulykken på Bryggen i
Bergen 20.4.1944 fikk både "ROGALAND" og "KONG
SVERRE" som lå ved kai like ved, store skader.
"ROGALAND" sank ved hopen på Bradbenken med så
store skader at skipet ble erklært for
kondemnert. DSD inngikk imidlertid kontrakt
med Norsk B jergningskompagni om no cure - no
pay" og skipet ble hevet igjen / brakt til
Stavanger hvor det ble opplagt '‘or senere
reparasjon. 1 av besetningen omkom.
"KONG SVERRE" kom seg til selskapets eget
verksted i Stavanger ved egen hjelp. 19.10 ble
"CHRISTIANIA" som nå var gått inn i hurtig
ruten på Nord-Norge, skadet av magnetisk mine
i Åramsundet på Sunnmøre og senere opplagt i
Hjørundf jorden i skadet stand resten av
krigen.

13.11.1944 ble "SAUDE" som gikk i ruten på
Bergen, pårent av tysk ubåt i Vatlestraumen og
sank. Alle ombord ble reddet.

24.1.1945 ble "TUNGENES" beskutt av tyske
batterier på Lista ved en misforståelse og
fikk store skader. Skipet sank etter at
mannskapet hadde forlatt skipet.

21.2.1945 ble "AUSTRI" angrepet av fly sør for
Leirvik på Stord mens skipet gikk i nattruten.
Det kom i brann og sank senere. 9 norske
passas jerer, 9 av besetningen, 19 russiske
kvinner og et ukjent antall tyske soldater
omkom.

"ULSNES" som 9.4.1940 lå i Malmø på vei til
Stettin, ble rekvirert av norske myndigheter
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og senere av den svenske stat. Skipet ble da
satt under svensk flagg og seilte i svensk
kystfart under resten av krigen.

I alt mistet Det Stavangerske Dampskibsselskab
8 skip og flere andre var så sterkt skadet at
de måtte gjennomgå omfattende reparasjoner før
de kunne settes i fart igjen.

Allerede sommeren 1941 hadde selskapet
forhandlinger med Nylands Verksted om 2
kontrakter på lasteskip for levering etter
krigen. Omtrent samtidig begynte forhandlinger
med Rosenberg Mek. verksted om skrog til
ytterligere 2 sjøbusser av "FJORDDROTT"-typen.

I 1944 arbeidet de samseilende hurtigrutesel
skaper med planer om erstatning av de tapte
skipene bl.a. ved å foreta undersøkelser i
Sverige, men prisene på brukte skip var altfor
høye og verkstedene kunne ikke si noe om
leveringstider. Så det hele løp ut i sand.
I november 1944 fikk DSD tilbud om å kjøpe det
svenske D/S "SVANEN" av omtrent samme
størrelse og alder som "STAVANGER I" og DSD
slo til. Overtakelse skulle finne sted etter
krigen var over.

I slutten av mars reiste representanter for
selskapet til Sverige for på ny å se på
mulighetene for å skaffe erstatning for tåpene
i kystflåten. DSD aksepterte et tilbud fra
Stockholms Rederi-A/B Svea om å overta de 3
kombinerte gods- og passas jerskipene "ODIN"'
"HYPERION" og "DROTTNING SOPHIA" , bygd i
henholdsvis 1885, 1884 og 1875. Dette var
ingen ønskelig tonnasje, men DSD kunne overta
dem umiddelbart etter krigens slutt for sv.kr.
600.000 og de ville kunne avhjelpe den
umiddelbare tonas jenød.

"SVANEN" ble overtatt i Gøteborg 3.6.1945 og

Fra selskapets verksted på Klasaskjeret sommeren 1945. Nærraest
 D/S "ROGALAND” (1929) som ble sterkt skadet ved eksplosjonsulyk
ken i Bergen 20.04.1944, i midten D/S "KONG HAAKON" (1904) som
kom ut for det samme, nærmest kaien D/S "KRONPRINSESSE MARTHA"
(1929) som var blitt bombet utenfor Lista,
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tok inn full last av bomull for Halden og Sta
vanger. Etter ankomst Stavanger, ble skipet
omdøpt "KONG OLAF". "ULSNES" som hadde vært i
Sverige under hele krigen, ble rekvirert av
Skipsfartsdirektoratet for en ruglast fra
Karlshamn til Stavanger. Også "ODIN" som fikk
navnet "RYFYLKE", hadde med seg matlast til
Stavanger og Bergen da skipet kom i slutten av
september 1945. I løpet av de to neste ukene
kom de to siste av svenskebåtene til Stavanger
hvor de ble omdøpt til "AUSTRI" og "VESTRI".

Fjordrutene kom i gang smått om senn
Etterhvert som tilgangen på drivstoff bedret
seg ble rutetilbudet utvidet. Haugesundruten
ble gjenopptatt fra 20.6.1945 med "FJORDDROTT"
foreløpig annen hver dag. Full drift med samme
rutefrekvens som før krigen, fikk ruten først
fra 15.1.1946.

Nattruten Stavanger-Bergen ble først satt i
gang igjen som dagrute, men fra begynnelsen av
september 1945 var det igjen kveldsavganger i
samme mønster som før krigen. I hurtigruten
på Nord-Norge var "KONG HAAKON" ferdig
reparert og kunne straks gå inn i vanlig rute.
Hurtigruten Sandens-Stavanger-Oslo hadde
mistet alle skine skip under krigen. Til og
begynne med satte selskapet inn "JÆDEREN" og
"ULSNES" i denne ruten, senere gikk
"KRONPRINSESSE MARTHA" inn i denne ruten
sammen med flere av "svenskebåtene". I kyst
postruten ble det gjenopptatt 3 ukentlige
seilinger i samarbeid med ADS.

Østersjølinjen kom ikke i fart før "JÆDEREN"
og "ULSNES" kunne overføres fra hurtigruten
til Oslo. Det ble nå naturlig nok lagt mer
vekt på anløp av Øst-Sverige og Finnland enn
på de tidligere tyske og polske øster
sjøhavnene.
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D/S ”STAVANGER I” (1914) under selskapets kullkran.
M/S ”FJORDDROTT” (1939) er på vei til Stavanger.

EKSPANS TOH
I desember 1945 kom det istand en samseiling
med Indherreds Aktie Darapskibsselskab, Stein
kjer cm en rute Stavanger-Bergen-Trondheim.
Fra sommeren 1946 ble "VESTRI" v t inn i
ruten som ble en ren godsrute. Senere gikk DSD
inn med 2 skip i denne ruten.

Tonnasjemangelen var et problem for selskapet.
Nybygging av det vanskelig med p.g.a. akutt
stålmarfel. Man fant da en utvei som viste seg
å bli svært vellykket. Teknisk direktør
Ludvig Thorsen reiste i juni 1946 til England
for å basiktige noen av de mange marinefartøy
ene sen var blitt overtallige og som nå var
utbudt til salgs. Særlig festet han seg ved
noen landgangsfartøyer. Dette var solide
sjøgående fartøyer med sterke motorer og det
ble snart oppnådd enighet om at selskapet
skulle kjøpe inn to av disse fartøyene.

Noe sanere ble det kjent at en del ameri
kanskbyqde marinefartøyer var utbudt til salgs
i England. Direktør Thorsen reiste straks til
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D/S "AUSTRI” (1884), et av fire gamle fartøyer anskaffet i 1945.
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England for å se på fartøyene. Straks etter
dro også adm. direktør Johansen og den nye
underdir. Erling Aanensen til England. Et av
fartøyene, "KILBIRNIE", ble straks innkjøpt
med tanke på Haugesundsruten. Samtidig kom man
over en flytedokk med utstyr som ville være en
betydelig forbedring av verkstedets kapasi
tet. Man sikret seg denne straks og den kom
til Stavanger 25.10.1945 etter et vellykket
slep over Nordsjøen. I 1947 ble så ytterligere
et av de amerikanske marinefartøyene innkjøpt
med tanke på ombygging til nattruten.

Den mest aktuelle nykontraheringen var nytt
skip til hurtigruten på Nord-Norge. De 4
samseilende selskapene fortsatte de forhand
lingene som ble avbrutt i 1944 og man ble
enige om å innhente samlet tilbud på 4 nye
skip av samme type. Gunstigste anbud på ca. 5
mill. kroner pr. stk kom fra det italienske
verftet Cantieri Naval: Riuniti, Ancona.
Leveringsrekkefølgen bla avgjort ved ren
loddtrekning som førte til at DSD skulle få
det sist leverte fartøyet. Endelig kontrakt
ble inngått i oktober 1946.
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Selskapet hadde tidligere i 1945 forsøkt å
komme i betraktning ved tildeling av erstat
ningstonnasje fra Tyskland, men selskapet fikk
avslag da det ikke hadde mistet minst
halvparten av sin tonnasje under krigen. I
1947 kjøpte imidlertid DSD lasteskipet
"GRIMSNES" fra Skipsfartsdirektoratet, Oslo
for kr. 900.000 og ga det navnet "TUNGENES".

Ombyggingen av "KILBIRNIE" ble en stor og
krevende oppgave for selskapets verksted. Hele
innmaten ble revet ut, unntatt maskinene, og
oppbyggingen skjedde etter samme prinsipper
som på "FJORDDROTT", bare at skrog og
dimensjoner var betydelig større. Det ble
bygget salonger med restaurasjon på 2 dekk i
hele skipets bredde. Skroget ble utformet som
en bilferge akterut med plass til 22 biler som
ved hjelp av dreieskive kunne kjøres ut
gjennom sideporter eller over akterenden.
Passas jerantallet i innenskjærs fart ble 740
og 450 passas jerer i åpent farvann. 2 diesel
motorer på tilsammen 1.700 bhk, ga skipet en
maksimalfart på ca. 17 knop mens marsjfart ble
15 knop. Skipet som fikk navnet "HAUGESUND",
ble ferdig etter bare et halvt års arbeid og
ble overtatt av rederiet 22.7.1947,

Den første av de nye sjøbussene ble levert fra
DSD's eget verksted 30.4.1948 og fikk navnet
"FJORDBRIS". Det hadde en kapasitet på 405
passas jerer og 12 personbiler. 2x360 bhk
diesel motorer ga skipet en fart på 16 knop.
På "FJORDSOL"'s prøvetur 22.7.1947 tok sel
+skapet også avskjed med adm. direktør Johansen
etter 29 års tjeneste som selskapets admini
strative leder. Ny adm. direktør ble underdir.
Erling Aanensen som var blitt ansatt i
selskapet 14.1.1946 for å ta seg av gjenreis—
ningen av flåten.

Søsterskipet "FJORDBRIS" som var helt identisk
med "FJORDSOL", gikk prøvetur 3.6.1947.

Dårlig driftsøkonomi, særlig i 1948, gjorde
det nødvendig for selskapet å foreta seg noe.
Dampskipene var for dyre i drift og man
besluttet straks å bygge om to av skipene txl
dieselmotordrift, nemlig "ROGALAND" og "KRON-

Den Hvite Flåte. M/S ”HAUGESUND” og M/S ”FJORDSOL".
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PRINSESSE MARTHA", mens de gamle fjordbåtene
"SAND", "FJORDBUEN" og "FORRA" ble lagt opp.

I disse gjenoppbygingstider var det mangel på
det aller meste og selskapet hadde stort behov
for reservedeler m.m. I januar 194? reiste
teknisk direktør Ludvig Thorsen til USA for å
sesiktige utrangert marinemateriell, særlig
dieselmotoerer som kunne være tjenlige for
flåten.

Kullprisene holdt seg stadig høyt oppe mens
oljeprisene gikk ned. Selskapet besluttet
derfor å bygge om D/S "TUNGENES" og D/S "KONG
OLAF" til oljefyring.

KYT.T-SKIP I NATTRUTEN
M/S "STAVANGER" gikk offisiell prøvetur
18.3.1950. Det innkjøpte amerikanske
marinefartøyet var blitt forlenget med 25 fot
ved Rosenberg Mek. Verksted før selskapets
eget verksted overtok ansvaret for ombygging
og innredning. Skipet fikk plass til 850
passasjerer i kortere kystfart eller innen
skjærs fart. Det ble innredet i alt 171
køyeplasser i lugarene og et lasterom på
15.000 kub. fot. Med to dieselmotorer på hver
900 bhk, gjorde skipet 17 knops fart på
prøvetur, mens servicefarten skulle være 15
knop.

Leveringene av hurtigruteskipene fra Italia
voldte atskillige problemer. Ved kontrahering
ble det avtalt at 75 prosent av beløpet skulle

betales i pund, resten i dollars. Da pund ikke
ble gjort konvertible i dollars, forlangte
plutselig verkstedet hele beløpet i dollars.
Dette gikk ikke de norske valutamyndigheter
med på og byggearbeidet ble stanset en kort
tid. Etter lange og vanskelige forhandlinger ,
ble det enighet om 60 prosents betaling i
dollars .

På grunn av sterk prisstigning og devaluering
av pund i forhold til norske kroner, ble
sluttprisen betydelig høyere enn først antatt.
Sjøsetningen var sett til 6.5.1950, men like
før - bare 35 timers sammenhengende arbeid sto
igjen - oppsto det streik. Arbeidet ble
gjenopptatt etter et par ukers forløp.
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M/S "ULSNES" (1954), et av de nye godsruteskipene.

Sjøsetningen fant sted 18.5. og skipt var så
ferdiggjort på beddingen at bare to timer
etter sjøsetningen kunné prøvetur fii sted.
Allerede 25.5. ble "SANCT SVITHUN" overlevert
til rederiet. En rekke av de innbudte gjestene
var med på skipets første tur til Stavanger i
strålende vær hvortil skipet ankom 7.6. til en
flaggsmykket by med taler og representasjons
tur.

”SANCT SVITHUN" var på 2.095 brt med en hoved
motor på 2.500 bhk som ga skipet en maksimal
fart på 17 knop og en servicefart på 15 knop.
Skipet fikk sertifikat for 450 passasjerer og
det var køyplass til 200 personer.

I begynnelsen av 1950-årene fikk selskapet 3
nye sjøbusser. Det første av de engelske
marinefartøyene hadde fått skroget ombygd ved
Haugesunds Mek. Verksted A/S, mens selskapets
eget verksted på Klasaskjæret nok en gang sto
for innredningen. Skipet som ble ferdig våren
1950, fikk navnet "SAUDA" og hadde sertifikat
for 428 passasjerer og 16 personbiler og kom i
fart fra juni 1950.

Våren 1952 kjøpte selskapet det tyske
fiskefartøyet "BREMEN" som var bygd i 1947.
Tråleren ble totalt ombygd ved Mutzelfeldt
verft, Cuxhaven til en moderne sjøbuss med
sertifikat til 294 passasjerer. Skipet som
fikk navnet "BOKN", ble levert i november
1972.

Den tredje sjøbussen, "SAND", var i utgangs
punkt et søsterskip av "SAUDA". Også for dette
skipet var stålarbeidet gjort ved HMV og
innredningen foretatt av eget verksted på
Klasaskjæret. Ved planleggingen av dette skip
et hadde man særlig turisttrafikken for øye og
innredningen ble utført deretter.

I april 1950 ble så teknisk direktør i DSD,
Ludvig Thorsen, slått til ridder av St. Olavs
Orden ‘for fortjeneste som skaper av fjord
busstyptn".

Rutefarten på Haugesund viste sterk utvkling
etter at "HAUGESUND" var satt inn i ruten. I
1949 ble det ialt fraktet 112.000 passasjerer
i denne ruten. Sommeren 1953 fant selskapet
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det nødvendig å sette inn et suppleringsskip i
ruten slik at det i sommerhalvåret ble to
turer hver vei hver dag. Selskapet satte inn
M/S "SAUDA" i denne ruten. Fra og med 1954 ble
dette en helårsrute i samseiling med Haugesund
Dampskibsselskap.

Noen av selskapets gamle slitere ble
etterhvert solgt. Gamle erverdige "HAUKELID"
fra 1869, ble i 1950 solgt til Haugesunds
Sildolje- & Fodermelfabrikk A/S for kr. 15.000
for bruk som losjiskip/omlastingsfartøy. Noen
år senere gikk det videre til Brødrene Anda i
Stavanger for opphugging.

"RYFYLKE" ex "ODIN" gikk i 1951 til Belgia,
antakelig for opphugging, mens "ULSNES" senere
samme år gikk til Tyrkia for videre fart.
Høsten 1952 gikk "AUSTRI" ex"HYPERION" til
Belgia for opphugging, mens "CHRISTIANIA" ble
solgt til England for opphugging. I 1953 var
turen kommet til D/S "KONG HAA ON" som endte
sine dager i Vest Tyskland, mens ( amle "SAND"
endte hos Brødrene Anda i Stavai. er. I 1954
ble det gamle nattruteskipet "BERGEN" solgt
til Grimstad Skiposophogning.

ii

I overhendig vær med stormbyger var det gamle
lokalskipet "SANDEID" på vei fra Skjold til
Stavanger i sin faste rute. I det skipet gikk
inn Mastraf jorden mellom Rennesøy og Utstein
Kloster, fikk det sterk slagside og ble i
løpet av kort tid brukket ned av den grove
sjøen like utenfor Utstein Kloster. Mann
skapet og de få passas jerene som var ombord,
ble straks utstyrt med livbelter og kom seg
opp på skipssiden. Til tross for iherdig red
ningsarbeid fra land, mistet 7 av mannskapet
og en av passas jerene livet.

Den foreløpige slutt for ekspansjonen etter
2.verdenskrig ble markert ved en radikal
förnyelse av godsruteflåten. Foruten
hurtigruten Sandnes-Stavanger-Oslo og
godsruten Stavanger-Bergen-Trondheim, hadde
DSD allerede i 1947 opprettet en godsrute fra
Bergen til Oslo. Denne ruten ble fra våren
1954 utvidet til ukentlige turer med anløp av
byer i Østfold, Vestfold og Skiensf jorden.
Hittil hadde selskapet stort sett benyttet seg
av innleide skip i disse rutene.
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De to kontraktens som selskapet hadde inngått
med Nylands Verksted allerede i 1941, fait
omsider bort. Da det på ny oppsto behov for
godsrutetonnasje, var det det tyske verftet
Abeking & Rasmussen i Lemwerder, mest kjent
for lystfartøyer, fiskefartøyer og minesvei
pere, som leverte de laveste anbudene på to
nye lasteskip med opsjon på to til. Denne
opsjonen ble snart etter gjort effektiv.

Det første lasteskipet "RYFYLKE", kom i
oktober 1953 og vakte stor oppmerksomhet med
bl.a. automatiske lukedeksler, hydraulisk
bomsvinger og innredning med sikte på bruk av
truck i lasterommet. I løpet av 1954 kom
"ULSNES" og "AKERSHUS" og den noe større
"TANANGER" ble levert ved årsskiftet.
DSD bestilte ytterligere to lasteskip av en
noe forbdret utgave fra Abeking & Rasmussen i
Lemwerder. Det første, "KARMØY", ble levert
20.3.1957, mens "KVITSØY" kom i januar 1958.

PROBLEMER I KYSTRUTEN
9.5.1956 måtte "KRONPRINSESSE MARTHA" land
settes etter grunnstøtting ved innløpet til
Risør. Skipet sank og ble bare liggende med
akterenden og deler av styrbord skipsside over
vann. D/S "GALTESUND" ble innleid som erstat
ing.

Skipet ble senere hevet igjen og slept til Pus
nes Mek. Verksted i Arendal for skrogmessig
reparasjon og modernisering. Bl.a. ble baugen
kuttet av og fornyet med en soft-nose baug av
moderne utgave. Resten av arbeidet med
ominnredning og modernisering av innredning og
maskineri fant sted ved DSD's eget verksted i
Stavanger. Skipet ble eksteriørmessig endret
til det ugjenkjennelige med bl.a. ny moderne
frontdel av overbygget og broen, ny skorstein
og nye master. All innredning og maskineri ble
totalt fornyet. Dette var et stort og
tidkrevende arbeid og skipet var ikke ferdig
til å gå inn igjen i Kystruten Oslo-Bergen før
12.6.1958.

Subsidiene i Kystruten Oslo-Bergen var blitt
redusert og i 1960 fait disse helt bort. DSD
fortsatte ennå en tid med å drive "KRON-

M/S "RENNESØY" (1958), en ny type lokalruteskip.
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PRINSESSE MARTHA" i Kystruten for egen
regning, men i desember 1962 var det slutt.

NYE LOKALRUTESKIP
I april 1958 kom det et nytt lokalruteskip til
Kvitsøyruten til avløsning for gamle ”KVITSØY"
som i mange år hadde gått fra 8'cavanger via
Kvitsøy til Skudeneshavn.

Det nye skipet, som i høy grad var spesialbygd
for denne ruten, ble bygd ved Brødrene Lothe
A/S Flytedokken, Haugesund som bg.nr 3, og
fikk navnet "SKUDENES". Skipet var et
kombinert passasjer- og lasteskip og ikke
beregnet til føring av biler. Det hadde
derfor en meget strømlinjet skrogform og var
mer stilren enn sjøbussene.

Fra samme verftet fikk DSD to større
kombinerte skip som også var beregnet på å
kunne ta biler eller pallelast akter.
"RENNESØY" ble levert i november 1958 og
"SJERNARØY" kom i april 1959. Sistnevnte skip
er fortsatt i drift i lokalrutefarten i
Ryfylke-fjordene i 1991 som det siste
konvensjonelle lokalruteskip. "RENNESØY" som
i 1969 ble omdøpt til "HIDLE", ble solgt i
1990 til British Columbia, Canada for fortsatt
lokalrutefart i helt andre farvann enn skipet
opprinnelig var bygget for.

HURTIGBÅTENES BARNDOM
Inntil 1960 ble samtlige ruter utført av
konvensjonelle skip. Publikums krav om stadig
større fart og kortere reisetid medførte at
DSD's ledelse sonderte mulighetene for å satse
på hurtigere fartøyer i enkelte av de meste
sentrale rutene.

Valget fait på hydrofoilbåter av type PT 50
fra det italienske verftet Cantieri Leopoldo
Rodrigues i Messina. Det ble i første omgang
be-stilt to hydrofoilbåter for en dagrute mel
lom Stavanger og Bergen drevet av nattrute
selskapene DSD og SDA som eide hydrofoilbåtene
med 50 prosent hver. Passas jerkapasiteten var
100 passasjerer.
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Den første, som fikk navnet "VINGTOR", ble
fraktet til Hamburg med Wilhelmsens "TRICOLOR"
og sel.ikapets folk reiste ned for å seile den
hjem via Kiel, Kalundborg, Kristiansand til
Stavanger hvor ankomst var 1. juni 1960. Det
innevarslet en ny æra i norsk kommunikasjons
politikk da "VINGTOR" kom i fart fra 15.6.
Søsterskipet "SLEIPNER" som kom i fart i april
1961.

Også fra sentrale steder i Ryfylke kom det
krav om hurtigere forbindelse til Stavanger.
DSD benyttet anledningen og bestilt en mindre
hydrofoilbåt av type PT 2ø ved samme verftet.
"EKSPRE iSEN" kom i drift fra 22.7.1961 og tok
62 passas jerer. Reisetiden mellom Stavanger og
Sauda bie forkortet fra 5 timer til 1 3/4 time.
Seiv om det var store driftsmessige problemer
i en innkjøringsperiode, særlig på grunn av

Nye tider i norsk samferdsel. oilbåtene
(1960), "SLEIPNER" (1961) og "EKbPRESSEN" (1961)

M/S "HAUKELI" (1953), innkjøpt til Østersjøfarten i 1960.
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kaviasjon på propellene, viste det seg snart
at dette var en løraisom investering for DSD.
Alle de tre pionerhydrofOilen'e viste seg å bli
selskapet tro £ 16 år,, de to sistnevnte ble
ennå i to år beholdt som reserveskip.

De nye hurtigbåtene forkortet reisetiden mel
lom Stavanger og Bergen til 4 timer mot
nattrutens 10 timer. Rutens anløpssteder var
Kopervik, Haugesund og Leirvik. Det ble nå
mulig å konkurrere med flytransport og flek
sibiliteten i reisetiibodet økte. En voksen
enkeltbillett fra Stavanger til Bergen kostet
til å begynne med kr. 55.-, et par kroner
billigere enn nattrutens 1. kl. med sovelugar.
Fra Stavanger til Haugesund 'ar prisen kr.
19,- og turen tok 1 time og minutter, 1
time mindre enn de vanlige rutefartøyene.
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De første årene ble hurtigbåtrutene bare
drevet som sommerruter fram til 30.9. Ganske
snart ble det imidlertid klart at man kunne
utvide tilbudet til helårsdrift med 1 måneds
driftsavbrekk midtvinters for nødvendig verk
stedsopphold.

DSD var det første ruteselskap i Nord-Europa
som satte inn hydrofoilbåter i regelmessig
passas jerfart over åpne havstrekninger.

FÖRNYELSE I ØSTERSJØFARTEN
I løpet av 1960 og 1961 ble det innkjøpt to
lasteskip for rutene på Østersjøen, "HAUKELI"
ex "RYTTER" fra Egersund og "OBRESTAD" ex
"MIRA" fra Vest-Tyskland. Det sistnevnte skip
gikk inn i ruten på Finnland.

Begge skipene gjorde god nytte for seg i 10-14
år før de ble skiftet ut med mer moderne
tonnasje.

EKSPANSJON I FERJETRAFIKKEN
DSD inngikk fra 1959 et samarbeid med
Haugesund Dampskibsselskap om rutetrafikken
mellom Stavanger og Haugesund. Etter åha
konkurrert om bil*og passas jerfarten ble det
nå en samseiling slik at rutetilbudet ble
meget gunstig med avgang ca. hver annen time.
I 1961 ble det fraktet 17.000 bilenheter, mens
tallet var økt til hele 41.000 i 1965.

Dette viste klart behov for ytterligere
styrkning av flåten i Haugesundsruten. I 1966
kom det en ny kombinert bil- og passas jerferje
beregnet for Haugesundsruten. Skipet som fikk
navnet "TUNGENES" ble levert fra Storvik Mek.
Verksted i Kristiansund 14.4.1966. Den nye
ferjen hadde plass til 600 passasjerer og 50
personbiler. Sammen med "HAUGESUND" hadde sel-

Bilfergene kommer. M/S ”HAUGESUND” (1947) i Kopervik.
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skapet nå en døgnkapasitet over Boknafjorden
på 7000 personer og 500 biler. Dette var den
første ferje i dette sambandet med gjennom
kjøring. "TUNGENES" gikk i ruten fram til
31.12. 1973 da ruten ble nedlagt og ferjen i
1974 solgt til Island.

DSD hadde fått sin første bilferje med gjen
nomkjøring i mars 1961 da "TAU" ble levert fra
Brødrene Lothe A/S Flytedokken, Haugesund til
selskapets ferjerute fra Stavanger til Tau. I
juni 1966 kom et søsterskip fra Løland Motor
verksted i Sogn for samme rute. Denne ferjen
fikk navnet "STRAND".

Riksveiregulativet som ble tatt i bruk fra
1.6.1968, favoriserte riksveiferjene og med
førte at de andre ferjestrekningene fikk
dårligere og dyrere ferjetilbud.

Rennesøysambandet som lenge var betjent ved en
av de kombinerte laste- og passas jerfartøyene,
fikk 21.6.1969 ny bil- og passas jerferje fra
Sterkoder Mek. Verksted i Kristiansund. Ferjen
som fikk navnet "RENNESØY", hadde kapasitet
for 399 passasjerer og 32 personbiler og gikk
inn i ruten mellom Stavanger og Vikevåg fra
26.6.

Den neste bilferjen som DSD fikk levert, var
"SKUDENES" for ferjesambandet over
Boknafjorden fra Stavanger til Skudeneshavn.
Ferjen som var spesialbygd for denne harde
havstrekningen, var innelukket og hadde
kapasitet for 42 personbiler og 399 passa
sjerer. "SKUDENES" ble sjøsatt fra Smedvik
Mek. Verksted i Tjørvåg 25.4.1970 og ble
overlevert 21.7 og gikk inn i ruten med 4-5
rundturer pr. dag.

6.5.1971 ble nok en ferje overlevert til DSD,
nemlig "FINNØY" som ble satt inn i det såkalte
Midtsambandet mellom Stavanger-Finnøy-
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M/S "ROGALAND" (1964), palle- og containerskip til Kystgodsruten

Nedstrand. "FINNØY" kom fra Løland Motor
verksted i Sogn og gikk inn ruten allerede
8.5. Kapasiteten var 399 passas jerer og 32
personbiler.

Skudenessambandet fikk stadig større betydning
på bekostning av Haugesundsruten. Biltrafikken
vokste sterkt og ny ferje måtte kontraheres,
denne gang ved Trondhjem Mek. Verksted.
"ULSNES" som den nye ferjen ble døpt, ble
levert 25.5.1973 og gikk inn i ruten fra 1.6.
Ferjen hadde kapasitet for 399 passasjerer og
53 biler. Dette innebar 120 prosent økning i
bilkapasiteten og fordobling av rundturer pr.
døgn.

Også på Tausambandet var det sterk økning i
biltallet og ny og bedre ferje måtte til. Eid
Verft/Smedvik Mek. Verksted levert 12.7.1973
en innelukket ferje til dette sambandet med en
kapasietet på 399 passasjerer og 50 per
sonbiler til erstatning for "TAU" som etter
ombygging gikk inn i Midtsambandet. Den nye
ferjen fikk navnet "STAVANGER" og kunne også
fungere som reserveferje i Boknafjordrutene.

Også på det korte sambandet mellom Ropeid og
Sand var det sterkt behov for opprustning av
ferjemateriellet i tråd med økning i
biltrafikken. Skaaluren Mek. Veksted i Rosen
dal leverte ferjen "SAND" 31.8.1973, 1,5 måned
før kontraktstid. Kapasiteten på den nye
ferjen var 200 passasjerer og 24 personbiler.
Ferjen var bygd etter Vegdirektoratets stand
ardkonsept III B, dobbeIsymetrisk.

HURTIGRUTEN PÅ NORD-NORGE
Om kvelden 21.10.1962 ble selskapet rammet av
den hittil største ulykke med tap av menneske
liv. Hurtigruteskipet "SANCT SVITHUN" i
nordgående rute kom ut av kurs under kryssing
av havstykket Folla og grunnstøtte ved 21.30-
tiden på et skjær 4 n.mil sørvest av Nordøyan
fyr i stiv sørvest kuling med regn og tung
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sjø. En del av passasjerer og mannskap reddet
seg i land på skjæret og endel gikk i liv
båtene. En av livbåtene ble knust og de fleste
ombord omkom. 41 av de ombordværende omkom,
mens 48 ble reddet.

Til erstatning for "SANCT SVITHUN", ble det
straks bestilt et nytt hurtigruteskip ved
Bergens Mek. Verksted på grunnlag av tegninger
fra Akers Mek. Verksted som allerede bygde et
liknende skip. Det nye skipet ble sjøsatt
15.11.1963 og fikk navnet "KONG OLAV" av
gudmoren Randi Gowart-Olsen. Overlevering
fant sted 24.4.1964, en uke før kontrakts-tid
og skipet gikk inn i rute 11.5. Skipet hadde
køyplass til 218 passasjerer. Et nytt trekk
ved dette skipet var tverrskipspropell som
skulle lette anløp av endel vanskelige havner
underveis. Servicefarten for det nye skipet
lå på 15 knop, mens maskimal hastighet på
prøvetur var 17,52 knop.

NYE LASTESKIP FOR KYSTRUTENE
De to søsterskipene "ROGALAND" og "AKERSHUS"
ble sjøsatt samtidig 14.4.1964 fra Rosenberg
Mek. Verksted i Stavanger. Det førstnevnte ble
levert allerede i juni samme år, mens det
siste kom i august 1968. Begge skip var kom
binerte palle- og containerskip og ble satt
inn i Kystruten Oslo-Bergen.

5.1.1966 overtok DSD selskapet Kystruten og
lastebåten "OLAV KYRRE" fra Einar Samuelsen i
Bergen. Lastebåten ble satt inn i Innherreds
ruten og fikk senere navnet "STEINKJER".

I oktober 1968 kom det nok et nytt lasteskip,
denne gang fra J. J. Sietas i Hamburg. Dette
skipet ble satt inn i Innherredsruten.

I juni 1972 kjøpte DSD palleskipet "TOR FLAN
DRIA" som fikk navnet "HAUKELI" og som ble
satt inn i Innherredsruten istedenfor "JÆREN"
som ble overført til Kystruten Oslo-Bergen til
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erstaning for "KARMØY" som i mellomtiden var
forlist. Også "HAUKELI" kom senere over i
denne ruten. "HAUKELI" ble i mai 1977 solgt
til skipsreder Alfred Eide, Øystese med char
ter tilbake til seiger.

NYE TIDER FOR HURTIGBÅTFARTEN
Utviklingen mot et enda bedre utbygd
hurtigbåtnett i Ryfylkefjordene, fortsatte
Sommeren 1972 kom Westamaranen "SAUDA" fra
Westermoen Hydrofoil i Mandal og ble satt inn
i Saudaruten fra 1.7.. Det nye fartøyet hadde
en lavere servicefart enn "EKSPRESSEN" men var
billigere i drift og hadde betydelig større
kapasitet. Med en servicefart på 27 knop, var
reisetiden Stavanger- Sauda ca. 2 timer.
Passasjerkapasiteten var 140 personer.

I Flaggruten Stavanger-Bergen som nå var blitt
et sameie mellom Det Stavangerske Dampskibs
selskap, Sandnæs Dampskibsselskab og Hardan
ger-Sunnhordlandske Dampskibsselskap, var det
også behov for et tredje fartøy, ikke minst
som reserveskip. Man valgte p.g.a. farts
kriterier igjen å satse på en PT50
hydrofoilbåt fra Rodriques i Messina. Det nye
fartøyet som fikk navnet "TYRVING" var en
moderne versjon av de to andre skipene i
ruten. "TYRVING" ble overlevert i Messina
14.3. og gikk for egen maskin med selskapets
mannskap hjem til Stavanger, en tur som tok
ca. 1 mnd p.g.a dårlig vær underveis. Det gikk
inn i rute fra 1.6. samme år og hadde en
servicefart på 34 knop og en passasjer
kapasitet på 115 personer, noe mer enn de
gamle fartøyene.

UTVIKLINGEN PÅ ØSTERSJØEN
Til Nornanlinjen kjøpte selskapet i september
1972 to søsterskip "JOMSBORG" og "HAMMERSBORG"
som merkelig nok fikk beholde sine utypiske

M/S "SAUDA” (1972), selskapets første katamaran.
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navn også innen DSD-flåten. Begge skipene ble
solgt i 1976/77 men tatt tilbake på time
charter .

Også Finnlandsruten hadde behov for styrkcr
tonnasje og ny ”0BRE3TAD" ble innkjøpt
Finnland. Dette skipet var opprinr.elig gråm
og selskapet valgte å la den fargen fortsatt,
være istendfor svartmaling som preget
selskapets lasteskip. Det nye skipet klarte
en rundtur Trondheim-Stavanger- Finnland hver
tredje uke.  Den tidligere "OBRESTAD" ble
solgt til Libanon.

ENDRET TRANSPORTMØNSTER
I begynnelsen av 1973 måtte DSD trekke ut den
gamle trofaste sliteren "HAUGESUND" fra
dagruten over Boknafjorden og ved årskiftet
1973/74 fulgte "TUNGENES” etter. Det var ikke
lengre passasjergrunnlag nok for å opprett
holde ruten. I månedene januar-oktober 1973
var passas jerkapasiteten bare utnyttet med 8,8
prosent. I september-oktober alene var utnyt
telsesgraden 5 prosent av passasjerkapasi
teten og 23 prosent av bilkapasiteten. Sel
skapet fikk heller ingen støtte til ruten som
dermed ble nedlagt. Både hurtigbåtrutene og
bilfergen fra Stavanger til Skudeneshavn hadde
nok skyld i denne utviklingen.

"HAUGESUND" ble i mars 1973 solgt til Napoli
for fart på øyene Ichia og Capri, mens "TUNGE
NES" året etter ble solgt til Island. Begge
fartøyene ble minst like populære i sine nye
ruter som de hadde vært over Boknafjorden.

Med oppbyggingen av en hurtigbåtrute på Bergen
var det kanskje pussig at den tradisjonelle
nattrutedriften fortsatte omtrent uendret helt
til 1.9. 1974 da "KRONPRINSESSE MARTHA" gjorde
siste tur med passas jerer fra Bergen til
Stavanger, I oktober samme år ble også dette
prektige skip solgt ut av selskapet. Det var
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M/S "AUSTRI" 1969) ble innkjøpt i 1974 etter å ha
gått rundt. Det gjorde den dessverre i 1979 også.

Ä/S Nika i Sandefjord som kjøpte skipet som
losji- og lagerskip for firmaets sandblåsings
arbeider ved ulike skipsverft rundt om i
Norden. Senere er skipet igjen kommet til
heder og verdighet som eksklusiv cruisebåt.

EKSPANSJON I GODSRUTENE
Sommeren 1974 kjøpte selskapet et ro-roskip
som var under reparasjon ved Fosen Mek.
verksted etter tidligere havari. Skipet fikk
navnet "AUSTRI" og ble i påvente av egnet
rutetilbud chartret ut for fart på Middel
havet. Fra 1.7.1976 ble skipet satt inn i en
ny rute fra Halmstad i Sverige til vest norske
havner i samseiling med nybygde M/S "TANANGER"
som selskapet hadde 49 prosent eierinteresser
i fra begynnelsen av. Grunnlaget for linjen
var en 5 års fraktavtale med Pilkington
Brothers Ltd. for transport av glass fra
firmaets nye fabrikk i Halmstad.

Fra 21.3.1977 ble "AUSTRI" satt inn i en
nyopprettet linje mellom Vest-Norge- Gøteborg
Århus og København. Dette ble ingen suksess og
allerede sommeren 1977 ble skipet igjen
opplagt før det ble chartret ut i november
1977 til et skotsk selskap.

Da skipet kantret og forliste under tragiske
omstendijheter 19.9.1979 ved Sletringen, nord
vest av Byrknesøy på Sognesjøen, gikk skipet
i Nornailinjen mellom Vest-Norge og Polen der
skipet .6.1979 hadde avløst "JOMSBORG". Sei
lingene ble opprettheldt med ukentlig avgang
fra Bergen og 14-daglig avgang fra Trondheim.

"AUSTRI" var på vei fra Trondheim via Svelgen
til Stettin med råjern som sannsynligvis
forskjøv seg i det dårlige været. Besetningen
på 9 mann kom seg opp på en flåte som
imidlertid kantret og 5 mann omkom, 4 ble
reddet fra et skjær.

Som erstatning for "AUSTRI" ble "NORPOINT"
innleid i Nornanruten fra høsten 1979.

I september 1974 ble det levert et nytt ro
roskip fra D.W. Kremer Sohn i Elmshorn til A/S
Nornan Carriers Co., hvor A/S Kristian Jebsen,
Bergen hadde 45 prosent av aksjene og DSD 55
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prosent. Skipet som fikk navnet "NORNAN FJORD"
ble timechartret til Trafruma Lines, Valencia
og rebefraktet til Express Maritime Ltd,
Piræus for et års tid i Middelhavsfart. I 1977
gikk skipet inn på en ny linje fra Bergen via
Helsingborg til Lubeck. Linjen ble lagt ned
allerede ved utgangen av 1977. Skipet ble lagt
opp ved Sølyst i Stavanger noen måneder før
det ble chartret til Det Bergenske Damp
skibsselskab for ro-rotransport i Newcastle
ruten fra 5.5. 1978 til oktober samme år. Et
nytt timecharter utløp 6.3.1979 og skipet ble
igjen lagt opp noen måneder før det ble solgt
i juni 1979 til England.

En ny "AKERSHUS" ble levert 31.8.1977 fra
Trønderverftet A/S i Hommelvik og satt inn i
ruten mellom Vest-Norge og Halmstad med 14-
daglige rundturer. I 1979 kom skipet inn på
Innherredsruten mellom Sandnes og Trondheim
før det året etter ble satt inn i den 14-
daglige ruten mellom Oslo og Trondheim.

LITT STATISTIKK
I 1975 transporterte DSD totalt sett 725.272
biler og 2.605.103 passas jerer, en økning i
biltallet på 26,8 prosent og i passas jertallet
på 15 prosent fra året før.

Størst var trafikken på ferjestrekningen
Stavanger-Skudeneshavn som fraktet 255.846
biler og 483.179 passas jerer. På Stavanger-Tau
var biltallet 226.779 og passas jertallet
773.876. Fra 12.10,1975 hadde man også satt
inn bilførende båt mellom Stavanger og Kvitsøy
og ved årets utgang var det fraktet 872 biler
der ut.

Hurtigbåtruten Stavanger-Bergen hadde i 1975
et passas jerantall på 321.411, en økning på
18,2 prosent fra 1974.

I 1975 mottok selskapet 33 mill. kr. i stats
subsidier mot 8,5 mill. kroner i 1971. Av sub
sidiene gikk 19,7 mill. kr. til ferjerutene,
8,6 til lokalbåtrutene og 4,7 mill. kr. til
hurtigbåtrutene.

Den nye godsruten fra Vest Norge via Halmstad
til Lubeck var et underskuddsforetak. Også
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ruten mellom Polen og Vest-Norge ga betydelig
underskudd.

Likevel oppnådde selskapet bare et underskudd
på kr. 500.000 i 1975. Året etter kom det
balanse i regnskapet igjen.

Hosten 1976 fikk selskapets passas jeravdeling
full reisebyråbevilling etter i mange år å ha
vært agenter for både Braathens SAFE og S.A.S.

Samme år overtok DSD generalagenturet for
Norge for H.F. Eimskipafelag Islands og et
distriktsagentur for Atlantic Cargo Service.
Samtidig ansatte selskapet söm første norske
ruteselskap egen marketingsjef.

ENDRING I LEDELSEN
Bakgrunnen for selskapets dårlige økonomi i
1970-årene mente man lå i for sterk ekspan
sjon i utenlandsrutene uten tilstrekkelig
markedsunderlag. Tåpene i 1977 kom opp i hele
12 mill. kr. Som følge av den kritikk som
fremkom, fant adm. direktør Johan Lavik at han
måtte trekke seg fra sin stilling fra og med
21.10.1977 da han hadde vært pådriveren for en
ekspansiv linje.

Kontorsjef Finn Baumann som en tid tidligere
var rekruttert fra Vegdirektoratets ferje
kontor, ble konstituert som ny adm. direktør
og ansatt i samme stilling fra og med
1.5.1978.

RASJONALISERING
Det måtte effektiv lut til å rydde opp i
økono-mien, særlig i godsrutene. Fra og med
31.12.1977 ble selskapets linje på Finnland
overtatt av Simon Møkster som innledet samar
beid med Fred- Olsen & Co. om en ny Baltic
Line. "OBRESTAD" som gikk i linjen ble etter
en tids opplag, solgt i september 1978 til
kjøpere i Singapore.

Fra 1.1.1978 ble selskapets ro-ro-linje mellom
Bergen-Gøteborg-Halmstad og Lubeck som ble
underheldt av "NORNAN FJORD", nedlagt.

Fra 1.7.1978 inngikk DSD og A/S Mørerutene (et

I 1976 overtok selskapet Jøsenfjord Rutelag og Høgsfjord Rutelag
med til sammen 8 fartøyer. Her M/S "ÅRDALSFJORD" fra 1914.

f
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datterselskap til Møre og Romsdal Fylkesbåtar)
en samarbeidet opplegg for såkalt stor
kystfart. Opplegget førte til et redusert
behov for tonnasje, bl.a. ble 3 lasteskip
overflødige i rutenettet som strakte seg fra
Steinkjer/Trondheim til København/Odense.
"ROGALAND" og ”SUNNMØRE" gikk inn på ruten til
København/Odense mens "AKERSHUS" og "MØRE
JARL" gikk inn i Innherredsruten.

8.4.1978 gikk også selskapet ut av hurtigruten
på Nord-Norge da "KONG OLAV" og selskapets
andel av ruten ble solgt til Vesteraalens
Dampskibsselskap. DSD hadde da deltatt i denne
ruten i 59 år og det var med et visst vemod at
man tok farvel med selskapets stolthet "KONG
OLAV" for siste gang. DSD følte at selskapet
var i ferd med å bli presset ut av ruten av
Samferdselsdepartementet og solgte ut da
sjangsen bød seg.

ENDRINGER I LOKALRUTENE
Fra og med 1.1.1976 skjedde det en struktur
rasjonalisering i lokalrutefarten i Rogaland i
og med at Høgsfjord Rutelag med sine 3 fart
øyer ("HØGSFJORD", "LYSEFJORD I" og "OANES")
og Jøsenfjord Rutelag med sine 5 fartøyer
("HJELMELANDSFJORD", "JØSENFJORD", "JØSEN
FJORDFERJEN", "OMBOFJORD" og "ÅRDALSFJORD")
ble innlemmet i Det Stavangerske Dampskibs
selskap sammen med de repsektive selskapers
ruteområder og konses joner. Dette medførte en
betydelig roer rasjonell avvikling av lokarute
trafikken samtidig som man mange steder fikk
en standardhevning.

Allerede i mai 1976 kunne selskapet kvitte seg
med 3 fartøyer som var blitt overflødig i det
nye rutemønsteret, nemlig "FJORDBRIS", "BOKN"
og "OMBOFJORD". "FJORDBRIS" ble solgt til
Stavanger Maskinistskole og satt på land like
ved Rosenberg Mek. Verksted for bruk under
skolens brannøvelser. De to andre ble solgt
til lokale kjøpere for videre bruk.

Den siste gjenværende av fjordbussens
"FJORDSOL" som i den siste tid hadde gått i
ren lasterute på Sauda, ble tatt ut av ruten
fra 1.10.1977. Skipet ble liggende i reserve
ved Klasaskjæret helt til april 1981 da det
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Flaggruten måtte ha nytt materiell. Her M/S "VINGTOR" (1974).

ble solgt til Vest-Tyskland, angivelig som
base for froskemanns-oppdrag, men er senere
observert som vrak i halvt nedsunken tilstand
i Ostende i Belgia. (En sørgelig skjebne for
et flott fartøy)

Selskapets nye lasteskip som skulle revolu
sjonere godstransporten i Ryfylkefjordene og
overflødiggjøre det innleide lastefartøyet
"STORDØY" og "HIDLE", ble levert fra Maritim
Sveiseindustri i Gjerdsvika 5.12.1978 og døpt
ved kai i Sauda 8.12. med det intetsigende og
utradisjonelle navnet "FJORDLAST". Skipet
kostet 9-10 mill. kr og viste seg ganske snart
å bli en dyr investering. Kapitalutgiftene sto
ikke i forhold til godsinntektene og man vur
derte flere ganger å trekke skipet ut av ruten
igjen. Departementet inndro tilskuddet til
lasteruten fra 1.5.1984 og "FJORDLAST" gikk i
opplag før det senere ble solgt til Saltens
Dampskipsselskap i Bodø.

Den gamle "ÅRDALSFJORD" som lenge hadde gått i
rute på Sjernarøyene, ble tatt ut av drift
31.12.1979 og senere solgt til utlandet for
ombygging til minicruiseskip for fart på Mid
delhavet .

HURTIGBÅTTRAFIKKEN EKSPANDERER
I 1974 var det tid for ny ekspansjon i
hurtigbåttrafikken mellom Stavanger og Bergen
(Flaggruten), De samarbeidende selskapene DSD,
SDA og HSD fikk 14.5.1974 en ny westamaran av
typen Westamarin 95, som fikk navnet "VINGTOR"
i pakt med gammel tradisjon. Noen uker senere,
28.6., ble søsterskipet "SLEIPNER" levert,
begge var bygget av Westermoen Hydrofoil i
Mandal. De hadde en kapasitet på 180 passa
sjerer og gjorde en maksimalfart på 32,5 knop
mens servicefarten lå på ca. 27 knop. Dette
var betydelig under hydrofoilbåtene men p.g.a.
bedre manøvreringsegenskaper til og fra kai
m.m. ble den reelle reisetid ikke mer enn ca.
15 minutter lengre.
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"SLEIPNER" var 4.1,1976 utsatt for et alvor
lig uhell da skipet kjørte på land for 27 kops
fart med 167 passasjerer ombord ved Haaskru
lykt, ytterst i Bømlaf jorden i kuling og
dårlig vær. Skipperen forvekslet et lys på
land med fyrlykten. 24 av passas jerene ble
lettere skadet. "SLEIPNER" ble senere trukket
av med relativt små skader.

25.6.1976 ble det overtatt en ny westamaran
fra Westermoen Hydrofoil i Mandal til fjord
trafikk i Ryfylkefjordene. "FJORDDROTT" som
var av typen Westamarin 86, hadde kapasitet på
169 passasjerer, og ble satt inn i
Saudaruten.

Flaggruten hadde behov for styrkning av
materiellet og 22.4.1977 kom "DRAUPNER" fra
Westermoen Hydrofoil i Mandal og gikk inn i
rute fra 1.5. Som de andre fartøyene i
Flaggruten var dette en Westamarin 95 med
kapasitet på 180 passasjerer. (Draupner var
navnet på Odins kostelige gullring som hver
niende natt drypte 8 nye gullringer).

TYRVING" ble nå tatt ut av ruten og benyttet
som reserveskip, Fra 1.1.1979 ble "TYRVING"
satt inn på Sandeidruten. DSD utløste 3.4.1978
Sandnæs Dampskibsselskabs andel i hydrofoilen
som 12.10. samme år gikk ut av Sandeidruten og
kort tid etter solgt til Uruguay. I slutten av
oktober ble "TYRVING" låstet ombord i svenske
"ROSARIO" for transport til sitt nye hjemland.

"QUEENFOIL" ex "SLEIPNER" hadde i lengre tid
ligget opplagt som reservefartøy i hurtigbåt
rutene, men ble etterhvert betraktet som
overflødig og solgt til utlandet 26.4.1979,

Fra 2.1.1979 åpnet selskapet for en tredje
hurtigbåtrute på Ryfylkefjordene ved å sette
inn "MAYFLOWER" i rute på Erfjord, Jelsa og
Hjelmeland i tillegg til pendlerturer til
Rennesøy og Jørpeland. Senere på året ble

 '•....  "' - - --—  

...•: •. : ::.>  - *.::;  -:w ;: - "' •; - - , -f.. . v., :

' ' ~ •'•' ' '• ~~ '„.. 'V'"X' ' 'S«£ V



"SAUDÄ" satt inn i denne ruten, mens "MAY
FLOWER" forble reserveskip.

FERJETRAFIKKEN ØKER FORTSATT
En ny "RYFYLKE" ble levert 13.5.1975 fra
Skaaluren i Rosendal. Den ble satt inn i
Stavanger-Tauruten seiv om kapasiteten på 25
personbiler og 250 passasjerer allerede var i
minste laget der. I tillegg var skipet
innelukket og kunne benyttes i de fleste av
selskapets ruter etter behov.

Allerede samme måned, 23.5. kora det ny ferje
til Skudeneshavnsambandet fra Trondhjem Mek.
Verksted. "TUNGENES" var en kopi av "ULSNES"
fra 1973 og ble satt inn i rute fra 1.6.
Skipets kapasitet var 55 personbiler og 399
passasjer »t . Rutetilbudet ble nå utvidet til
avgang hver annen time.

I oktober 1976 kom den lille ferjen "BOKN" fra
Gravdal Skipsbyggeri i Sunde i Suinnhordland
for fart mellom Bokn og Kopervik. Kapasieteten
var 15 personbiler og 100 passasjerer.

24.1.1977 overtok selskapet en "TAU" for
ferjeruten Stavanger-Tau. Dette var en av
Vegdirektoratets standardferjer og tok 50
personbiler og 399 passasjerer. Det var
Ulstein-Hatlø A/S i Ulsteinvik som bygde
ferjen som ble satt inn i rute dagen etter
istedenfor "RYFYLKE" og "STRAND". Den først
nevnte ble da overført til Rennesøysambandet i
samseiling med "RENNESØY", mens "STRAND" gikk
inn i Midtsambandet og senere ble omdøpt
"EIDSSUND",

I juni 1977 fikk ruten Stavanger-Skudeneshavn
sin fjerde ferje da "VARDENES" ble levert fra
Båtservice Verft i Mandal . Dette var den
største av ferjene med kapasitet på 399 passa
sjerer og 64 personbiler.

Høgsf jordruten mellom Lauvvik-Oanes og Forsand
fikk ny ferje 30.6.1978 da "HOGSFJORD" ble
overtatt fra Trønderverftet A/S i Hommelvik.

Sambandet Skudeneshavn - Mekjarvik hadde eksplosiv trafikk
økning. Her er det to ferger i Skudeneshavn.
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Dette var en standard innenskjærs pendelferje
med kapasitet på 300 passasjerer og 40 per
sonbiler.

Åpningen av ferjehavnen på Mekjarvik i Randa
berg (nord for Stavanger) 5.7.1978 reduserte
reisetiden på Skudeneshavnruten med 20
minutter samtidig som man fikk en stor og
romslig oppstillingsplass. Den reduserte
ferjetiden medførte en økning av kapasiteten
itiL-a 25 prosent i og med flere turer pr. dag.
Prosjektet som var bompengefinansiert, ble en
ny stimulans for riksveisambandet over
Boknafjorden. I 1967 hadde de to kombinerte
fartøyene i Haugesundruten fraktet 35.000
biler og 181.000 passasjerer. 10 år senere
viste statistikken at Skudeneshavnsambandet
fraktet 320.000 biler og 566.00 passasjerer.

Også Tausambandet fikk kapasitetsøkning da
"SOLBAKK" ble levert fra Rosenberg Mek. Verk
sted 28.7.1978. Ferjen som hadde en kapasitet
på 50 personbiler, er hittil siste fartøy som
er bygd ved Rosenberg.

Sommeren 1979 fikk de forskjellige rutesel
skapene klare pålegg fra Samferdsels
departementet om innsparinger i ferjerutene.
Det vakte stor misnøye, særlig i sambandet
over Jøsenf jorden, der reserveferjen "FOLDØY"
ex gamle "HØGSFJORD" kun ble tillatt brukt i
helgene. Det oppsto lang ventetid, særlig i
Tøtlandsvik. Ferjetilbudet mellom Stavanger-
Tau og Lauvik-Oanes-Forsand måtte også
reduseres endel for å få til de pålagte
innsparingene.

SELSKAPET VED 125-ÅRSJUBILEUMET
12.2.1980 feiret selskapet sitt 125-årsjubi
eum. Året 1979 hadde gitt et positivt
driftsresultat for første gang på flere år.
Selskapets dårlige økonomiske situasjon fra
midten av 1970-årene syntes nå å være endret
til det bedre. Det ble bl.a. utbetalt 12
prosents utbytte på aksjene.
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M/S ”STRAND”, en storferge fra 1982.

Like før jul 1979, 21.12. overtok DSD
lasteskipet "CANIS" fra Det Bergenske
Daxnpskibsselskab og omdøpte det til "HAUKELI"
for godsruten Oslo-Bergen istdendfor "INN
HERRED som hadde gått i denne ruten på
bareboat-charter til selskapet siden 2. halvår
1978. Det nye skipet hadde dobbel så stor
kubikk som "INNHERRED".

Det heleide datterselskapet Indherreds Damp
skibs-aktieselskab ble fra 31.12.1979 innlem
met i DSD og "INNHERRED" igjen ført inn i sel
skapets flåte.

Til erstatning i Nornanlinjen istedenfor
"AUSTRI" som utgikk etter forlis høsten 1979,
kjøpte selskapet "LYSHOLMEN" fra Lys Line i
Oslo i mars 1980 og satte skipet inn i linjen
på Szczecin fra 10.3,. Senere samme sommer
ble skipet ombygd ved The Mercantile Dry Dock
Co. Ltd i Newcastle og fikk installert
sideport, palleheis og tungløftbom. Allerede
året etter måtte skipet tas ut av linjen
p.g.a. alvorlig svikt i godsmengden fra Polen.
Skipet ble chartret 8 måneder fra oktober 1981
til Bruno Bischoff Rhederei, Bremen.

Høsten 1980 ble "SAUDA" i morgenruten fra
Rennesøy skiftet ut med innleid "CLIPPER" som
var en mindre og langsommere båt. Dette
avstedkom mye avisskriverier fra sinte
pendlere.

På selskapets verksted på Klasaskjøæret feiret
man selskapets 125 årsjubileum med å innvie et
nytt verkstedbygg på 2.117 kvadratmeter i
august måned. I oktober året etter ble Klasa
skjæret "landfast" med Engøy ved hjelp av en
veifyllirg og "KLAS" sluttet å frakte arbeid
erne over til Ryfylkekaien etter arbeids
tidens slutt. Nå kunne man bile på jobb.
"KLAS" ble nå degradert til bunkers- og
slepebåt.

FERJETRAFIKKEN I FØRSTE DEL AV 1980-ÅRENE
I mai 1981 foretok man en nykontrahering av to
store ferjer for Tausambandet ved Sterkoder
Mek. Verksted i Kristiansund for levering i
1982. Dette skulle bli ferjer med kapasitet på
90 personbiler og 500 passasjerer, de største
i selskapets historie hittil. Utviklingen i
Tausambandet hadde vært ganske eventyrlig
siden ferjen "TAU" kom i drift 23.3.1961.
Første året ble det fraktet 15.793 biler og
188.374 passasjerer, mens tallene for jubi
leumsåret 1980 viste 383.310 biler og
1.114.828 passasjerer.
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Vår og høst 1981 måtte DSD leie inn "ULVIK"
fra HSD for å avvikle trafikken i Midtsam
bandet. "RYFYLKE" måtte overta ruten over
Jøsenf jorden og "JØSENFJORDFERJEN" måtte
settes inn i det såkalte tverrsambandet mellom
Nedstrand-Hebnes-Jelsa istendenfor "ROPEID" på
grunn av behov for større akseltrykk da tunge
lastebiler og tankbiler utgjorde en stadig
større del av trafikken på dette sambandet.

Før jul 1981 måtte selskapet også leie inn
Saltens D/S "GILDESKÅL" fram til mai 1982 for

å dublere på Rennesøysambandet, i Midtsam
bandet og fungere som reserveferje. Denne
ferjen hadde kapasitet på 30 biler. En klar
forutsetning for Samferdselsdepartementets
tillåtelse til nykontrahering av to store
ferjer, var at "STAVANGER" og "TAU" som gikk i
ruten, skulle selges til andre subsid-ierte
ferjeselskaper. Departementet krevde også at
den gevinst som selskapet oppnådde ved dette
salget skulle gå til delfinansiering av de nye
store ferjene slik at tilskuddsgrunnlaget ble
redusert. Denne avgjørelsen avfødte en lang og
bitter strid som bl.a. førte til flere
rettsaker som selskapet til slutt tapte både i
Oslo Byrett og i Eidsivating Lagmannsrett.

"STRAND" ble først levert 16.4.1982 og satt
inn i ruten fra 24.4, mens "TAU" ble satt inn
i ruten 5.. For å få effektiv utnyttelse av
ferjene måtte ferjeleiene utbedres ganske
betydelig.

Det hadde i lengre tid vært misnøye med båt
forbindelsen mellom Stavanger og Kvitsøy.
Etter hvert mente man at det var behov for en
skikkelig bilferje i denne ruten. DSD fikk i
en bytteavtale Samferdselsdepartementets
velsignelse til å overta "NORDKAPPFERJA" fra
Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap i Hammer
fest mot at dette rederi fikk overta DSD'
"STAVANGER" som det var en forutsetning
skulle selges.Den nye ferja som ble satt inn
på Kvitsøyruten, fikk navnet "VOLLSØY" etter
den av Kvitsøyene hvor ferjeleiet ble bygd.
Ferja hadde enkapasitet på 18 biler og 167
passas jerer og var bygd i Harstad i 1970.

"TAU" ble i april 1982 solgt til A/S
Nordferjer i Narvik slik som Samferdsels
departementet hadde bestemt. Til gjengjeld
fikk selskapet i en periode høsten 1982 leie
ferjen "BOGNES" til supplering i forbindelse
med verkstedsopphold og puss.

Vinteren 82/83 var usedvanlig værhard. Fra
midten av desember til midten av januar hadde
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Skudeneshavnsambandet i alt 56 innstilte av
gangen. I løpet av mars 1983 ble det også
klart at den stadig omtalte storferjen til
dette sambandet ikke ville bli bygd. Man fant
at det var mer økonomi i å forlenge de 4
ferjene som allerede gikk i sambandet. Dette
kunne gi bedre regularitet, skje hurtigere og
billigere enn å vente på en kjempeferje.
"SKUDENES" var første ferje som gikk til
Horten Verft 31.10. og så gikk det suksessivt
utover vinteren inntil "TUNGENES" som siste
ferje gikk inn igjen i rute 11.5.1984. Kapa
siteten økte med 12 biler for hver av ferjene
og ombyggingen kostet ca. 4 mill. pr. fartøy.

Den totale kapasitetsutnyttelse i Skudenessam
bandet i 1983, var 58 prosent.

16.2.1981 kantret "JÆREN" ved kai i Helsing
borg og sank. Maskinsjefen og 2 havne
arbeidere omkom. Skipet gikk i kontraktsfart
for industrikunder, særlig med aluminium.

FORANDRINGER I GODSTRAFIKKEN

"HAUKELI" ble nå overført til denne kontrakts
farten som vesentlig gikk mellom Vest-Norge og
Sverige. Imidlertid forlenget man turene
iblant til Polen etter at man hadde måtte
trekke ut "NORNANBORG" av denne ruten.

Istedenfor "HAUKELI" i kystruten Oslo-Bergen,
kjøpte man "SMEDESUND" fra Veritasruten og
satte den inn i ruten fra 5.5. 1981 under
navnet "KVITSØY".

Stort behov for tonnasje i godsrutene både på
kysten og i internordisk trafikk, medførte at
selskapet gikk til det skritt å forlenge 3 av
de mest moderne av fartøyene, nemlig
"ROGALAND", "AKERSHUS" og "TANANGER". Det
sistnevne eide DSD 49 prosent i. Etter
forlengelsen ble selskapets andel i K/S økt
til 61,5 prosent og i komplentarselskapet til
62,08 prosent. Fartøyet ble formelt tatt på 5
års timecharter fra forlengelsestidspunktet.

"ROGALAND" ble i september 1981 forlenget med
11,6 m i Aalborg. mens "AKERSHUS" og
"TANANGER" ble forlenget våren og sommeren
1982 i Helsingør. For "AKERSHUS" vedkommende
ble dette arbeidet noe dramatisk da forskipet
veltet i dokken.

M/S "KVITSØY" (1974), innkjøpt til godsrutene i 1981.
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Godsruten ga et rekordhøyt utbytte for sel
skapet i 1981. Nok et år kunne selskapet utbe
tale 12 prosent utbytte. Driftsresultatet
viste en overskudd på 21,6 mill. kr.

I 1982 kom det derimot en markert konjunktur
nedgang i skipsfarten, noe som også rammet
småskipsfarten i form av sviktende etter-
spørsel etter transportt jenester fra industri
ens side. Til tross for en sviende transport
arbeiderstreik våren 1982, kom selskapet ut
med overskudd inklusive salgsgevinster på 17,7
mill.kr

Fra 1.4.1983 ble Nornanlinjen utvidet til også
å omfatte anløp i Finnland i en 14-daglig rute
da lastetilgangen i Polen var sterkt redusert.

For om mulig å bedre resultatene noe, foretok
man i 1984 integrering av kystgods- og uten
landsrutene (unntatt ruten på Polen). Samtidig
utvidet man samarbeidet med K/S A/S Nord-
Poolen.

Godsruten i samseiling med Møreruten som hadde
stoppet i Trondheim, ble fra 1.1.1985 forleng
et til Tromsø.

UTVIDELSE AV HURTIGBÅTFLÅTEN
I mai 1981 kjøpte man westamaranen "STORESUND"
fra A/S Gimlekollen som nylig hadde overtatt
båten fra Haugesund Dampskibsselskap.
Selskapet døpte båten til "FJORDBRIS" og satte
den inn i personelltransport for Rosenberg
mellom Stavanger og Statfjord B-utrustningen i
ved Åmsosen i Vindafjorden. Båten hadde en
passas jerkapasitet på 167 passas jerer.

Fra mai 1983 gikk båten inn i pendlerruten på
Rennesøy og i "HIDLE"s ruter lørdag/søndag.

I et forsøk på å stimulere reiselysten også
midt i ukene, innførte man fra 1.1.1984
"grønne ruter" med 25 prosent midtukerabatt i
endel samband.

Fra 1.1.1984 opprettet DSD sammen med Frank og
Torleif Ingebrigtsen på Judaberg selskapet
Finnøy Hurtigbåt A/S hvor DSD hadde en
eierandel på 60 prosent av en aksjekapital på
1,5 mill. kr. Selskapet overtok 3 båter fra
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M/S "FJORDSOL" (1986)

Ingebrigtsen-familien:
"PRINCESS SPEED" 12 passasjerer bygd 1975
"TAIFUN SPEED" 50 passasjerer bygd 1969
"SATURN SPEED" 52 passasjerer bygd 1983.

Selskapet inngikk bl.a. avtale med Statoil om
personelltransport til og fra Kårstøanlegget
samt annen forefallende skyssbåttransport i
indre Ryfylke.

DSD fikk også våren 1984 tilbringertjenesten
til og fra Statfjord C-utrustningen i Vats.
Ruten ble utført med et av Flaggrutens fartøy
er samt "MANGER" som var innleid fra BNR fra
1.2 til 30.4.1984.

Fra og med 7.8.1984 overtok DSD Haugesund
Dampskibsselskabs rute Stavanger-Haugesund
sammen med westamaranen "HAUGESUND" og sel
skapets 50 prosentandel i A/S Ryfylkeveien
Billag.

I 1985 begynte også Flaggruten å sysle med
planere om neste generasjons hurtigbåter. Det
måtte bli båter med minst 40 knops fart og 250
passasjerers kapasitet

Etter en lang prosess, ble det inngått kon
trakt med Karlskronavarvet A/B og Westamarin
A/S i Mandal om to såkalte "Jet-Ridere" basert
på vannjetprinsippet med en marsjfart på 40
knop og maksimalfart på 44 knop. Kontrakts
messig leveringstid var 30.11.1987. Skrogene
skulle I/gges i Sverige mens innredning og
utrustning skulle foretas i Mandal. Utover
høsten 1987 ble det mer og mer klart at
leveringstidsfristen ikke ville holde, da
byggerne hadde store vanske med å få farten
opp på disse to båtene samtidig som det var
skjenerende støy fra gear og maskineri.

Flere ulike forslag til løsninger ble forsøkt
før DSD 18.2.1988 benyttet sin anledning til å
kansellere kontrakten.

Dette skapte store vanskeligheter for
Flaggruten som aktivt hadde markedsført de nye
hurtigbåtene. Fra 1.10.1988 fikk imidlertid
Flaggruten innleid to vannjetdrevne hurtig
båter fra et finsk selskap som hadde latt
disse bygge ved Fjellstrand for trafikk over
Botniske bukten fra Sverige til Finland. Dette
hadde ikke fait heldig ut på grunn av for grov
sjø og fartøyene var nå ledige på markedet.
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Under Bahamasflagg ble "JETCAT" og "SEACAT"
satt inn i Flaggruten fram til nye hurtigbåter
kunne leveres. Dette var fartøyer med en pas
sas jererkapasitet på 220 og en marsjfart på 37
knop. Fartøyene ble mektig populære hos de
reisende for god komfort.

De nye passas jerkatamaranene ble bestilt ved
Kværner Fjellstrand A/S på Omastrand i
Hardanger og døpt 18.5 1989 og levert i juni.
Fartøyene hadde en passas jerkapasitet på 250.
Ikke uventet valgte man å beholde de tra
disjonelle navnene som var innarbeidet i
Flaggruten, nemlig "SLEIPNER" og "DRAUPNER".
De gamle fartøyene med samme navn fikk nye
navn for en kort stund før de ble solgt til
utlandet.

De to nye fartøyene i Flaggruten ble en
publikumstreffer fra første stund. Innredning
som byr på god komfort har gjort det mer
attraktivt å benytte hurtigbåtene. I 1989
kunne Flaggruten igjen vise til en økning i
passas jermengden på 15 prosent fra året før.
"VINGTOR" som hadde vært reserveskip en stund,
ble i februar 1990 solgt til Frankrike.

Westamaranruten mellom Stavanger og Haugesund
som DSD overtok fra HDS i midten av 1980-år
ene, ble fra 1.1.1990 overtatt av Flaggruten.

LOKALRUTENE MOT SLUTTEN AV 1980-ÅRENE
I juni 1986 fikk DSD en ny type westamaran fra
Westamarin A/S i Mandal, spesielt beregnet for
fjordrutetrafikk. "FJORDSOL" gjorde 28 knop og
kunne ta 194 passasjerer og den ble satt inn i
rute mellom Stavanger og Sand-Sauda. Dette ble
aldri noen vellyket hurtigbåt, både på grunn
av vibrasjoner og på grunn av dårlig drifts
økonomi .

"FJORDDROTT" gikk nå i ruten Stavanger-Sandeid
mens "MAYFLOWER" gikk i ruten Hjelmeland,
Jøsnes, Jelsa, en rute som ble dublert i
helgene ved at "FJORDBRIS" gikk inn i ruten.
"SAUDA " var opplagt som reservefartøy.

Pålegg ora innsparing i kostnadene kom fra Veg
direktoratet til stadighet. Noen kunne imøte
kommes med redusert rutetilbud, til lokal
befolkningens store förargelse, men i hovedsak
måtte endring i driftsopplegg til. Enkelte
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I 1988 fikk man omsider tillåtelse til igjen å
utvide ferjekapasiteten da "HVALERFERGEN III"
ble overtatt fra A/S Hvaler Båt- og Færge
selskap. Ferjen var blitt oveflødig på grunn
av undesjøisk tunnel. Denne ferjen ble satt
inn på Høgsf jordsambandet mellom Lauvik-Oanes-
Forsand og fikk navnet "FRAFJORD".

I april 1990 fikk DSD ny ferje i Tausambandet.
Den nye "STAVANGER" ble bygd ved Myklebust
Mek. Verksted i Gurskebotn og kostet hele 72
mill. kroner. Kapasiteten er 140 biler på 2
dekk og det krevde en utbedring av ferjeleiene
før den nye "jumboferjen" kunne tas i bruk.

M/S "SKUDENES"

ruter hadde ikke driftsgrunnlag nok til å
opprettholde de fartøyene som trafikkerte
rutene. Bl.a. hadde ruten Stavanger-Hjel
meland, Jøsnes, Jelsa voldt store problemer og
stadig gitt underskudd. For bruk i denne ruten
og i enkelte pendlerruter morgen og kveld, ble
det fra 1988 innchartret en hurtiggående
skyssbåt "SEA PRINCESS" med kapasitet til 77
passasjerer. Før denne løsningen ble valgt var
det ble andre og mindre skyssbåter som var
innchartret for kortere tidsrom.

For øvrig har man også en liten skyssbåt,
"LYSEFJORD" med kapasitet på 22 mann, i en
hurtigbåtrute på Lysef jorden.

NYTT MATERIELL TIL LOKALFERJENE
DSD ønsket å få opprustet ferjerutene til
Rennesøy og over Jøsenf jorden med bedre og
større ferjer. Vegdirektoratet kunne ikke være
med på nybygg, men omsider fikk DSD tillåtel
se til å overta to ferjer fra HSD mot at
"RYFYLKE" ble solgt nordover til TFDS som
hadde bruk som en innelukket ferje.

DSD overtok i mars 1987 "EIDFJORD" med kapa
sitet på 340 passasjerer og 40 biler for
Rennesøysambandet. P.g.a. et havarioppjør ble
fartøyet i de første månedene formelt chartret
for mot slutten av året å bli overtatt og
omdøpt "UTSTEIN".

I Jøsenf jordsambandet fikk man overtatt "FUSA"
av HSD i november 1987. Denne ferjen fikk
senere navnet "HJELMELAND" og hadde kapasitet
på 325 passasjerer og 40 biler. Fra 1990 ble
den satt inn i det nye sambandet over Jøs
enf jorden fra Hjelmeland til Nesvik, et sam
band som forkortet veistrekningen på Hjelme
landsiden med 2-2,5 mils vei.

(1976), innkjøpt til Skudenessambandet i 1987.
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FERJESAMBANDET MEKJARVIK-SKUDENESHAVN
Da rutelaget Askøy-Bergen begynte med direkte
ferje mellom Stavanger og Bergen sommeren
1984, merket DSD en markert nedgang i trafik
en på Skudenessambandet. En reduksjon på 3
prosent i biltallet og 6,6 prosent i passa
jertallet kunne tilskrives denne nye konkur
enten.

Det var tidevis meget stor misnøye lokalt med
DSD's avvikling av rutetrafikken på Skudenes
sambandet, bl.a. med lang ventetid i store
reisehelger og dårlig regularitet i forbin
delse med avvikling av nødvendige repe
rasjoner m.m.

Da det nærmet seg utløp av selskapets kon
sesjon på ruten, oppsto det store interesse
konflikter om DSD, Rutelaget Askøy-Bergen og
myndighetene representert ved Samferdsels
styret i Rogaland høsten 1987. Det ble lagt
stor vekt på Askøy-Bergens vilje til å drive
dette sambandet uten behov for subsidier.

DSD forsøkte tidlig å få Vegdirektoratet med
på å få øke kapasiteten på Skudeneshavnsam
bandet. Omsider fikk DSD tillåtelse til å
kjøpe en ny storferje og Vegdirektoratet
godkjente inntil 3ø mill. kroner for dekning
av kjøp og ombygging av den engelske ferjen
"MANX VIKING" som ble innkjøpt lang tids
opplag. Ferjen ble hentet til Stavanger for
ombygging ved Rosenberg Mek. Verksted. Dette
ble en kostbar fornøyelse da Skipskontrollen
stilte krav til utskifting og forbedring av
atskillig mer enn opprinnelig planlagt. Særlig
kostbart ble skifting av alle elektriske
installas joner . Ferjen ble omsider ferdig fra
verkstedet og satt i fart 11.7.1987 som
"MANX". Etter 14 dages tid ble den omdøpt til
"SKUDENES"

Da "SKUDENES" omsider kom i drift, viste det
seg at maskineri og hydraulikk forårsaket en
rekke driftsavbrudd i kortere eller lengre
tid, til stor irritasjon både fra reisende og
selskapets egne folk.

Ombyggingsarbeidet var svært vellykket og
"SKUDENES" ble en meget fin og behagelig sjø
båt i en utsatt ferjestrekning. Stabilisator
er gjorde den meget populær blant trailer
sjåførere seiv om baugporten var meget trang
for de største bilene.

Imidlertid var ferjen blitt særdeles dyr.
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Sluttsummen lå på omkring 61 mill. kroner, mot
opprinnelig kalkulert 30, senere økt til 35
mill. kr. DSD hadde en lengre disputt med
Vegdirektoratet om hvem som skulle betale de
21 mill. kroner som differansen ble på.

DSD var blitt pålagt å seige to av fartøyene
som gikk i ruten da det nye skipet kom.
"TUNGENES" var på forhånd solgt til Vest
eraalens Dampskibsselskab i Stokmarknes for
levering i juni. Da mannskapet kom for å hente
ferjen, nektet DSD å la den gå i og med at det
nye skipet ikke forelå. Med trussel om nams
rett, måtte DSD imidlertid slippe "TUNGENES"
fra og mad 30.6. og ferjen ble satt inn i
ruten mellom Svolvær og Skutvik under navnet
"SKUTVIK"

"VARDENES" var solgt til A/S Nordferjer og
fikk navnet "STETIND" og gikk også til ferje
ruter i nordre del av Nordland fylke.

Den tidligere "SKUDENES" ble omdøpt til "RY
FYLKE" og satt inn i Midtsambandet samtidig
som det skulle fungere som reservefartøy i den
ytre ruten.

DSD i samarbeid med HSD kom omsider på banen
med et samarbeidsprosjekt som samlet for
strekningen Stavanger-Bergen ville gi en re
duksjon i subsidiebehovet på ca. 20 mill.
kroner.

Etter mye turbulens avgjorde samferdselsstyret
i Rogaland 17.12.1987 med 8 mot 7 stemmer at
Rutelaget Askøy-Bergen skulle få konsesjon på
ruten Mekjarvik-Skudeneshavn fra 1.7.1988 da
dette selskap kunne klare seg uten subsidier.

DSD anket saken. Etter ny behandling omgjorde
man så vedtaket 18.2.1988 da 9 av medlemmene
gikk inn for ny konsesjon til DSD, men 6
stemte mot.

Askøy-Bergen anket saken på ny inn for Sam
ferdselsdepartementet og samferdselsminister
Borgen avgjorde 20.5.1988 at Rutelaget Askøy-
Bergen skulle ha konsesjonen.

Vedtaket utløste en spontan streik i sambandet
8.6. samtidig som DSD på ny anket saken. Denne
anken ble imidlertid förkastet 20.6. og det
var endelig at fra 1.7. skulle Rutelaget
Askøy-Bergen overta. Det var kort frist til å
forberede en endring, men det gikk på et vis.

DSD forsøkte å finne kjøpere til den dyre
"SKUDENES" for om mulig å få igjen noe av
utleggene. Etter lengre tids opplag, ble
ferjen i mars 1989 solgt til Canada for
trafikk på Lake Ontario over Owen Sound med
navnet "NINDAWAYMA" (som ironisk nok betyr
liten søster).

Etter salget som innbragte DSD et tap på 30
mill. k..oner, har DSD saksøkt Staten v/Sam
ferdselsdepartementet om 13,5 mill. eller 27,8
mill. kroner fra sluttoppgjøret i forbindelse
med sale ane av ferjen i Skudeneshavnsambandet
kan benyttes til ekstraordinære nedskriv
ninger på den delen av ferjemateriellet som
fortsatt drives med subsidier fra Staten.

"ULSNES" som en tid var brukt som reserve
fartøy også av det nye selskapet, ble solgt
til Hellas for fortsatt ferjetrafikk.

Gamle "STAVANGER" som nå var hjemmehørende i
Finnmark under navnet "PORSANGERFJORD", var en
kort periode våren 1988, tilbake i Rogaland
som suppleringsferje i Skudeneshavnsambandet.

Senere kom også tidligere "TUNGENES" som nå
het "SKUTVIK" tilbake for en periode i 1989
som avløsningsferje for Rutelaget Askøy-
Bergen .
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"RYFYLKE" ex ""SKUDENES" ble i juli 1990 solgt
til Spania, men den er formelt ikke slettet i
Skipsmatrikkelen ennå.

OMORGANISERING I GODSTRAFIKKEN
DSD deltok med 25 prosent i det konsortium RO
NO-TRO Shipping A/S som kjøpte Nor-Cargo fra
Det Bergenske Dampskibsselskab. Senere på året
overtok DSD også Salten D/S sin andel, slik at
DSD nå har 50 prosent av kapitalen i Nor-
Cargo .

Det første halvåret var meget dårlig og bragte
selskapet et større tap. Senere har dette
bedret seg noe.

"TANANGER"s timecharter gikk ut i august 1989
og den ble i noen måneder sluttet på kort
siktig basis inntil den ble tilbakelevert
rederiet og solgt i februar 1990.

SELSKAPETS DRIFT I 1980-ÅRENE
I 1981 sto annen virksomhet innen selskapet
for 9 prosent av årsomsetningen, men det
innbragte hele 35 prosent av resultatet. Dette
gjalt hovedsaklig eiendomsforvaltning, reise
byråvirksomheten og spedisjonsavdelingen.

Største aksjonær i 1981 var A/S Kristian
Jebsens rederi i Bergen med ca. 12 prosent,
mens Tou A/S i Stavanger hadde ca. 8 prosent.
Resten av aksjekapitalen var spredt på omkring
2.000 aksjonærer med fra 1 til 300 aksjer
hver. Aksjenes stemmerett var begrenset slik
at store aksjonærer ikke fikk stemme for alle
sine aksjer.

DSD søkte om å få opptatt selskapets aksjer
til notering på Oslo Børs 9.9. 1983, men fikk
avslag med henvisning til stemmerettsbegrens
ningene. For å forberede en slik notering,
hadde man allerede splittet aksjene opp fra
kr. 400,- til kr. 100,- . Året etter ble en
ytterligere spitting av aksjene fra kr, 100,-
til kr. 25,- foretatt. Selskapets aksjer ble
opptatt til notering på Oslo Børs 2 fra
oktober 1984.

A/S Kristian Jebsens Rederi solgt i november
1983 10 prosent av aksjene til et lokalt
konsortium av forretningsfolk og lokale
bedrifter i Stavanger.

I annet halvår 1986 solgt DSD sin aksjepost i
Atlantic Hotel A/S i Stavanger for ca. 12,5
mill. kroner.

Høsten 1986 kjøpte forretningsmannen Folke
Hermansen i A/S Elektrosenteret 5 prosent av
aksjene i DSD fra Peder Smedvig og Johan Eik.

Administrende direktør Finn Baumann sluttet på
dagen i selskapet 12.8.1987 da han ikke følte
han hadde styrets tillit i forbindelse med
håndteringen av "SKUDENES"-kjøpet og de store
overskridelsene i forbindelse med opprust
ningen av ferjen.

Stryeformannen Knut Kluge ble konstituert som
forretningsfører inntil 7.9, da nytilsatt tra
fikkdirektør Svein Aarseth ble konstituert som
adm- direktør og fast ansatt i stillingen fra
19-11.1987.

I november 1987 overtok Hermansen og Elektro
senteret ytterligere 30 prosent av aksjene i
selskapet, mens Tou A/S andel som neste stør
ste aksjonær var 5 prosent.

13.1.1988 ble Folke Hermansen valgt til ny
formann i styret for Det Stavangerske Damp
skibsselskab.

DSD overtok 1.7.1988 alle aksjene i Sandnæs
Dampskibs-A/S fra firmaet Chr. Bjelland & Co.



A/S for 3 mill. kroner. Det medførte at DSD's
andel i Flaggruten en stund var oppe i 75
prosent. Denne andelen ble senere redusert
til 64 prosent ved at HSD økte sin andel.

Høsten/vinteren 1989/90 kjøpte DSD opp aksjene
i Veritasruten A/S og de to lasteskipene
"KARMSUND" og "RØYKSUND", HSD's andel på 27,5
prosent ble byttet med ytterligere 14 prosent
i Flaggruten slik at begge rederier i dag har
50 prosent hver.

Allerede pr. 1.5.1989 hadde Hermansens eier
andel av aksjene i selskapet steget til 42,5
prosent og han tiltråtte nå som admini
strerende direktør i tillegg til styrefor
mannsvervet da adm. dir. Svein Aarseth "tok
sin hatt og gikk."

Selskapets kapital ble i løpet av 1989 utvidet
til 30 mill. kroner ved nyemisjon. I november
1989 hadde således Folke Hermansen økt sin
andel til 52,5 prosent. Han valgte å fratre
som styreformann og ble formelt ansatt som
administrerende direktør, fra 1.1.1990.

Sommeren 1985 ble Stavangerskes Ruteselskap
A/S stiftet med en aksjekaptail på 2 mill.
kroner. DSD var eneeier av selskapet som man
satset på skulle overta DSD's subsidierte
trafikk. Etter diskusjoner med Rogaland
fylkeskommune ble saken stilt i bero.

OMORGANISERING AV DRIFTEN

DSD hadde også flere ganger tilbudt Rogaland
fylkeskommune å overta hele den subsidierte
lokal- og ferjefarten på Ryfylkefjordene.
Siste gang var i juni 1986. I et styremøte
22.8. ble det imidlertid vedtatt med 5 mot 3
stemmer å ta opp igjen ideen om et eget
datterselskap for den subsidierte del av
rutefarten.

Bedriftsforsamlingen i DSD gikk imidlertid
imot styrets vedtak med 10 mot 5 stemmer og
saken ble droppet. Styret stilte derfor
etterhvert sine plasser til disposisjon. DSD's
820 tilsatte uttrykte sin tilfredshet med
dette vedtaket i bedriftsforsamlingen, mens
Ryfylkes befolkning var misfornøyde.

Imidlertid ble saken fremmet på ny og
bedriftsforsamlingen vedtok 24.8.1989 å skille
ut ferjer, lokalbåter, terminaldrift med

10 STØRSTE AKSJONÆRER PR 31.12.89

Navn
Folke Hermansen A/S
Investa A/S
Stavanger Fondsforvaltning A/S
Vesta-Skade A/S
Daniel T. Øvstebø
Eikfinans A/S
Tou A/S
Sparebanken Rogaland
l/S Deo Data
Chr. Bjelland Invest
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tilhørende restaurasjon og verksteddriften fra
1.1.1990 i et nytt selskap som fikk navnet
Rogaland Trafikkselskap A/S hvor DSD inntil
videre ihvertfall har 100 prosent av aksjene.
Det nye selskapet fikk en aksjekapital på 1,8
mill. kroner fordelt på 600.000 aksje med
pålydende kr. 3,-. Det var planene at ferjene
og lokalbåtene m.ra. skulle oveføres til ned
skrevet verdi.

Dette er foreløp i stilt i bero i avvente av
en avgjørelse i striden mellom DSD og Veg
direktoratet om bruken av salgsgevinsten på
ferjen i Skudeneshavnsambandet.

Derfor står fortsatt DSD som eier av fartøyene
som disponeres av Rogaland Trafikkselskap. Det
er kun de to nye hurtigbåtene fra Westamarin
A/S, "FJ0RDDR0TT n og "FJORDBRIS" som er levert
til Rogaland Trafikkselskap.

Rogaland Trafikkselskaps nye rederiflagg
består av seks piler, 3 røde med en svak bue
nedover og 3 blå som peker rett fram, på hvit
bunn. Skorsteinsmeket ble to røde ringer på
gul skorstein.

DSD GÅR INN I TANKFARTEN
En av Folke Hermannsens ideer for selskapet
var å satse i internasjonal skipsfart. Han
fant en nisje i produkttankfarten og i løpet
av imponerende kort tid har selskapet bygget
seg opp til å bli et av landets ledende
tankskipsrederier for produkttankere i såkalt
"handy size".

Det hele begynte med en 25 prosent eierandel i
M/T "BERON METTE" (ex "LANGFONN" av Sigval
Bergesen) som er disponert av Bergshav A/S i
Grimstad. Denne parten ble overtatt for 8,8
mill. kroner fra Eicon Partners. Pr. års
skiftet 1990/91 hadde rederiet eierparter i
alt 10 tankskip på tilsammen 700.000 t.dw. I
de fleste var eierandelen 30 prosent. De to
siste skipene er imidlertid heleid. Totalt
har selskapet kjøpt tankskip for 1,6 milliard
kroner hvorav 800 mill. kroner er for egen
regning.

Kilder:
R. Lorentzen: Det Stavangerske Dampskipssel-

Selskapets årsberetninger 1978-1989
Hagbart Lundes klipparkiv med avisartikler
m.m. fra en rekke aviser, hovedsaklig 1960-1990
Eget arkivmaterile

skap 100 år. 1855 -1955.

Antall aksjer
630 169
120 000
114 544

16 590
1 3 450

7 070
6 420
5 762
5 000
5 000



44) M/S INGER (1945-1946)
M/S ROPEID (I) (1946-1965)
M/S BRU (1965-1975)

45) D/S KONG OLAV (I) (1945-1959)

M/S "ROPEID" (1912), innkjøpt 1945.

Motor av ukjent merke.
06.1935; Solgt til et Partrederi v/ L. J.

07.1936: Overtatt av L. J. Nielsen, Bogø, DK
1938: Ombygget til 47 BRT, 21 NRT.

01.1945; Innkjøpt av Det Stavangerske Damp-
skibsselskab, Stavanger.

02.1946: Omdøpt ”ROPEID".
03.1965: Omdøpt "BRU".
11.1975: Solgt til Protan og Fagertun A/S,

Drammen/Stavanger.

1911: Levert fra Lindholmens Verkstads A/B
Gøteborg (bnr. 408), som "SVANEN"
for Hallands Ångbåts A/B, Halmstad,
Sverige.
668 BRT, 317 NRT, 512 tdw.
176.3/28.0/12.5
3Exp.(Lindholmen), 106 NHK, 750 iHK

1928: Overført til Rederi A/B Halland-
Nornan, Gøteborg, Sverige.

1933; Overført til Hallands Ångbåts A/B,
Gøteborg, Sverige.

1912: Levert fra Marstal Staalskibsvaerft,
Marstal, som "INGER" til Middelfart

40 BRT, 17 NRT, 40 PC, 8 PBE
52.6/8.1/6.6

Dampskibsselskab, Middelfart, DK.

Nielsen, Hirtshals, Danmark.

Ny motor av ukjent type innsatt.

Brukt som losji- og verkstedbåt i
forbindelse med taresanking.

Eksisterer freradeles.
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09.1939: Rekvirert av Kungliga Svenska Mar-

03.03.1944: Skadet av mine utenfor Varberg.

krigens avslutning.
03.06.1945: Overtatt og omdøpt "KONG OLAV".

1952: Kjelene ombygget til oljefyring.
06.1959; Solgt til Ibrahim Bira Hamza Sirafy

11.1968: Grunnstøtte i nærheten av Jeddah.

46) D/S RYFYLKE (V) (1945-1951)

23.03.1885; Levert fra Motala Co., Norrkøping
(bnr. 365), som "NORRA FINLAND" for
Torneå Ångbåts AB, Torneå, Russland.
478 BRT 168.0/26.5/11.2
2x 2cyl.Comp.(Motala Co., Motala),

21.04.1892: Solgt til Finska Ångfartygs AB,

18.03.1909: Solgt til Stockholms Rederi A/B Svea,

13.09.1945; Innkjøpt av Det Stavangerske Damp-

07.1951: Solgt til Contoir Industrielle et

inen til bruk i nøytralitetsvakten.
1941: Tilbakelevert.

11.1944: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp-

1947: Ombygget. 789 BRT, 442 NRT

Skipet fikk store skader
1969: Opphugget in situ.

Helsingfors, Russland.
1895: 581 BRT, 443 NRT

Stockholm, Sverige. Omdøpt "ODIN".
1911: Nye maskiner;

1914: 626 BRT, 370 NRT, 480 tdw.

Reparert i Helsingborg.

skibsselskab, for overtakelse etter

Omdøpt "0M EL KHEIR".
& Sons, Jeddah, Saudi-Arabia.

2x 2cyl.Corap.(Bergsunds MV, Stock
holm), 88 NHK.

skibsselskab, Stavanger.
Omdøpt "RYFYLKE". Pris: SEK 200.000.

Agricola, Liege, B,elgia, for hogging

' - i i ..



D/S "KONG OLAV” (1911), innkjøpt 1945.

D/S "VESTRI” (1875), innkjøpt 1945.

34

k

mm***' '

• I

m ' a^' 2



M/S "SAUDA" (1945), et landgangsfartøy innkjøpt i 1946

47) D/S AUSTRI (II) (1945-1952)

01.01.1909: Selskapet og fartøy overtatt av
Stockholms rederi A/B Svea, Stock-

r. skibsselskab, Stavanger.

48) D/S VESTRI (II) (1945-1955)

01.01.1909: Selskapet og fartøyet overtatt av
Stockholms Rederi A/B Svea, Stock-

1884: Levert fra Motala Co., Norrkøping

2cyl.Comp. (Motala Co., Motala) 93 N
1886: Selskap og fartøy overtatt av Ång

fartygsbolaget Sødra Sverige, Stock
holm, Sverige. Omdøpt "HYPERION".

1903: Ny maskin: 2cyl. Corap. (Motala Co.,

09.1945: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp-

Omdøpt "AUSTRI". Pris: SEK 200.000.
08.1952: Solgt for hogging i Ghent for

1875; Levert fra Bergsund mek. Verkstad,

1894: Ombygget og forlenget ved Gøteborgs
mek. Verkstads A/B, Gøteborg;

(bnr. 355), som "TRANSIT N0. 5" for
Ångfartygsbolaget Transit, Stockholm
Sverige.
616 BRT, 364 NRT, 365w.
166.9/25.0/19.4

Motala), 72 NHK.

holm, Sverige.

GBP 10.000.

Stockholm (bnr. 117), som "DROTTNING
SOPHIA" for Ångfartygs A/B Sødra
Sverige, Stockholm, Sverige.
Ukjent tonnasje
164.9/25.0/20.3
2x 2cyl.Comp. (Bergsund) , 100 NHK.

729 BRT, 457 NRT, 500 tdw.
184.9/25.0/20.3
3Exp. (Bergsund MV), 500 iHK

holm, Sverige.
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49) M/S LCG(M) 127 (1946-1950)
M/S SAUDA (II) (1950-1969)

50) M/S LCG(M) 194 (1946 - 1953)
M/S SAND (II) (1953 - 1969)

22.09.1945: Levert fra Stewart & Craig, Hull,
som "LCG(M) 194" til The Royal Navy.

09.1945: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp

06.1955: Solgt til Brødrene Anda, Stavanger,

07.1945: Levert fra Alex. Finlay, Motherwell
som "LCG(M) 127" for The Royal Navy

07.1946: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp
skibsselskab, Stavanger.

06.1950: Satt i fart som "SAUDA" etter om-

01.1969: Solgt til Brødrene Sørensen A/S,

08.1972: Slettet av skipsregisteret.
1977: Opphogget ved eierens eget verk-

1952: Kjelene ombygd til oljefyring.

Skibsselskab, Stavanger.
Omdøpt "VESTRI". Pris: SEK 200.000

for opphogging.

Depl.: 381 tonn 154.5/22.2/6.0
2-17p, 2-20mm; Bes.: 31
2x 12cyl. 4T EV Paxman DM (Davey,
Paxraan & Co. Ltd., Colchester),
920 BHK.

bygging ved Haugesund mek. Verksted
og selskapets eget verksted i Stv.
295 BRT, 127 NRT, 428 PC, 12 PBE
158.5/22.1/10.1

Stathelle, for NOK 50.000.
Omdøpt "FINDØLA". Registrert i
Langesund.
Motorene tatt ut og fartøyet ble
benyttet til losjiskip.

sted i Surtebogen ved Stathelle.



M/S "SAND” (1945), innkjøpt 1946.

07.1946: Innkjøpt av Det Stavangerske Darap
skibsselskab, Stavanger.

03.1953: Satt i fart som "SAND" etter ombyg-
ning ved Haugesund mek. Verksted og
selskapets eget verksted 1 Stavanger
335 BRT, 160 NRT, 427 PC, 12 PBE
158.5/22.1/10.0

06.1969: Solgt til Carlo Carminati, Roma/
Panama, oradøpt "CHRISTIANA V".

51) M/S VIKING (1946-1947)

Fartøyet ble beslaglagt av engelske
myndigheter, men solgt til Danmark.

1945: "VIKING", Magnus Hansen, Næstved, DK
09.1946: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp

skibsselskab, Stavanger.
10.1947: Solgt til Hylsfjord Rutelag A/S,

Sand/Stavanger, omdøpt "HYLSFJORD".

Ombygget til lystyacht.
1975: Forlist i Middelhavet.

1958: Solgt til Brødrene Anda, Stavanger.
Omdøpt "JADARHOLM" og ombygget til
slepebåt.

Depl.: 381 tonn 154.5/22.2/6.0
2-17p, 2-20mm; Bes: 31
2x 12cyl. 4T EV Paxraan DM (Davey,
Paxraan & Co. Ltd., Colchester),
920 BHK.

Bygget på ukjent sted (Næstved i
Danmark?) til ukjent tid.
29 BRT, 11 NRT
49.5/11.6/6.5
Kløckner-Humboldt-Deutz DM, 75 BHK.
En gruppe tyske loser skal ha flyk
tet til Danmark med fartøyet i 1945.

Ny motor: 3cyl. 2T EV Wichmann DM
(Wichmann Motorfabrikk, Rubbestad-
neset), 350 BHK.

Fremdeles i bruk.

3 6

52) M/S KILBIRNIE (1946-1947)
M/S HAUGESUND (I) (1947-1973)

05.1943: Sjøsatt som "USS PCE 827" for US
Navy, USA.

07,1943: Levert fra Pullraan Standard Car
Manufacturing Co., Chicago IL som
"HMS KILBIRNIE" for The Royal Navy.

07.1947: Satt i fart som "HAUGESUND" etter

2x 12cyl. 2T EV GM DM (General Mo
tors Corp., La Grange IL), 1800 BHK

1946: Tilbakelevert US Navy .
10.194&: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp

skibsselskab, Stavanger.

03.1955: Nytt bildekk bygget i forlengelsen
av salongdekket av Mjellem & Karlsen
Bergen.
854 BRT, 329 NRT, 740 PC, 34 PBE

03.1973: Solgt til Libera Navigazione Lauro
S.p.S., Napoli, Italia.
Omdøpt "LAURO EXPRESS".
Ombygget, bl.a. ble øvre bildekk
fjernet, fergelem montert akter.
497 BRT, 198 NRT.

1982: Solgt til FILA S.p.A., Trapani,
Italia. Omdøpt "SICILIA PONTE".

Depl.: 795 tonn
184.2/33.0/9.5
1-3", 3-40mm, 4-20mm; Bes.: 100

Pris: USD 80.000.

ombygging til bil- og passasjer
ferge ved selskapets verksted i
Stavanger.
757 BRT, 291 NRT, 740 PC, 22 PBE
189.7/33,0/14.2

Fremdeles i fart.
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M/S ”HAUGESUND” (1943), innkjøpt 1946.

D/S "TUNGENES” (1924), innkjøpt 1947.
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53) D/S TUNGENES (II) (1947-1961) 54) M/S KILCHAITAN (1947-1950)
M/S STAVANGER (III) (1950-1973)

05.1924: Levert fra Union-Giesserei, Kønigs-
berg (bnr. 198), som "PICKHUBEN" for

M/S KONG SVERRE (III) (1973-1973)

H. M. Gehrckens, Hamburg, Tyskland. 27.05.1943: Sjøsatt som "USS PCE 829" for
999 BRT, 529 NRT, 1630 tdw. US Navy.
242.8/35.8/13.4 08.1943: Levert fra Pullman Standard Car

3Exp.(Union-Giesserei), 830 iHK. Manufacturing Co., Chicago, IL, som
06.08.1945: Overtatt av Ministry of Transport "HMS KILCHAITAN" for The Royal

(Walford Lines Ltd.), London, UK. Navy, UK.
Omdøpt ”EMPIRE C0NDIC0TE”. Depl.: 795 tonn

1946: Overtatt av Den norske Stat, Oslo. 184.5/33.0/9.5
Omdøpt "GRIMSNES”. 1-3", 3-40mm, 4-20mm; Bes.: 100

02.1947: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp- 2x 12cyl. 2T EV GM DM (General Mo-
skibsselskab, Stavanger, for NOK tors Corp., La Grange IL), 1800 BHK
925.000. Omdøpt "TUNGENES". 1946: Tilbakelevert US Navy.

05.1961: Solgt for hogging i Belgia for 1947: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp-
GBP 14.000. skibsselskab, Stavanger.
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M/S "STAVANGER" (1943), innkjøpt 1947.

03.1950: Satt i fart som "STAVANGER" etter

09.1973: Solgt til Cie. de Nav. Capricorne
(D. Allaraksingh), Port Louis,

03.1980: Solgt på tvangsauksjon til Haminan

03.04.1980: Forlot Stavanger under slep for

55) M/S FJORDSOL (I) (1948-1981)

04.1948:

M/S "FJORDSOL" (1948)

1973: Omdøpt "KONG SVERRE".

forlenging ved Rosenberg mek. Verk-
sted, Stavanger og innredning til
passasjerskip ved selskapets eget
verksted i Stavanger.
1315 BRT, 698 NRT, 670 PC
215.0/33.1/14.2

Omdøpt "CAPRICORNE".
Mauritius for NOK 1.300.000.

Fartøyet ble betalt, men de nye
eierne hentet det aldri. Det ble
liggende opplagt ved Stavangerskes
gamle kullkai på Sølyst i Stavanger.

Laivarorau OY, Helsinki, Finnland,

Hamina i Finland for hogging.

for NOK 200.000.

Levert fra Det Stavangerske Damp-
Verksted, Stavanger

(bnr. 4) (skroget bygget ved Rosen
berg mek. Verksted, Stavanger), som

* t « § « **>
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16.02.1987: Sank langs kai i Ostende. På dette

56) M/S FJORDBRIS (I) (1948-1980)

I

iiii m

05.1981: Solgt til Gebr. Bruhns Cons. (Hans

bygges for fart i Karibien.
1984: Solgt til ukjent eier i Haarlera, NL.

04.1984: Ankom Ostende, lagt opp.

med å skifte motorene ombord.

1988: Hevet og flyttet til et annet sted
i Ostende havn. Sank på nytt.

1989: Hogd in situ.

06.1948: Levert fra Det Stavangerske Damp
skibsselskabs Verksted, Stavanger

If

Dampskibsselskab, Stavanger.
236 BRT, 95 NRT, 405 PC, 12 PBE

"FJORDSOL" for Det Stavangerske

136.0/22.1/7.9
2x 8cyl. 2T EV Nohab DM (Nydquist &
Holm A/B, Trollhattan), 720 BHK.

Joachim Bruhn), Dusseldorf, Tyskl.V.
Det var meningen fartøyet skulle om-

tidspunkt skal det ha vært arbeidet

(bnr. 5) (skroget bygget ved Rosen
berg mek. Verksted, Stavanger), som
"FJORDBRIS" for Det Stavangerske

Dampskibsselskab, Stavanger.
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M/S "FJORDBRIS" (1948)

08.08.1980: Løftet på land på Tømmerodden på

M/S "SANCT SVITHUN" (1950)

236 BRT, 95 NRT, 405 PC, 12 PBE
136.0/22.1/7.9
2x 8cyl. 2T EV Nohab DM (Nydqvist &
Holm A/B, Trollhattan), 720 BHK.

Buøy etter at fartøyet vederlagsfritt
var gitt til Stavanger Maskinist
skole. Anvendes som øvelsesoraråde
for skolens brannvernkurs.
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57) M/S SANCT SVITHUN (II) (1950-1962)

05.1950: Levert fra Cantieri Riuniti dell'
Adriatico, Ancona (bnr. ), som
"SANCT SVITHUN" for Det Stavanger
ske Darapskibsselskab, Stavanger.
2095 BRT, 1086 NRT, 560 tdw., 600 PC
267.7/41.0/21.5
8cyl. 2T EV Fiat DM (Fiat Stabili
mento Grandi Motori, Torino),
2500 BHK.
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M/S "BOKN" (1947), innkjøpt 1952.

02.1961: Ombygget og modernisert ved Rosen
berg mek. Verksted, Stavanger.
2172 BRT, 1155 NRT

21.10.1962: Grunnstøtte og sank sydvest av
Nordøyan Fyr på reise Trondheim -
Rørvik i nordgående hurtigrute.
Losen hadde styrt fullstendig feil

58) M/S BOKN (I) (1952-1976)

08.1952: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp
skibsselskab, Stavanger.

11.1952: Levert ombygget til passasjer- og
lasteskip "BOKN” fra Mutzelfeldt

04.1976: Solgt til Christoffer Sørensen,
Stavanger, oradøpt "SØRVEST".

01.1977: Solgt til Hans Nordland, Jørpeland/
Stavanger.

05.1981: Solgt til Simon Møkster, Stavanger.
Omdøpt "STRILDUR".

11.1981: Solgt til Roland Korn, Panama.
1985: Omdøpt "CONSTANCIA".
1988: Flagget om til Puerto Cortes,

1947: Levert fra Abeking & Rasmussen,
Lerawerder som tråler "BREMEN" for

1959: Ny motor: 4cyl. 2T EV Wichraan DM
(Wichmann Motorfabrikk, Rubbestad
neset), 400 BHK.

1989: Flagget ora til Hamburg, Tyskland.

kurs over Folla.
41 raennesker omkom ved forliset.

Flohr & Co. K.G., Bremen, Tyskl-V.
104 BRT, 49 NRT
87.0/20.2/9.1
8cyl. 4T EV MWM DM (Motoren-Werke
Mannheim A.G., Mannheim), 200 BHK.

Werft, Cuxhaven.
210 BRT, 149 NRT, 293 PC
106.3/20.2/9.1

Honduras.

Fremdeles i fart.
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59) M/S RYFYLKE (VI) (1953-1973)

60) M/S ULSNES (II) (1954-1973)
M/S AUSTRI (III) (1973-1973)

10.1953: Levert fra Abeking & Rasmussen,
Lerawerder-Bremen (bnr. 4793), som
"RYFYLKE" for Det Stavangerske Darap
skibsselskab, Stavanger.
439 BRT, 172 NRT, 525 tdw.
173.8/29.3/8.7
5cyl. 2T EV B&W DM (Harland & Wolff,
Belfast, b.1941), 500 BHK.

1968: Ny motor: 8cyl. 4T EV Deutz DM
(Kløckner-Humboldt-Deutz A.G.,
Køln, b.1956), 900 BHK.

08.1973: Solgt til Gardline Shipping Ltd.,
Lowestoft, UK, oradøpt "TRACKER".

443 BRT, 464 tdw.
1976: Omdøpt "GARDLINE TRACKER".

07.1986: Solgt til Liguria Maritime Ltd.,
Milton Creek v/ Sittingbourne for

02.1954: Levert fra Abeking & Rasmussen,
Lemwerder-Breraen (bnr. 4794), som

1973: Omdøpt "AUSTRI".
1973; Solgt til T. G. Darling, Lowestoft,

UK, oradøpt "ENDURER".
Ombygd til spesialskip for seis
miske undersøkelser.

1974: Overtatt av Gardline Shipping Ltd.,
Lowestoft, UK.

1976; Omdøpt "GARDLINE ENDURER".

Ombygget til spesialskip for seis
miske undersøkelser.

hogging.

"ULSNES" for Det Stavangerske Damp-
skibsselskab, Stavanger.
445 BRT, 170 NRT, 525 tdw.
173.8/29.3/8.7
8cyl. 4T EV Deutz DM (Kløckner-
Humboldt-Deutz A.G., Køln), 600 BHK.
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M/S "TANANGER” (1955)
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M/S "RYFYLKE" (1953)
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1982: Solgt til Alpha World Trading Co.
Ltd. f Lowestoft, UK.

62) M/S TANANGER (1955-1973)

1987: Solgt til ukjent eier i San Lorenzo, 01.1955: Levert fra Abeking & Rasmussen,
Honduras, ondøpt "LA VIE DROLE Lemwerder-Bremen (bnr. 4901), som
EXPRESS". "TANANGER" for Det Stavangerske

Darapskibsselskab, Stavanger.
Fremdeles i fart. 477 BRT, 190 NRT, 575 tdw.

186.8/29.3/8.7

8cyl. 4T EV Deutz DM (Kløckner-
61) M/S AKERSHUS (I) (1954-1963) Humboldt-Deutz A.G., Køln), 600 BHK

07.1973: Solgt til Gardline Shipping Ltd.,
05.1954: Levert fra Abeking & Rasmussen, Lowestoft, UK, oradøpt "CHARTERER".

Lemwerder-Breraen (bnr. 4810), som Ombygd til spesialskip for seis-
"AKERSHUS" for Det Stavangerske miske undersøkelser.
Darapskibsselskab, Stavanger. 1976: Oradøpt "GARDLINE SEEKER".
442 BRT, 168 NRT, 525 tdw. 1983: Solgt til Deka Overseas Inc., Panama
173.7/29.3/8.7 Oradøpt "C0MMUNICAT0R".
8cyl. 4T EV Deutz DM (Kløckner- Tatt i bruk sora flytende radio-
Humboldt-Deutz A.G., Køln), 600 BHK stasjon.

1988: Solgt til ukjent eier 1 Panama.03.01.1963: Kolliderte med M/T "NORSK SKALD" og
sank ved Mefjordbåen sør for Bastøy. 1990: Både eier og registreringshavn
Var på reise Arendal Oslo med stykk-
gods.

in blanco.

Eksisterer fremdeles ifg. Lloyds.
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M/S "TERNØY" ex "SKUDENES" (1957)

M/S "KARMØY" (1957)
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M/S "KVITSØY" (1958)
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63) M/S KARMØY (1957-1972)
1985;

Stavanger, oradøpt "HINNA".
Solgt til L. Rødne & Sønner A/S,

03. 1957: Levert fra Abeking & Rasmussen, Sjernarøy/Stavanger.

Lemwerder-Breraen (bnr. 5112), som
"KARMØY" for Det Stavangerske

Darapskibsselskab, Stavanger.
484 BRT, 172 NRT, 640 tdw.

Omdøpt "RYGERFJELL".

Freradeles i fart.

190.3/31.1/8.7

8cyl. 4T EV Deutz DM (Kløckner-
65) M/S KVITSØY (II) (1958-1976)

1962:

Humboldt-Deutz A.G., Køln), 600 BHK
Ommålt som lukket shelterdekker:

01.1958: Levert fra Abeking & Rasmussen,

744 BRT, 432 NRT, 1015 tdw.
190.3/31.1/16.3

Ombygget ved Nylands Verksted, Oslo.
Fikk sideport og palleheis.

Lemwerder-Bremen (bnr. 5164), som
"KVITSØY" for Det Stavangerske

1968: Darapskibsselskab, Stavanger.
485 BRT, 172 NRT, 650 tdw.
190.3/31.1/8.7

8cyl 4T EV Deutz DM (Kløckner-
Humboldt-Deutz A.G., Køln), 600 BHK

05.04,.1970: Kantret og sank på Stavanger havn.
Hevet, reparert og satt i fart på

09.11 .1972:
nytt.
Grunnstøtte og sank på Svartskjær
utenfor innseilingen til Farsund.

1961: Ommålt som lukket shelterdekker:

744 BRT, 436 NRT, 1015 tdw.
190.3/31.1/16.3

Var på reise Farsund - Mandal med
stykkgods.

1969:
12.1976:

Ombygget til palleskip: 875 tdw.
Solgt til Mahmoud Ali El Halabi,
Tripoli, Libanon. Omdøpt "MAHMOUD".

64) M/S SKUDENES (I) (1957-1970)
M/S TERNØY (1970-1984)

1980: Solgt til Youssuf A. Abourahal &
Hanna N. Tabet, Beirut, Libanon.

Omdøpt "ABDALLAH R.".

04 .1957: Levert fra Det Stavangerske Damp-
skibsselskabs Verksted, Stavanger

(Skrog og overbyggning fra Brødrene
Lothe A/S Flytedokken, Haugesund

Ommålt til 387 BRT.

Freradeles i fart.

(bnr. 3)), som "SKUDENES" for Det
Stavangerske Darapskibsselskab,
Stavanger.

66) M/S RENNESØY (I) (1958-1969)
M/S HIDLE (1969-1990)

240 BRT, 124 NRT, 317 PC, 3 PBE
Levert fra Det Stavangerske Damp-

124.5/22.1/8.3

8cyl. 4T EV Normo DM (Bergens mek.
Verksteder, Bergen), 400 BHK.

: Oradøpt "TERNØY".
; Solgt til Simon Møkster, Stavanger.

Omdøpt "STRILFALK".
: Solgt til Øystein E. Førre, Hinna/

11.1958;

1970
1984

1984

skibsselskabs Verksted, Stavanger

(Skrog fra Brødrene Lothe A/S Flyte-
dokken, Haugesund (bnr. 6)), som
"RENNESØY" for Det Stavangerske

Darapskibsselskab, Stavanger.
234 BRT, 108 NRT, 373 PC, 9 PBE
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67) M/S SJERNARØY (1959- )

8cyl. 4T EV Bergen DM (Bergens raek.
Verksteder, Bergen), 400 BHK.

01.01.1990: Driften overtatt av Rogaland
Trafikkselskap A/S, Stavanger.

68) M/S HAUKELI (IV) (1960-1971)

Verksteder, Bergen), 400 BHK.
1969: Oradøpt "HIDLE".

03.1990: Solgt til Alberni Maritime Trans-

04.1959: Levert fra Det Stavangerske Damp
skibsselskabs Verksted, Stavanger
(Skrog fra Brødrene lothe A/S Fly-

Kontrahert av Skips-A/S Cargo (Arne
Baste), Haugesund, men solgt før
levering.

01.1953: Levert fra Seutelvens Verksted,
Fredrikstad (bnr. 54), som "RYTTER"

4cyl. 2T EV Nohab DM (Nydqvist &
Holm A/B, Trollhattan), 700 BHK.

01.1960: Innkjøpt av Det Stavangerske Darap
skibsselskab, Stavanger.
Omdøpt ”HAUKELI”.

128.0/24.0/8.3
8cyl. 4T EV Bergen DM (Bergens mek.

portation (1982) Inc., Port Alberni
BC, Canada. Omdøpt "FRANCES BARKLEY"
Er under ombygging, skal settes inn
i lokalfart på Vancouver Island.

Freradeles i fart

tedokken, Haugesund (bnr. 7)), som
"SJERNARØY" for Det Stavangerske
Darapskibsselskab, Stavanger.
236 BRT, 116 NRT, 300 PC, 9 PBE
127.5/24.0/8.3

Freradeles i rederiets flåte.

til Jens Hetland jr., Egersund.
480 BRT, 203 NRT, 866 tdw
199.0/30.0/9.1
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69) M/S VINGTOR (I) (1960-1974)
M/S PRINCEFOIL (1974-1976)

70) M/S OBRESTAD (I) (1960-1973)

14.08.1954: Levert fra Werft Nobiskrug G.m.b.H.,
Rendsburg (bnr. 556), som "MIRA" for

08.1971: Solgt til K/S A/S Sira & Co. (Br.
Klovning, Utsira), Haugesund.
Omdøpt "SIRAHOLM".

05.1973: Solgt til Kaspar Nilsen P/R, Sand/
Stavanger. Omdøpt "RAMSLI”.

10.1976: Solgt til Cia. Naviera Stavros
Lines S.A., Puerto Cortes, Honduras,
Omdøpt "AGIOS NEKTARIOS” .

01.1977: Solgt til Express Cia. Naviera S.A.,
Puerto Cortes, Honduras.
Oradøpt "EMANUEL”.

1978: Omdøpt "ARROW".

05.1960; Levert fra Cantieri Navali e Offi-

1974: Oradøpt "PRINCEFOIL".
07.1976: Solgt til Wonder Shipping Co. Ltd.

(Hanseatic Shipping Co. Ltd.),
Limassol, Kypros.

1978: Solgt til "Aliscafi S.N.A.V. S.p.A.,
Messina, Italia. Omdøpt "FRECCIA
DEL SUD".

1980: Hogd i Honduras.

Freradeles i fart

Stern-Linie G.m.b.H., Lubeck, Vest-
Tyskland.

eine Ferroivare "Lepolodo Rodriquez"
Messina (bnr. 065), som "VINGTOR"
for Det Stavangerske Dampskibssel—
skab, Stavanger, og Sandnæs Darap
skibsselskab A/S, Sandnes (Det Stav
angerske Darapskibsselskab), Stvgr.
128 BRT, 71 NRT, 100 PC
91.6/19.1/11.5

2stk. 12cyl. 4T EV Daimler-Benz DM
(Daimler Benz A.G., Stuttgart),
2700 BHK.
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M/S "OBRESTAD" (1954), innkjøpt 1960.

m

VINGTOR" (1960), Norges første hydrofoilbåt.

1957: Overført til Stern-Linie (Hemmersam
& Hornemann), Lubeck, Vest-Tyskland.

11.1960: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp
skibsselskab, Stavanger.
Omdøpt "OBRESTAD".

03.1973: Solgt til Al-Kamal Shipping Co.
(S.A.L.) (Amine Gazawoui & Sons),
Beirut, Libanon. Omdøpt "FADI".

1974: Omregistrert til Famagusta, Kypros.
Omraålt til 1120 BRT, 1750 tdw.

08.1975: Omregistrert til Beirut igjen.
1976: Overført til Al-Karaal Shipping Co.

Ltd., Piraeus, Hellas.
1977: Solgt til Monumental Marine Inc.

Panama S.A. (Doric Shipping Corp.,
Miami FL, USA), Panama.
Omdøpt "DORIC MERCHANT".
Omraålt til 1750 BRT, 2534 tdw.

1790 BRT, 1081 NRT, 2494 tdw.
280.7/37.9/19.7
lOcyl. 4T EV MaK DM (MaK Maschine—
bau Kiel A.G., Kiel), 1250 BHK.
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11.1978: Solgt til Compton Shipping Corp.

12.1981: Solgt til Flota Maritime Vencaribe
Ltd. (Bernuth Agencies Inc., Miami
FL, USA), Gerogetown, Cayraan Isl.
Omdøpt "NIKOS".

71) M/S TAU (I) (1961-1976)
M/S OMBO (1976- )

03.1961: Levert fra Det Stavangerske Damp-

H H n n

(Doric Shipping Corp., Miami FL,
USA), Georgetown, Cayman Isl.

1979: Omdøpt "COSTAMAR".

1987: Solgt til Naviera Nikos S. de R. L.,

1989: Solgt til Diamond Enterprises Inter
national Inc., San Lorenzo, Honduras
Omdøpt "DIAMOND".

«I:

(Bernuth Agencies Inc., Miami FL,
USA), San Lorenzo, Honduras.

Fremdeles i fart.
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M/S "TAU” (1961)

01.01.1990: Driftsansvaret overtatt av Rogaland
Trafikkselskap A/S, Stavanger.

M/S "SLEIPNER" (1961)

neset), 1250 BHK.
1976: Omdøpt "0MB0".

skibsselskabs Verksted, Stavanger
(Skrog fra Brødrene Lothe A/S Flyte-
dokken, Haugesund (bnr. 14)), sora
"TAU", for Det Stavangerske Damp-
skibsselskab, Stavanger.
351 BRT, 139 NRT, 399 PC, 30 PBE
149.6/30.4/8.0
2stk. 5cyl. 2T EV Wichinann DM
(Wichraann Motorfabrikk, Rubbestad-

Fremdeles i rederiets flåte.

jø* a
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46

72) M/S SLEIPNER (I) (1961-1974)
M/S QUEENFOIL (1974-1979)

04.1961: Levert fra Cantieri Navali e Offi-

cine Ferroviare "Leopoldo Rodriques
Messina (bnr. 076), som "SLEIPNER"
for Det Stavangerske Darapskibssel
skab, Stavanger & Sandnæs Dampskibs
selskab A/S, Sandnes (Sandnæs Damp
skibsselskab A/S), Sandnes.
130 BRT, 72 NRT, 100 PC
91.6/19.1/11.5
2stk. 12cyl. 4T EV Daimler-Benz DM
(Daimler-Benz A.G., Stuttgart),
2700 BHK.
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M/S "EKSPRESSEN (1961), nederst slik den
nå har stått på land i Sarpsborg i 10 år.

04.1979: Solgt til Sea Speed International
(Gibraltar) Ltd., Panama.

73) M/S EKSPRESSEN (1961-1978)

07.1961; Levert fra Cantieri Navali e Offi-

11.1978: Solgt til Per Fossum, Sarpsborg,
for NOK 30.000.

1974: Omdøpt "QUEENFOIL".

1981: Solgt til Shotley Mercantile Co.

*r

Ltd., Panama.

Fremdeles i fart.

cine Ferroviare "Leopoldo Rodriques"
Mersina (bnr. 071), som "EKSPRESSEN”

for Det Stavangerske Dampskibssel-
skab, Stavanger.
69 BRT, 40 NRT, 64 PC
68.0/16.7/8.3
12cyl. 4T EV Daimler-Benz DM (Daim
ler-Benz A.G., Stuttgart), 1350 BHK
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74) M/S KONG OLAV (II) (1964-1978)

04.1980: Etter at foilene var demontert,

05.1964: Levert fra Bergens mek. Verksteder,
Bergen (bnr. 433), som "KONG OLAV"

04.1978: Solgt til Vesteraalens Dampskibs-

01.1988: Overtatt av Ofotens og Vesteraalens
Darapskibsselskab A/S, Narvik.

forlot båten Stavanger som dekks
last på M/S "TANANGER".
Har siden vært i Sarpsborg under
ombygging til fritidsbåt, ombygg-
ingen er ennå ikke ferdig.

for Det Stavangerske Darapskibssel-
skab, Stavanger.
2604 BRT, 1345 NRT, 700 PC
286.8/43.6/22.0
7cyl. 2T EV B/W DM (Akers Verft,
Oslo), 3325 BRT.

selskab, Stokmarknes.
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75) M/S ROGALAND (III) (1964-1978)
M/S OBRESTAD (II) (1978-1978)

76) M/S AKERSHUS (II) (1964-1975)

M/S "INNHERRED" ex "AKERSHUS” (1964)

M/S "KONG OLAV" (1964)

06.1964: Levert fra Rosenberg raek. Verksted,
Stavanger (bnr, 185), som ROGALAND
for Det Stavangerske Dampskibssel-

05.1978: Omdøpt "OBRESTAD".
09.1978: Solgt til K/S P/R Albert Abrahamsen

(Albert Abrahamsen, Aukra), Stvgr.
Tatt tilbake på TC.

07.1989; Solgt til Triton Shipping Corp.,
Cebu City, Filippinene.
Omdøpt "ANTARES".

M/S INNHERRED (1980-1989)

08.1964: Levert fra Rosenberg mek. Verksted,
Stavanger (bnr. 186), som "AKERSHUS"

skab, Stavanger.
475 BRT, 220 NRT, 762 tdw.
201.6/31.9/8.4
8cyl. 4T EV MaK DM (Maschinenbau
Kiel G.ra.b.H., Kiel), 1400 BHK.

Freradeles i fart

n\
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06.1975: Solgt til datterselskapet Indherreds

01.1980: Overtatt av Det Stavangerske Darap-

07.1989: Solgt til Abdul Raouf Kaddoura
Latakia, Syria (William Hansen
Management A/S), Bergen (NIS).
Oradøpt "ABDO".

09.1989: Solgt til Bin Mahfooz Shipping

77) M/S ROPEID (II) (1965-1987)

05.1965: Levert fra Blaalids Slipp og mek.
Verksted, Raudeberg, som "ROPEID"

*

*
*

skab, Stavanger.
474 BRT, 220 NRT, 762 tdw.
201.6/31.9/8.4

for Det Stavangerske Dampskibssel-

8cyl. 4T EV MaK DM (Maschinenbau
Kiel G.ra.b.H., Kiel), 1400 BHK.

Dampskibsselskab, Steinkjer.
Omdøpt "INNHERRED".

skibsselskab, Stavanger.

Agencies, Jeddah, Saudi-Arabia.

Fremdeles i fart.

for Det Stavangerske Darapskibssel-
skab, Stavanger.
97 BRT, 49 NRT, 125 PC
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M/S "ROPEID" (1965)

10.1987: Solgt til Henning Kumle, Bekkestua/
Bergen.

17.01.1990: Solgt til Trollcruise A/S, Oslo/
Bergen.

78) M/S VIKEDAL (1965-1972)

12.1955: Levert fra Uddevallavarvet A/B,
Uddevalla (bnr. 149), som "HERMIA"

M/S "VIKEDAL" (1955), innkjøpt 1965.

Ukjente diraensjoner.
? cyl. 2T EV Normo DM (Bergens mek.
Verksteder, Bergen), 210 BHK.

Freradeles i fart.

for Rederi-A/B Svenska Lloyd,
Gøteborg, Sverige.
496 BRT, 212 NRT, 895 tdw.

/
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*

04.08.1980: Sank ved Galatz i Romania.

79) M/S OLAV KYRRE (1966-1968)

.<*•

09.1965: Innkjøpt av Det Stavangerske Damp

10.1972: Solgt til Lydia Molinari, Beirut,
Libanon. Omdøpt "MANAL".

09.1975: Solgt til Manal Shipping Co. Ltd.,
Limassol, Kypros. Omdøpt "RANDA II".

1978; Solgt til Osman H. Habbal, Tyr,

06.1958: Levert fra Aukra Bruk A/S, Aukra
(bnr. 7), som "OLAV KYRRE" for

216.2/33.1/8.7
Bcyl 2T EV Alpha DM (Alpha-Diesel
A(S, Fredrikshavn), 960 BHK.

skibsselskab, Stavanger.
Omdøpt "VIKEDAL". Pris: GBP 81.250.

Libanon.
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M/S "OLAV KYRRE" (1958), innkjøpt 1966.

M/S "TUNGENES" (1966)

01.1966: Innkjøpt av Det Stavangerske Darap
skibsselskab, Stavanger.

09.1968: Solgt til Indherreds Aktie-Darap
skibsselskab, Steinkjer.
Omdøpt "STEINKJER".
Ombygget, fikk passas jerinnrednlng
og ble satt i fart Steinkjer -
Trondheim.

09.1974: Solgt til A/S Fjordfrakt (Rolf
Knudsen), Bergen. Omdøpt "STRØMFJORD"

07.1976: Solgt til P/R Peder J. Sæther,
Bøfjorden/Bergen.

1986: Solgt til Sverre M. Sandøy, Vevang/
Bergen.

1987: Lagt opp i Ørjavik på Nordmøre.

Kystruten, Einar Samuelsen & Co.,
Bergen.
288 BRT, 148 NRT, 350 tdw.
128.6/25.0/9.3
4cyl. 4T EV Vølund DM (A/S Vølund,
København), 340 BHK.

•%
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06.1988: Solgt til Karlsen & Schjetnan, Oslo.
Fortsatte i opplag.

1990: Solgt til Brødrene Anda, Stavanger,
for opphogging.

02.1991: Ligger for tiden ved Jadarholm i

80) M/S TUNGENES (1966-1972)

04.1966: Levert fra Storviks mek. Verksted,
Kristiansund (bnr. 25), som
"TUNGENES" for Det Stavangerske
Dampskibsselskab, Stavanger.
681 BRT, 326 NRT, 440 PC, 50 PBE
186.9/34.5/8.4
2stk. 8cyl. 4T Bergen DM (Bergens
mek. Verksteder), 2080 BHK.

1974: Solgt til Skallagrimur H/f, Borgar
nes/Akranes, Island.
Omdøpt "AKRANES".

Stavanger og venter på tur.
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M/S "STRAND" (1966)

09.1984; Solgt til Baltic Shipping & Trading
S.A. (Sunshine Shipping Line,
Flendsburg, Vest-Tyskland), Panama.
Omdøpt "SUNFLOWER".

81) M/S STRAND (III) (1966-1982)
M/S EIDSSUND (1982- )

06.1966; Levert fra Løland Motorverkstad,

M(S "KLAS" (1967)

1989: Solgt til Ferry Gomera S.A. (Fred.
Olsen & Co., Oslo), Arrecife,
Spania. Omdøpt "BETANCURIA".

Freradeles i fart.

Leirvik i Sogn (bnr. 23), som
"STRAND” for Det Stavangerske Damp
skibsselskab, Stavanger.
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01.01.1990: Driften overtatt av Rogaland
Trafikkselskap A/S, Stavanger.

82) M/S KLAS (1967- )

03.1982: Oradøpt "EIDSSUND".

Levert fra Det Stavangersks Damp

351 BRT, 134 NRT, 399 PC, 30 PBE
149.4/30.4/8.0
2stk. 5cyl. 2T EV Wichmann DM
(Wichmann Motorfabrikk, Rubbestad
neset), 1500 BHK.

Freradeles i rederiets flåte

skibsselskabs Verksted, Stavanger
(bnr. 11), som "KLAS" for Det
Stavangerske Darapskibsselskab,
Stavanger.
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M/S "RENNESØY" (1969)

52

r*

M/S "JÆREN" (1968)

48 BRT, 23 NRT 54.4/15.8/7.6 skibsselskab, Stavanger.
? cyl. 2T EV Union DM (De Forenede 487 BRT, 239 NRT, 921 tdw.
Motorfabrikken, Bergen), 100 BHK. 202.7/32.9/17.3
Båten sank noen år senere på 6cyl. 4T EV Deutz DM (Kløckner-
grundt vann i Stavanger. Den ble Humboldt-Deutz A.G., Køln), 1000 BHK
straks hevet, reparert og satt i 16.02.1981: Kantret og sank ved kai i Helsing-
fart på nytt. borg under lossing av aluminium fra

Fremdeles i rederiets flåte.
Lista. 1 av besetningen og 2 svenske
lossearbeidere omkom.

83) M/S JÆREN (1968-1981)

23.02.1981: Hevet av flytekranen "HEBELIFT 3".
Losset og slept til Øresundsvarvet i

Landskrona for dokksetting. Kondem-

10/1968: Levert fra J. J. Sietas Schiffs-
nert og overtatt av assurandørene.

04.1981; Solgt til Blue Lake Trade Corp,,
werft, Hamburg (bnr. 637), som (Wonsild & Søn, København), Panama.
"JÆREN" for Det Stavangerske Damp- "as is".
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M/S "FINNØY" (1971)

*5$

53

>

I
lir

-r,

KR ia 1

' f, •; • , ji

{/% (1 II II  x >
-—- #«>v

, | j , i
l SKUDENES p

S|||||

nnmai...

M/S "SKUDENES" (1970)

08.04.1981: Ankom København for reparasjon.
Senere satt i fart som "BLACK MOLLY"

01.05.1985: Sank i posisjon 20.05 N, 83.20 V, på
reise Tarapico - Kingston Jamaica med
sulfat. Besetningen berget av US
Coast Guard.

84) M/S RENNESØY (II) (1969-

06.1969; Levert fra Sterkoder raek. Verksted
A/S, Kristiansund (bnr. 11), som
"RENNESØY" for Det Stavangerske
Dampskibsselskab, Stavanger.
497 BRT, 200 NRT, 399 PC, 35 PBE
145.6/34.9/10.6
8cyl. 2T EV Wichmann DM (Wichmann
Motorfabrikk, Rubbestadneset),
900 BHK.

01.01.1990: Driften overtatt av Rogaland
Trafikkselskap A/S, Stavanger.

Fremdeles i rederiets flåte.

85) M/S SKUDENES (II) (1970-1987)
M/S RYFYLKE (VIII) (1987-? )

07.1970; Levert fra Sraedvik mek. Verksted A/S
Tjørvåg (bnr. 30), som "SKUDENES"

for Det Stavangerske Dampskibssel-
skab, Stavanger.
709 BRT, 270 NRT, 399 PC, 47 PBE
193.1/34.9/9.9
2stk. 8cyl. 4T EN Normo DM (Bergens
raek. Verksteder, Bergen), 2080 BHK.

12.1983: Forlenget:

674 NRT, 399 PC, 57 PBE
132.6/34.9/9.9

1987; Omdøpt "RYFYLKE".
01.01.1990: Driften overtatt av Rogaland

Trafikkselskap A/S, Stavanger.
07.1990: Solgt til Spania, men salget ikke

registrert i Skipsregisteret.

Fremdeles i fart.

86) M/S FINNØY (II) (1971- )

04.1971: Levert fra Løland Verft A/S, Leirvik
(bnr. 32), som "FINNØY" for Det Stav-
angerske Dampskibsselskab, Stavanger
490 BRT, 228 NRT, 399 PC, 32 PBE
149.3/34.8/10.7
6eyl 2T EV Wichmann DM (Wichmann Mo-
torfabrikk, Rubbestadneset), 1500 B.

01.01.1990: Driften overtatt av Rogaland
Trafikkselskap A/S, Stavanger.

Fremdeles i rederiets flåte.
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M/S "VESLEPER" (1925)

Av Thor B. Melhus

1. LFGY "SEILFJELL" (M/S)
Bygd ved ukjent norsk verft av tre
62 brt 75,0' - 18,2' - 7,9'
100 bhk Union motor

2. LKLE "LILLESUND" (M/S)
Bygd ved ukjent norsk verft av tre
35 brt, 48,2' kj.l. - 15,6' - 7,0'
40 bhk Wichmann motor

3. LLJU "VESLEPER" (M/S)
Bygd ved Kaldnes Mek. Verksted A/S., Tønsberg
(64)

1954: "SEILFJELL" - Reidar R. Silden P/R,
(SF-242-S) Silda/Måløy

1964: Omreg. til SF-242-V
7.1.1971: Kantret og sank ca. 45 n. mil vest

av Holraengrå fyr. Feie i full storm

1939: "LILLESUND" - Nils Kvivesen P/R,
(F-8-KD) Fægfjord/Hammerfest

1948: "LILLESUND" - Mathias Kvivesen
P/R, Erdal/Hammerfest

1957: "LILLESUND"- Hjalmar Mikalsen P/R,
Fægf jord/Hammerfest

19.1.1971: Sank i Breivikf jorden i Finnmark
med fiskelast. Det ble hørt et

Norske skipsforlis i 1971

på vei fra fiskefeltet til lands
for å søke ly. Mannskapet på 9 om
kom, hvorav 4 brødre og 2 av deres
sønner. 1 uke senere ble en flåte
funnet med bunnen i været ved Hal
ten. Vraket funnet 14 år senere på
360 m. dyp i Norskerenna.

smell i maskinrommet og vannet
strømmet inn.

54

285 brt, 141,0' - 24,1' - 14,7'
520 bhk British Atlas motor fra 1932, innsatt
1959.

9.1925: D/hv.b "FØIK" - Hvalfanger-A/S
Vestfold (Johan Rasmussen

21.11.1939: "RAU XII" - Die Deutsche Kriegsmar
ine som Sperrlotzenfart-
zeug.

20.7.1940: "RAU XII" V 1706 - Die Deutsche

8.2.1971: Kantret og sank under innpumping av
loddefangst på Nordkappbanken ca. 5
n. mil nord for Nordkapp, årsaken
var antakelig at langskipsskottet
sviktet.

& Torger Moe), Sandefjord
1934: "VESTFOLD VII" - Vestfold Whaling

1935: "VESTFOLD VII" samme selskap.

1939: "RAU XII" - Walter Rau Neusser Ohl-

1946: "HVAL XI" - Den Norske Stat (Skips
fartsdirektoratet), Oslo

1951: "POLARBRIS II" - Skjelnan Hvalsta
sjon (Brødr. Brunvoll),

1958: "POLARBRIS II" - Rederi-A/S Bjørk
haug (Elling M. Aarseth
& Co.), Ålesund

1959: M/S "VESLEPER" -A/S Vesleper (Peder
Aarseth), Ålesund

1961: "VESLEPER" - A/S Vesleper (Elling
(M-24-VD) Aarseth & Co.), Vartdal/

Ålesund

Ltd, London (Johan Ras
mussen & Torger Moe, San
defjord)

Panama-flagg.

werke A/G, Neuss am Rhein
/Bremen

Kriegsmarine som vorpost-
enbot

Tromsø
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M/T "FERNCASTLE" (1967)

4. LEKZ "JOGE" (M/S)
Bygd ved Mjellem & Karlsen, Bergen (43)
146 brt, 200 t.dw. 120,1' - 19,0' - 9,6'
300 bhk Wichmann motor fra 1952, innsatt 1966

12.4.1940: Forlatt ved Hjellestad
6.6.1940: "MURMEL" NB09 -Die Deutsche Kriegs-

16.2.1971: Kantret og sank i Porsangerf jorden
låstet med stykkgods. Antakelig

5. LKBQ "FERNCASTLE" (M/T)
Bygd ved Odense Staalskibsværft A/S, Lindø,
Odense (15)
52510 brt, 97150 t.dw. 871,8'- 128,l'-59,8'
20700 bhk Horten/Sulzer motor

7.1911: D/S "MANGER" - Alværsund & Mangers
Dampskibsselskab, Bergen

1923: forlenget
1927; "MANGER" - Alversund & Manger Damp-

baatlag L/L, Bergen
9.1939: Rekvirert av Den Kgl. Norske Marine

tille Bergen
12.1940: "MURMEL" V5509 - Die Deutsche Kri-

5.1945: "MANGER" - Tilbakelevert rederiet
1946: Omfattende ombygd og modernisert
1951: "MANGER" - Bergen-Nordhordland Tra-

1965: M/S "SANDBAS" - Georg Matre, Ølens
våg/Bergen

1967: "JOGE" - Nils Fjeldvær P/R, Trond-

2.1967: "FERNCASTLE" - D/S I/S Garonne, A/S
Glittre, A/S Marina, S/A

dårlig stabilitet.

marine, Hafenschutz flo-

egsmarine, 55. Vorpoost-
enflotille

fikklag, Bergen

heim

Varild og A/S Standard
(Fearnley & Eger), Oslo
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6. LKLK "STJERNA" (M/S)
Bygd i Salten av tre
33 brt 53,6' kj.l. - 17,4' - 7,4'
30 bhk Avance motor fra 1914

7. LDKM "BUSEN" (M/S)
Bygd ved Kaldnes Mek. Verksted A/S, Tønsberg
(55)
263,17 brt, 325 t.dw. 133,6' - 21,45' -13,05'
700 bhk Wichmann motor fra 1961

17.2.1971: Brakk i to og sank etter kraftig

18.2.1971: Sank etter lekkasje i Tromsøysundet

25.9.1924: D/hv.b. "BUSEN 3" - A/S Tønsberg
Hvalfangeri, Tønsberg

8.5.1936: "BUSEN 3" - A/S Estrella, Oslo
30.7.1946: "BUSEN 3" - Tromsø Slepebåter (Al-

7.7.1947: "BUSEN" - Tromsø Slepebåter (Alfred

1913: "STJERNEN" - ukjent eier
1921: "STJERNA" - Hans M. Sørensen P/R,

19??: "STJERNA" - Petter Henningsen, Reb-
(T-5-T) benes/Tromsø

1934: Forlenget
193?: "STJERNA" - Thorvald Henningsen,

Tromsø

eksplosjon i 4. sentertank under
tankrengjøring i Atlanterhavet ut
enfor Cadiz ved 16-tiden på vei fra
Wilhelmshafen til Nigeria i ballast
7 mann omkom, 36 reddet av spansk
"NÄVIPESA DOS" og bragt inn til
Lisboa.

i ballast. Sannsynligvis lekkasje i
bunnen.

Måsvær

fred S. Johansen), Tromsø

S. Johansen), Tromsø
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9.6.1956: "BUSEN" - A/S Haugesund Slip, Hau
gesund for ombygging

13.12.1956: M/S "BUSEN" - I. Barane, Borhaug,
(VA-79-L) Torkel Holmen og Olaf Va

boen, Kristiansand/Far-
sund

5.6.1961: "BUSEN" - Konrad Vaage P/R (Konrad,
(H-SQI-AV) Magne og Halvar Vaage og

Harald Forland), Stolmen/

Vestsmøla .
21 2.1971: Sank etter lekkasje i Sørøysundet

mellom Silda og Skjervøy på vei
sørover med loddelast. Sprang plut
selig lekk i smul sjø med kuling
fra sørøst 6 n. mil fra land. Man
forsøkte å sette skipet på land,
men det tok inn for mye sjø. Mann
skapet på 12 mann gikk fra borde og
ble tatt opp av "NILS HOLM".

8. LLNV "ALTSULA" (M/S)
Bygd ved ukjent verft av tre
47 brt

1919: ukjent navn for ukjent eier
1945: ombygd
1947: "ALTSULA" - Rich. Floer jr. A/S,

Honningsvåg/Hammerfest
1956: "ALTSULA" - Anders Strupstad P/R,

Torjulsvågen/Hammerfest
1963: "ALTSULA" - Sigurd Fjærli, Kr.sund

24,2,1971: Grunnstøtte på Kåpa varde ved Far
mandsøy lykt nord for Stokksund i
dårlig sikt med stor avdrift

M/S "BUSEN" (1924)

Bergen
1971: På charter til Nils Holm & Sønner,
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LALL "SLIDRE TIMUR" (M/S)
Bygd ved Moss Værft & DokK A/S, Moss (116)
1074 brt, 1395 t.dw. 230,3' - 35,7' - 14,0'
900 bhk Nohab Polar motor

.4.1952: "BERWICK" - A/S Ganger Rolf (Fred.

262.1971: Grunnstøtte på Parker Reef, 35 n.
mil øst for Mackay, Australias øst
kyst, i pos. 20.32 S, 49,45 0 på vei
fra Sydney N.S. til Port Moresby med
stykkgods. Brakk i to noen dager
senere og forskipet sank. Det var
storm og høy sjø da skipet grunn-

10. LMHR "MOT" (M/S)
Bygd i Lysekil av tre.
40,70 brt, 53,1' - 18,4' - 7,9'
60 bhk Union motor fra 1947

1907: "DELFIN" - ukjent svensk reder
23.11.1947; "MOT" - Mikkel Olsen Turøy P/R,

(H-325-H) (Mikkel Olsen, Ole og Hans

Bergen
1947: Ombygd i Flatråker

3.1.1951: "MOT" - Ole og Hans Mikkelsen Turøy
P/R, Turøy/Bergen

1964: Omreg. til H-335-F
27.2.1971: Sank etter lekkasje utenfor Hon

ningsvåg med fisk.

Olsen & Co.), Oslo
1964: "SLIDRE TIMUR" - A/S Ansea (Egil

Paulsen, Oslo), Fredrik-

støtte. Mannskapet på 24, hvorav 6
nordmenn, gikk i en livbåt og ble
tatt opp av "THORSISLE" og landsatt
i Bowen, Queensland

stad.

Mikkelsen Turøy), Turøy/
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M/S "SLIDRE TIMUR" (1952)

11. LENC "GERD I" (M/S)
Bygd på ukjent verft av tre
4 4 brt,
40 bhk Wichmann motor fra 1938

11.3.1971: Sank etter kollisjon i Solberg
fjorden ved Harstad låstet med

12. LLZB "HARØYFJORD" (M/S)
Bygd ved Iver Hagens Båtbyggeri, Hjelset av tre
119 brt, 100,2' - 20,9' - 10,2'
240 bhk Alpha motor

24.3.1971: Ødelagt av brann i maskinrommet

13. LMTM "VESTREFJORD" (M/S)
Bygd ved Sturgeon Bay Shipbuilding & Dry Dock
Co., Sturgeon Bay USA (149)
199 brt 290 t.dw. 118,4' - 21,1' - 8,4'
380 bhk Brunvoll motor fra 1958, innsatt 1968

28.3.1971: Kantret og sank på Helgelandskysten
på grunn av overlast, dårlig surret

1933; "GERD I" - Eivind Mathisen, Osan/
Svolvær

1964: "GERD I" - Arne Salen P/R, Borke-

1953; "HARØYFJORD" - Peder O. Huse P/R,
(M-lll-SØ) Harøy/Molde

1955; Forlenget
1966; "HARØYFJORD" - Ståle Fjørtoft P/R,

(M-65-H) Fjørtoft/Alesund

9.1943: "F 13" - U.S. Navy
IS46: "TYFON SJØVIK" - Ole Sjøvik, Mid-

1949: "KLUNGNES" - Møre og Romsdal Fyl
kesbåtar. Molde

1961: "VESTREFJORD" - P/R Solvåg (I.S.
Vestre), Ålesund

1961: Forlenget
1968; "VESTREFJORD" - Kristian Dahl jr.

P/R, Leirvik/Haugesund
1970: "VESTREFJORD" - Eldar Stornes P/R,

Sandvollan/Steinkjer

stykkgods.

under fiske på Frøyabanken. Den au
tomatiske sentralfyren sluknet og
det tok fyr under kjelen da anlegg
et skulle tennes igjen.

dekkslast og ikke skalkede luker.

nes/Svolvær

sund/Molde
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15. LNCA "HØGHOLM" (M/S)
Bygd på ukjent verft av tre
47 brt, 100 t.dw.
60 bhk motor

16. LJOF "MILLER" (M/S)
Bygd på ukjent verft av tre -«om seilskip
49 brt.
ukjent motor

14. LLDX "BOKNASUND" (M/S)
Bygd ved Halvor Gregersen Båtbyggeri, Risør av
tre
72 brt, 82,0' k j.l.- 18,0' - 8,5'
148 bhk Union motor fra 1948

1944: "SNARKEN" - A/S Norsk Kvalfangst,

de/Kopervik
2.4.1971: Grunnstøtte i Bømlaf jorden med sand

Knarrlagsund/Trondheim
2.4.1971: Ødelagt av brann i maskinrommet ved

1946: "SNARKEN" - A/S Nords (S.

1951: "SNARKEN" - Tor Alvestad P/R Føres
(R-ll-B) vik/Kopervik

1953: "BOKNASUND" - Tor Alvestad P/R,
Føresvik/Kopervik

1965; "BOKNASUND" - Anen Saevik P/R, Veda-
vågen/Kopervik

1969: "BOKNASUND" - Oddmund Tjoflot, Før-

1896: ukjent navn og ukjent eier
1947: "ALFRED NEKSTAD" - Alfred Nekstad,

1966: "HØGHOLM" - Ingrid Jensen, å i

1970; "HØGHOLM" - Jomar Eilif Sæther,

1906: ukjent navn og ukjent eier
1938: M/S "MILLER" - A/S Miller (Johannes

Østensjø), Haugesund
1959: "MILLER" - Simon 0. Røksund, Håvik-

1960: "MILLER" - Trygve Andersen, Kragerø

og ble vrak. Mangelfullt vakthold.

Kvaløy i Flatanger låstet med
stykkgods. Brudd på sveis i eksos
rør antas å være årsaken.

Oslo

Ferkingstad), Kopervik

Bremsnes/Kristiansund

åf jord/Trondheim

våg/Haugesund
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14.4.1971: Ødelagt av brann etter gnistdannel
se i eksosrør. Brant ned til vann-

17. LLET "KVALUNGEN" (M/S)
Bygd ved Ottesens Båtbyggeri, Sagvåg av tre
47 brt, 68,4' kj.l. - 17,4' - 7,8'
120 bhk Wichmann motor

8.1944: "BULK" - Martin Myklebust, S/A M/S

vågnes, Bergen
5.1946: "NORBUNKER V" - Sporveiens Bensinde-

pot Nor A/S, Oslo
9.12.1946: "NORBUNKER 6" - Sporveiens Bensinde-

5.10.1948: "NORBUNKER 6"- A/S Kvalfangst (Ragn-

(N-99-W) sund/Svolvær
30.4.1971: Sank etter lekkasje ved Henningsvær

18. LHNX "SØRLI" (M/S)
Bygd i Brixham av tre
48,12 brt 63,7' kj.l. - 17,6' - 9,5'
ukjent motor

1887: ukjent navn og ukjent engelsk eier
1.7.1930: M/S "SØRLI" - Karl Weland, Bergen
9.2.1952: "SØRLI" - Lorentz og Oluf Thomassen

30.4.1971: Grunnstøtte og sank i Osterf jorden
i ballast.

M/S "MILLER" (1906)

1957: "NORBUNKER 6" - Ernst Rolf Dahl P/R,

1963: "NORBUNKER 6" - Olga Dahl, Svolvær
1964: Omreg. til N-99-V
1965: "KVALUNGEN" - Olga Dahl, Svolvær
1966: "KVALUNGEN" - Finstad Slip (Jentoft

1967: "KVALUNGEN"- Inge Odinsen P/R, Mort-

linjen og sank 4 n. mil sydøst for
Lyngør.

(N-99-S) Svolvær

i ballast.

Takt v/Knut Berge, Johs.
Tarlebø og Sigvald Kval-

pot Nor A/S, Oslo

vald Dahl), Svolvær

Finstad), Ure/Svolvær

Bergen

58

19. LNCR "RØSTBANKEN" (M/S)
Bygd på ukjent verft av tre
41 brt. 58,4' kj.l. - 17,5' - 7,5'
245 bhk Caterpillar motor fra 1966

1.6.1971: Grunnstøtte ved Helnes fyr på Mag
erøy i Finnmark med fisk da skipp-

20. LLCK "MOLLI" (M/S)
Bygd på ukjent verft av tre
43 brt. 58,2' kj.l. - 17,9' - 7,8'
245 bhk Caterpillar motor fra 1965

1970: "MOLLI" - Hjalmar Haugerud P/R,
(F-ll-B) Berlevåg/Tromsø

14.6.1971: Ødelagt av brann i innredningen
mens båten befant seg utenfor Mak
kaur fyr på Finnmarkskysten i bal
last. Antakelig feil ved oljeovnen.

21. LIW "COMBI" (M/S)
Bygd ved Georg Eides Sønner A/S, Høylandsbygd
(86)
198,22 brt, 143,2' -28,9' - 12,0'
650 bhk Atlas MaK motor

22.7.1971; Kantret og sank utenfor Jeløya i
Oslofjorden på vei fra Oslo til

1947: "RØSTBANKEN" - Arne Stensen, Ball-
(N-29-BS) stad/Svolvær

1964: Omreg. til N-110-W

1943: "MOLLI" - Johan S. Sund, Vedavågen/
Kopervik

1955: "MOLLI" - Tobias Hansen P/R, Utsira

1964: "MOLLI" - Hans Knut Hansen P/R, Ut
sira/Haugesund

1968: "MOLLI" - Tobias Hansen, Utsira/

11.1969: "COMBI" - P/R Combi (Hans P. & Gyrid

eren sovnet ved roret.

(R-10-U) Haugesund

Vesterålen med anleggsmaskiner.

Haugesund

Berge, Bergen, Bernt Mar-
cussen og Johan Faaberg,
Oslo), Bergen
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M/S "ERAMY" (1907)

.$

*
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I

A

M/S "FERNBANK" (1955)

bulldozere og gravemaskiner for 1947: "SKAVNES" - Ragnvald Sande, Boland
entreprenørfirmaet Veidekke A/S et/Ålesund
for bruk under flyplassutbygging. 1948: Forlenget
Lasten forskjøv seg
stille sjø.

i godt vær og 1970: "SKAVNES" - Arvid Stenødegård P/R,
(M-114-F) N. Bjørnsund/Ålesund

10.8.1971: Sank etter lekkasje nord for Trond-
22. LGOE "SKAVNES" (M/S) heim i ballast p.g.a. skrogsvikt
Bygd på Vestnes av tre
49 brt. 60,6' ki.l. - cciH

23. LATJ "FERNBANK" (M/S)130 bhk Finnøy motor fra 1952
1917 : "KNIP" - Olaf Fæstø, Ålesund Bygd ved Eriksbergs Mek. Verkstads A/B, Gøte-
1920 : Rea. som M-173-A borg (462)
192? : "KNIP" - Sigurd H. & Magnus Longva

P/R, Longva/Ålesund
6174 brt, 9254 t.dw. 488,3' - 64,1' - 38,1'
10000 bhk Eriksberg/B&W motor

1939 : "KNIP" - Ragnvald Sande, Bølandet/ 10.1955; "FERNBANK" - A/S Glittre (Fearnley
(M-114-HØ) Ålesund & Eger), Oslo

Mf

A
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16.8.1971; Drev på land på Hongkong havn under

24. JXSB "MARATHON" (M/S)
Bygd ved A/B Falkenbergs Varv, Falkenberg (132)
1199 brt, 1885 t.dw. 251,5' - 38,7' - 14,7'
1270 bhk Nohab Poalr motor

7.1962: "FRIGG" - Botvid Ohlsson, Oslo
1966: "FRIGG" - Aase Falck, Oslo
1967: "FRIGG" - Ragnvald Falck A/S, Oslo
1968: "MIRANDA" - Minibulk Shipping (K.M.

1970; "MARATHON" - Skips-A/S Bratsberg
(Finn Røgenæs), Haugesund

19.8.1971: Grunnstøtte på Storkolla ved Bu-

25. LFFS "FRAMY " (M/S)
Bygd ved Bergsunds Mek. Verkstad, Stockholm
(311)
282,58 brt, 350 t.dw. 125,1' - 22,6' - 9,3'
230 bhk Alpha motor fra 1965.

M/T "CERNO” ex ”HØEGH GANDRIA” (1962)

1907: D/S "HAMMAR" - Hammars Glasbruks

1914: Forlenget
1914: "HAMMAR" - Rederi-A/B Hammar (O.

1915: "HAMMAR" - Rederi-A/B Hammar (J.

tyfonen Rose. Skipet som var i bal-
last, ble stående fast i lengre
tid. Kondemnert i 1972 og solgt til
opphugging.

holmsråsa fyr på Folla da hjelpema
skinen stoppet p.g.a. mangel på olje
og hovedmaskinen stoppet av mangel
på kjøling. Det var ingen strøm til
å drive pumpene. Skipet var på vei
fra Mosjøen til Swansea med 1700
tonn råaluminium i stiv kuling fra
nordvest. Skipet ble stående utsatt
til og sjøene brøt over skipet. Det
var umulig å få ut livbåt. Mann
skapet ble reddet av helikopter fra
Ørlandet og satt i land på et skjær
i nærheten hvor de ble hentet av
tililende fartøyer og bragt inn til
Hasvåg.
Orkan i slutten av 1971 løftet
skipet av grunnen og det drev med
bare styrhuset over vann til det
ble stående på et skjær på vestsid
en av Augsundet i smult farvann.
Lasten hadde en verdi av 8,5 mill.
kr.

Kaalstad), Oslo

A/B (O. Falk), Hammar Sv.

Falk), Hammar

Danielsson) , Hammar
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gelius), Gøteborg
15.5.1925: "DOMINO!1 - Leif Gotaas, Oslo

17,10.1925: "DOMINO"- I/S Domino (H. Rachlew),
Sandef jord

1926: "DOMINO" - D/S A/S Løven (H. Rach-

22.4.1927: "DOMINO" - D/S-eksp. Joh. Thorseng,
Oslo

22.8.1927: "TRANSPORT I" - D/S-eksp. Joh. Thor

20.9.1927: "DOMINO" - D/S-eksp. Joh. Thorseng,
Oslo

15.1.1928: "DOMINO" - D/S A/S Veritas (Bert-

31.1.1928: "VERITAS" - D/S A/S Veritas (Bert-

10.6.1938: "VERITAS" - D/S A/S Veritas (O.

11.5.1939: "VERITAS" - D/S Veritas, Oslo
3.1947: M/S "RANDESUND" - D/S Veritas, Oslo

20.4.1955: "RANDESUND" D/S Veritas (Knut Knut-

27.4.1959: "FRAMY" - Mikkal Myklebusthaug P/R,
(Mikkal og Frantz Mykle-

12.4.1961: "FRAMY" - Mikkal og Frantz Mykle-

20.2.1967: "FRAMY" - Frantz Myklebusthaug P/R,

20.8.1971: Forlatt brennende 10 sjømil sør for

26. UTE "ROSA II" (M/S)
Bygd på ukjent sted av tre
49 brt.
ukjent motor

1896: ukjent navn for ukjent reder
192?: M/S "ROSA II" - Sverre Aune,

20.8.1971; Sank etter lekkasje på Helgelands

1916: "POLVO" - Broms & Dam, Stockholm
1917: "POLVO" - A.G. Andersson, Harnøsand
1922: "ØNAFORS" - F.G. Samuelsson & Hel-

1925: "DOMINO"- A/S Domino (Osvald Rosen-

busthaug P/R, Fonnes/Bgn
1965: Ombygd i Frederikshavn

1.1972: Kondemnert

Ryvingen fyr på reise fra Oslo til
Bodø med stykkgods. Drev senere på
land på Gjeslingene ved Ryvingen.

kysten med bulklast

lefors Bruks A/B (Th. Wi-

vold), Oslo

lew), Sandefjord

seng, Oslo

rand Jacobsen), Arendal

rand Jacobsen), Arendal

Børresen), Oslo

sen OAS), Haugesund

busthaug og Edvard Ringen
Malmin), Fonnes/Bergen

(Frantz Myklebusthaug,
Edvard Ringen og Arvid
Svein Malmin), Fonnes/
Bergen

Hitra/Trondheim
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M/S "KONGSVIK" (1919)

27. LINY "RAGNVALD" (M/S)
Bygd i Gausvik, Kvinnherrad som seilgaleas av
tre
99,55 brt 81,35' kj.l. - 22,2' - 9,65'
ukjent motor

14.12.1912: "RAGNVALD" - A/S Ingvar Klingenberg

13.12.3 923: "RAGNVALD" - Ole A. Rarasvåg, Tor
julsvågen/Kristiansund

16.1.1929: "RAGNVALD" - Ole O. Ramsvåg, Tor
julsvågen/Kristiansund

30.11.1937: "RAGNVALD" - Johan Sigbjørnsen,

Bergen
16.10.1971: Sank etter lekkasje på Stadhavet

28. LMKB "SENJAFJORD" (M/S)
Bygd ved H. Stensen & Sønner, Hemnesberget av
tre
121 brt, 87,4' - 22,6' - 10,2'
300 bhk Wichmann motor

P/R, Hatlestrand/Bergen
10.1.1905: "RAGNVALD" - Ingvar Klingenberg,

10.8.:934: "RAGNVALD" - Leonard Larsen,

24.1,1 44: "RAGNVALD" - Nils Sigbjørnsen,

20.8.1953: "RAGNVALD" - Torkel Dingen. Dingja/

27.6,1956:"RAGNVALD" - Torkel Dingen, Dingja/

1896: seil "RAGNVALD" - Lars E. Gjerde

1955; "SENJAFJORD" - Sverre Bugge, Gryl-
(T-219-TK) lefjord/Harstad

låstet med stykkgods.

Kristiansund

Kristiansund

Kristiansund

Kristiansund

Kristiansund

Kristiansund
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(N-749-V) Laupstad/Harstad
9.11.1971: Grunnstøtte vest av Andøy i ballast

1965: "SENJAFJORD" - Einar Kristiansen,
Gryllefjord/Harstad

1968: "SENJAFJORD" - Edmund Willassen,

og ble vrak

29. LGFE " HANNA I" (M/S)
Bygd ved Brødrene Markussens Båtbyggeri, Giving
ved Lyngør av tre
46,48 brt, 66,Q' kj.l. - 18,2' - 8,3'
70 bhk Wichmann motor fra 1920

1916: "HANNA I" - Gudmund Monsen Harke-
stad, Mons Monsen og Carl
Joh. Halstensen, Heggholm
Bergen

18.12.1937: "HANNA I" - Arne, Hans og Konrad
Kalve, Bakkasund og Ole
Nilsen, Austevollshella/
Bergen

22.4.1952: "HANNA I" - Albert og Haakon Stor-
åker og Mauritz Flikke,
Flikke/Bergen

26.4.1954: "HANNA I" - Albert og Haakon Stor-
åker , Flikke/Bergen

5.5.1967: "HANNA I" - Arne Jensen, Skrova/
Bergen

1.1970: "HANNA I" - Vaagan Sparebank, Kab-
elvåg/Bergen

13.2.1970: "HANNA I" - Hilmar Barstrand, Lø-
dingen/Bergen

13.11.1971: Forlist etter kollisjon med ukjent
gjenstand i Vestfjorden.
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30. JXUA "CERNO" (M/T)
Bygd ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel (1122)

48267 brt, 86265 t.dw. 841,8'- 120,3'- 62,8'
19000 bhk Krupp/B&W motor

10.1962: "HØEGH GANDRIA" - A/S Alliance,
Borre (Leif Høegh & Co.

18.11.1971: Grunnstøtte på Selvagem, Peguena
Island i pos. 30.02 N, 16.02 V, ved
de portugisiske Salvajaøyene 115 n.
mil nordvest for Las Palmas på vei
fra Rotterdam til Mena al Ahmadi,

31. LGEK "VAAGSTEIN" (M/S)
Bygd ved ukjent norsk verft av tre
57 brt 76,0' kj.l. - 18,2' - 9,0'

1951: "LEINEBJØRN" - Andreas A.O. Leine
(M-3-HØ) P/R, Leinøy/Ålesund

1960; "LEINEBJØRN" - Knut Domstein P/R,
(SF-27-SV) Måløy/Ålesund

1962; "VAAGSTEIN" - Magnar Våge P/R,
Vågsvåg/Måløy

1964: Omreg. SF-27-V
1965; "VAAGSTEIN" - Magnar Våge. Vågs

våg/Måløy
2,12,1971; Sank etter kollisjon i Ulvesundet

ved Måløy i ballast.

32. LGOO "KONGSVIK" (M/S)
Bygd i Kolbjørnsvik ved Arendal av tre
140 brt, 180 t.dw. 80,7' kj.l.- 22,4'- 9,8'
95 bhk June Munktell motor fra 1940

11.12.1971: Grunnstøtte på Helgelandskysten med
stykkgods,

33. LNOQ "LIN SUE" (M/S)
Bygd på ukjent verft
92 brt
ukjent motor

M/S "SOLLYS” (1945)

A/S), Oslo
1968: Jumboized

3.1970: "CERNO" - I/S Mytilus A/S & Co.

1919: "KONGSVIK" - A/S Kongsvik (Kristian
Holst), Harstad

193?; "KONGSVIK" -Kristian Holst, Harstad
1956: "KONGSVIK" - Ivar Iversen, Hammer-

1966: "KONGSVIK" - Reidar Berg P/R, Valos-

1943: ukjent navn for ukjent eier
1970; "LIN SUE" - D. Magnus Arnesen, Oslo

P.G. i ballast- 36 mann tatt ombord
i tysk slepebåt "OCEANIC", 5 mann
igjen ombord i noen dager. Berg
ningsforsøk utsatt, skipet vrak.

(Jørgen P. Jensens Reder-
ier) , Arendal

fest.

en/Bodø
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17.12.1871: Ødelagt av brann etter eksplosjon i
maskinrommet utenfor kysten av Por-

34. LLLE "SOLLYS" (M/S)
Bygd ved K. Christensen & Co., Risør av tre
153 brt, 101,8' kj.l. - 21,4' - 10,0'
300 bhk Wichmann motor fra 1962

1964: Omreg. T-23-H
17.12.1971: Brann i maskinrom og innredning

mens det lå opplagt ved Rindahls
Notbøteri i Harstadbotn. For å hin-

35. LAVD "VIKING ANTON" (M/S)
Bygd ved Hjørungavaag Verksted A/S, Hjørungavåg
298 brt, 950 t.dw
1000 bhk motor

20.12.1971; Kantret og sank kl. 08.00 etter

36. LAUW "JARK" (M/S)
Bygd ved MHD Angyalføldi Gyaregysage, Budapest
(2139)
1165 brt, 2250 t.dw. 234,1' - 37,8' - 17,1'
1500 bhk Jugoturbina motor

1.1969: "JARK" - I/S Jark (Trygve Boassen)

21.12.1971: Kantret og sank ca. 740 n. mil sbr

1945: "SOLLYS" - Jakob Rindahl, Seljestad
(T-123-ST) Harstad

1954: Forlenget

1971: "VIKING ANTON" - Viking Skips-A/S

1969: "JARK" - I/S Jark (A. Jørgen Brøn

tugal.

dre brannen å spre seg til brygge
og notlager, ble skipet slept ut
på havnen og senket ved hjelp av
sprengladning på dypt vann. Brann-
årsaken var trolig feil ved sen-
tralvarmeanlegget.

lekkasje ca. 60 n. mil fra olje
boringsplattformene "OCEAN VIKING",
"OCEAN TIDE" og "GULF TIDE" i Nord-
sjøen i sterk storm og høy sjø på
vei fra åheim til England med oli-
vinsand. Lasten forskjøv seg og da
slagsiden var 60 grader, hoppet
mannskapet på 7 i sjøen. 2 var døde
av utmatteIse da de ble tatt opp av
engelsk tråler "ARCTIC RANGER".

øst for Bermuda i pos. 25.28N, 53,
20V i bra vær etter å ha sprunget
lekk på vei fra Rotterdam til Agua
dilla, Panama med gjødning. Sank
etter et par timer. Mannskapet på

(Magne Hofseth, Agnar Dag
Ulstein, Ottar Nygjerde),
Ulsteinvik/Ålesund

Oslo

ner P/R), Oslo

pipi f i ' ? .
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37. LDOM "VESTERVÅG" (M/S)
Bygd ved Lobnitz & Co. Ltd., Renfrew (1088)
299,86 brt, 409 t.dw. 144,0'- 25,15 8,8'
280 bhk Normo motor fra 1966
16.11.1945: sjøsatt som D/S "SMIDER" - ammuni-

Medlemsnytt

953. B. ÅSMUND ANDERSEN, Lyrenesvn 5, 5034 YTRE LAKSEVÅG
954. KNUT-ARNE MYKLEBUST, 6428 MYKLEBUST
955. B. EGIL T. OLSEN, Blindheimsv. 186, 5090 NYBORG
956. B. KJELL W. ARNESEN c/o Star Shipping A/S

Strandgatan 17, 5013 BERGEN
957.5. SVEIN TORSKE, Austbøsvingane 2, 4085 HUNDVÅG
958. B. H"K0N LUNDE, 5582 ØLENSVÅG
959. GEIR LARSEN, Hogereina, 5930 VADHEIM
960. ODDGEIR REFVIK, Refvik, 6710 RAUDEBERG
961. HARDANGER FARTØYVERNSENTER, Postboks 46

5061 NORWRTMSUND

962.5. RASMUS MELAND, Ferkingstadgt. 9, 5500 ... JJGESUND
963.5. FRANK E. OLSEN, Åkravegen 206, 4270 ÄKRAHAMN
964. JURGEN STEIN, Kuperkoppel 74,

D-2000 HAMBURG 70, Tyskland
965. B. AUDUN VOLD, 5443 BØMLO
966.5. GEIR HØINÆS, Uradalsvegen 10, 5500 HAUGESUND
967.5. A'VF ERLING KVITANES, Førlandet, 5570 AKSDAL
968.5. T-iRE EK, Fredrik Kolstøgt. 4, 5500 HAUGESUND
969. B. MDS E. MONSEN, NatlandsfJellet 130, 5030 LANDÅS
970.5. JOHS. TVEITA, Sandved Terrasse 23, 4300 SANDNES
971. JARLE NICOLAISEN, 7900 RØRVIK
972. B. OSKAR PEDERSEN, Idrettsv. 12, 5462 HERØYSUNDET
973. GERD NESET HILLESTAD, 6840 VASSENDEN
974. OLE SAGER, Lars Guttormsensgt. 41,

6500 KRISTIANSUND
975.0. Det norske Veritas Classification A/S,

Postboks 38, 3201 SANDEFJORD
976.5. JAN TORE GLENJEN, Drangeveien 9, 4300 SANDNES
977. STEIN KR. OLSEN, Marmorveien 9, 8000 BODØ
978.0. DAG CHRISTOFFERSEN, Kviteseidvn. 8,. 3700 SKIEN
979. TROND KVILDAL HANSEN, Utsikten 166, 9000 TROMSØ
980. B. TERJE HVIDSTEN, Skreien, 5270 VAKSDAL
981.5. KRISTEN BREKKE, Sjersundveien 14, 4250 KOPERVIK

38.0. ERIK S. BLUTECHER, 1392 VETTRE
77.0. Jø N W. RUUD, 1345 ØSTERÅS

199.S. JOHN M. GRAMSTAD, 4046 HAFRSFJORD
298. KJARTAN RYSTE, 6008 ÅLESUND
355. SVEIN OLAV LØVRAK, 4810 EYDEHAVN
398. BEi' GT SJØSTRØM, SF-07410 KRÅKØ, Finland
777.0. DAG DVERGASTEIN, 3266 NEVLUNGHAVN

ble tatt opp av engelsk "SUEVIC"
og bragt til Curacao.

NYE MEDLEMMER

UTMELDINGER
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10.11.1964: "SMIDER" - Nils Hummelsund, Klok-
karvik/Bergen

10.9.1966: M/S "VESTERVÅG" - Nils Hummelsund,

24.12.1971: Kantret og sank utenfor Lista med
sandlast etter forskyning av lasten

380.0. HARRY KLEPPAN, Kleppan, 3160 STOKKE
387.5. GEIR DAHLE, Nedre Vågen 3A, 4085 HUNDVÅG
398.5. FRANK HOLTEN, Slettevegen 31, 4276 VEDAVÅGEN
414.5. THOR-OLE FARDAL, Postboks 21, 4371 EGERSUND
429.5. STEIN HOMSTRØM, Krykkjeveien 17, 4048 HAFRSFJORD

892.5. THORLEIF KLYVE, Hestmyrveien 24, 5542 KARMSUND
913.B. JØRGEN NETELAND, 5392 STOREBØ
920.5. Jørn Krøber, Lokedalsvn. 16, 4260 TORVASTAD
931.5. FREDR. J. PAULSEN, Postboks 290, 5501 HAUGESUND
941.B. ROLF ELDØY, Nesjahaugen 1, 5400 STORD

1964: D/S "SMIDER" - L. Storhaug & Part-

sjonsskip for Royal Marine Auxilia
ry Service (The Admirality), London

ners Ltd, Croydon

Klokkervik/Bergen

ADRESSEENDRING

58. THEODOR DORGEIST, Klingenhøhe 50,
D-4404 TELGTE, Tyskland

75. BERTIL HENRIKSEN, Stavstensvagen 20,
S-231 62 TRELLEBORG, Sverige

243, MATTI PIETIKAINEN, Uurtajantie 16,
SF-00430 HELSINKI 43, Finland

251. GØRAN FREIHOLTZ, Sveagatan 41 A,
S.313 00 OSKARSTRØM, Sverige

315.S. SIVERT A. THOMASSEN, Lahammar 54,
4280 SKUDENESHAVN

447.5. LEIF M. BJØRKLUND, Grasmyrveien 23, 5570 AKSDAL
485. JOHN H. HARLAND, Avery Rd. RR No. 4S2 C16,

KELOWNA BC. VIY 7R3, Canada
533. Schov Trading Rotterdam B.V., Schepenenweg 21,

NL-3233 CK 00STV00RNE, Nederl.
508.0. YNGVE RAKKE, Prinsensgt. 10, 3290 STAVERN
534. RAIMO A. WIRRANKOSKI, Roihuvuorentie 20 C 83

SF-00820 HELSINKI, Finland
607.0. HANS OLAV OLSEN, Postboks 1143,

1631 GAMLE FREDRIKSTAD
614. ROLAND LINDBERG, Pl. 4205, Furuberg

S-440 06 GRÄB0, Sverige
616.0. JOHN P. PEDERSEN & SØN A/S (tidl. A/S Ocean),

0. Slottsgt. 17, 0150 OSLO 1
684. KENNETH ROSENLØF, Mørtgatan 5,

S-133 43 SALToJØBADEN, Sverige
688. B. PER LAUVIK, Kårtveit, 5353 ÄGOTNE.-
696.5. JOHN MELING Jr., Postboks 205, 550 r HAUGESUND
706.5. GUDMUND E. LØVLAND, Løvland, 4380 LØVLAND
876.5. Det norske Veritas Clasiflcation A/S

Postboks 400, 5501 HAUGESUND



Frimerkespalten Arne Ingar Tandberg

I Stillehavet ligger den lille øya Pitcairn. Med sine
snaut 100 innbyggere er den Englands siste koloni i om
rådet. Som sådan gir den ut sine egne frimerker, som er
sterkt etterspurt av frimerkesamlere verden rundt. Med
få utgivelser og lokale motiver holdes interessen oppe,
og frimerkesalget er øyas største (eneste ?)
intektskilde.

Hos oss er vel øya mest kjent som BOUNTY-mytteristenes
øy, og denne skuta går da også igjen på mange frimerker
fra øya. Men det er langt fra det enste maritime
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motivet, det er kommet flere serier med bilder av båter

som gjennom tidene har besøkt øya med post og
forsyninger.

Det er selvsagt umulig å sende en rutebåt ens ærend til
Pitcairn med gods og post. Forholdene vanskeliggjøres
ytterligere ved at øya ikke har noen havn heller. Man
inretter seg med båter som skal seile nær øya på sine
reiser. Disse legger kursen om noe og ekspederer post og
last til en stor robåt på åpne Stillehavet. En kan regne
med 3-4 slike "anløp" pr, år. Noen flyplass er det ikke
mulig å anlegge på øya, så dette er hele forbindelsen de
100 på øya har med omverdenen.

I 1985 utkom det en serie med 4 merker med bilde av
båter som på denne måten hadde "anløpt" øya. Blandt
disse 4 finner vi den morske kjemikalietankeren "ESSI
GINA". Den har nok ikke levert fra sine tanker til
Pitcairn, men hatt en reise som førte den i nærheten av

øya. Er det noen av SKIPET 1 s lesere som har opplysninger
om denne turen, når den var og hvor den gikk, ville det
våre interessant.

M/T ESI GINA

09.1979: Levert fra Nippon Kokan KK, Tsu (bnr. 64), som
"ESI GINA" for K/S Skips A/S Essi Gina & Co.
(Bj. Ruud-Pedersen A/S), Oslo.
11.721 BRT, 6.342 NRT, 16.529 tdw.
155,99 x 21,29 x 9,58
6cyl 2T EV B&W DM (Mitsui Zosen KK),
10.200 BHK, 16,4 knop.

04.1988; Overført til NIS.

Fartøyet eksisterer fortsatt.
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Drivgods _____
ETTERLYSNING

Statens Forurensningstilsyn (SFT) har registrering av
skipsvra’: som ett av sine satsingsområder i 1991. Målet
er å registrere flest mulig vrak i norsk
territorialfarvann på over 100 BRT som har gått ned
etter 1914 (evt. tankbåter før 1914 i tillegg).

I neste omgang ønsker vi å sortere ut vrak som kan
tenkes å inneholde olje eller andre farlige stoffer og å
prioritere arbeidet med tiltak mot disse vrakene for å
begrense og hindre forurensning.

Arbeidet vil innledningsvis gå ut på å samle informasjon
fra forskjellige arkiv. De opplysningene vi ønsker er:

Dersom medlemmer av norsk Skipsfartshistorisk Selskap
kan hjelpe oss i denne forbindelse, ber vi dere ta
kontakt ied;

Opplysniigene vil bli behandlet konfidensielt.

MER OM "JOHANNE MARIE"
SKIPET 3/1990

1924: "JOHANNE MARIE", A. B. Due, Svendborg, DK.
15.03.1943: Solgt til Svend Nielsen, Rudkøbing.
18.06.1945: Eiers bopel og skipets registrering endret

til M§r§tal,
14.06.1946: Omdøpt "A. BLOM".
06.06.1947; Eiers bopel og skipets registrering endret

15.04.1955: Solgt til Rasmus Peter Sørensen, Thurø/
Svendborg, omdøpt "GRAASTEN".

24.01.1959: Eiers bopel og skipets registrering endret

28.11.1960: Solgt til P/f Klakksteinur (A. Absalonsen),

Hvor skibet var henne fra 1976 til 1980 har jeg ikke
fundet ut af.

TOPeKA'* HAVARI
SKIPET i/1990 s. 46

Som kypriotisk "PANOMERITIS" opphugget 1 Split i 1979.

- skipets navn
- type
- forlisårsak og -dato
- eier
- last
- posisjon/stedsangivelse
- k Ider

SFT avd. oljevern
Boks 125
3191 HORTEN
tlf. 033-44 161

Kontaktperson: Kathrine Idsås

1955: Solgt til K. F. Welker, Sønderborg,
omdøpt "TIM".

1957: Solgt til Asker Nielsen Kure, Assens/

Klakksvik, Færøyane.
1969: Solgt til H. J. Magnusson ra.fl., Hvalvik/

Oyri, omdøpt "STREYMUR".
1974: Solgt til M. Jespersen, Trangisvåg.
1976; Försvinner fra dansk flaggbok.
1980: Registrert som lysfartøy "JOHANNE MARIE",

Mogens Blom, Vedbæk, Danmark.
10.1983: Solgt til Bjørn Aronsen, Spro/Oslo.

til Kerteminde.

Svendborg.

til Neksø.

Børge Mikkelsen.

Per Alsaker
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SKIP MED FLYKTNINGER FRA NORGE UNDER KRIGEN

Vår förening skal arrangere en utstilling om flykt
ningetrafikken til Storbritannia under krigen. Denne
skal vises på Bergens Sjøfartsmuseum høsten 1991 op på
Shetland våren 1991. I vårt arbeid med å finne mer stoff
om båter og skip som hadde flyktninger med seg, har vi i
stor grad benyttet "ENGLANDSFARTEN I/II" av Ragnar
Ulstein. Ulstein dekker ikke de som reiste med "Shet
landsbussene" og MTB'ene som kom over fra Shetland.

Vi håper dere eller noen av deres medlemmer kan hjelpe
oss med mer informasjon. Vi er spesielt interessert i
bilder, avis- eller tidsskriftartikler og personlige
historier.

Ulstein har med mange motorbåter, fiskebåter o.l., men
også noen skip:

Etter utstillingen vil alt meteriell som er samlet inn
og som ikke er utlånt fra foreninger, museer eller
enkeltpersoner, bli overlevert Nords pfartmuseet som er
under opprettelse på Tælavåg.

Vi håper deres förening eller medlemmer k. u hjelpe oss.
På forhånd takk.

SIRAFJORD
SKIPET 3/1990 - OBSERVASJONER

M/S "SIRAFJORD" ex "VEGTIND" ble kjøpt av meg fra Torg
hatten Trafikkselskap. Skipet ble ombygget til kombinert
dykker- og forskningsfartøy. Ble solgt 31/3/89 til Egil
Olsen Dykkerfirraa, Finsnes og omdøpt til "SIDDIS GIRL".
Hovedmotoren var den samme som ble innsatt da skipet var
nytt i 1953, en 3 AC Wichmann, I 1978 ble motoren
ombygget til ACA.

Den 6/12/89 kjøpte jeg M/S "SIRAFJORD" ex "K0BBØY" fra
FFR i HAmmerfest. Skipets hovedmotor, 350 HK Caterpillar
fra 1970, stod for klasse. I steden for å klasse den
gamle motoren ble det innsatt en ny Caterpillar på 380
BHK ved Kopervik Slip i feb/mars 1990. Skipet fikk
samtidig utvidet passasjersertifikatet til liten kyst
fart og som forskningsskip i stor kystfart.

"AKABAHARA" (2375 tonn), ble kapret av norske
marineoffiserer nær Florø 05.05.1940 og kom til
Lerwick tre dager senere.
"BORGUND" (200 tonn) gikk fra Landro i Fjell 01.05.
1940 og kom til Shetland, Tilhørte Statens kjøle
anlegg.
"GRIMSØY", frakteskip av Ålesund gikk fra Tromsø
via Honningsvåg 07.06.1940, til Canada.
"IWIN", tysk reisendebåt gikk fra Florø 07.10.1944
og var 19 døgn i sjøen. Ble tilfeldig funnet av et
britisk fartøy helt oppe under drivisen. Mannskap
et ble tatt til Scapa Flow, båten sank.
"LINDESNES", rutebåt, gikk fra ASkvoll 17.02.1941
til Shetland.
"MYRLAND" av Haugesund (381 BRT) gikk til Færøyane
etter lofotraidet.
"ODD", fraktebåt, gikk fra Sunnfjord 20.09.1941 og
ble trolig skutt i senk av tyskerne.
"NORDKYNN", tilhrende Statens Fyrvesen, gikk fra
Fosnavåg på Herøy 06.06.1940 til Shetland.
"SUND I", fraktebåt, gikk fra Steinsland på Sotra
23.09.1941 til Orknøyene. Vi har et bilde av båten,
men det er tatt etter en ombygging etter krigen.
"ARNAFJORD", reisendebåt, gikk fra Hernar i Øygard
en 27.09.1941 til Shetland.

f

For Vennskapsforeningen Norge-Orkenøyane
Bjørn W. Kahrs (formann)
Postboks 724
5001 BERGEN

Johs. Klovning



FORESPØRSEL

Vore tacksam om uppgifter om føljande två fartyg;
GABRIELLE, byggd 1904 av Brunchorst & Dekke, Bg.
SAGATIND, bygd?

Holler på att forska i de fartyg som ankom Stockholms
Gasverk med kol eller koks under perioden 1894-1972,
bland dessa ank. GABRIELLE 27/7-1914 och SAGATIND 23/11-
1914.

Gravdal bygget i 1870 jakten "ANNA" på 42,27 BRT til
ukjent eier i Bergen. Den ble senere solgt til jikjent
eier i Stavanger.

Arild Engelsen

NORSKE SKIPSFORLIS I 1968
SKIPET 2/1990

4) STJERNØY
Ifølge Det norske Veritas ikke bygget av D. W. Kremer
Sohnm men paul Lindenau, Kiel (bnr. 94).

Per Alsaker
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FORESPØRSEL

I mitt arbeid med skip fra hjembyen Fredrikshald
(Halden) ber jeg om hjelp.

Hjuldamperen "HALDEN" ble levert fra Robinson & Russell
i London i 1851. Den var på 41 KL (109 BRT), og var eid
av Halden Dampskibsselskab i Fredrikshald.

i 1873 ble båten solgt til C. J. Meinich i Kristiania.
Året etter ble den solgt på nytt, muligens via et rederi
i fredrikstad, til Edv. Boden, Hernøsand i Sverige. Her
fikk den navnet "HERNØ". Kan noen fortelle historien
videre ?

Hjuldamperen "OSLO" ble levert fra Nylands Verksted i
Kristiania til samme rederi i 1867. Den var på 52 KL.
I september 1881 (etter at Smålensbanen eller Østfold
banen var åpnet) ble den solgt til Ånfartygs A/B Sten
Sture (A, F. Hørstedt) i Malmø. Nytt navn ble "VICTORIA"
Hva skjedde så ?

Godsrutebåten "FREDRIKSHALD 2" ble bygget hos J. Vos &
Zoon, Groningen i 1915. Den var på 100 BRT og hadde
navnet "ONDERNEMING" til den i 1918 ble innkjøpt til
Norge. Hva het nederlandsk eier? Etter å ha skiftet navn
til "HALDEN 2" i 1928 ble den solgt i 1931. Den skal ha
havnet i Danmark og hatt navnene "TRANSPORT", "LAURA",
"CATHRINE", HOU" og "ULLALIS". Imidlertid er den ute av
Det norske Veritas register (ommålt til under 100 BRT?),
så spørsmåler er om noen kan gi opplysningar om eiere og
år for elerskifter. I 1981 havnet den på Curacao som
"KRYSKEV", også den eieren og endelig skjebne ønskes.

M/S "FREDRIKSHALD 5" kom til Halden i 1920. Denne tre
båten på bare 22 BRT skal være bygget i Strømstad i
1912. Er det noen som har opplysninger om den?

OPPLYSNINGER SØKES

Måske nogen af SKIPET's læsere kan hjælpe mig med op
lysninger om motorskonnert "SHEILA" af Kragerø og even
tuelt et foto?

"SHEILA" (NTGV), 38 BRT, blev bygget åf eg 1915 i Fred
rikssund, til Skibsfører Christian Møller, Mariager.
Skibet bliver registreret 02.06.1915. Udslettet af
Skibsregistret som solgt til udlandet, - anm.
03.05.1017. Som "SHEILA" af Kragerø forlod skibet Mari
ager Fjord den 11.05.1917. Skibsførerens navn var 0. L.
Hamre.

NORSKE SKIPSFORLIS I 1969
SKIPET 3/1990

13. RUNDØY
Levert 1916 som fra H. Gravdal, Opsanger (bnr. 204) som
"MAALEGGEN" til A. 0. Lillebø, Ålesund.
Fartøyet var da D/S med en 3Exp. fra Ålesunds mek. Verk
sted på 116 HK.

24. LOSHAVN
Det er opplyst at siste eier var Allek Mørkesdal, Sør-
Audnedal. Dette er ikke rett, da Mørkesdal ved skjøte av
26.august 1969 solgte fartøyet til Arne og Øyvind Tron
stad fra Mandal.

Fra min oppvekst i Bergen mlnnes Jeg frakteskuta med det
kortfattede og kjappe navnet "EPS", som jeg observerte
en rekke ganger rundt midten av 70-tallet. Nå er den
borte fra byfjorden og havnebildet. Kjenner noen av
"SKIPET"s lesere til denne fraktebåten? Hva er dens
historie, og hvor er den blitt av?

FRAKTEBÅTEN "EPS"

Arne Ingar Tandberg

Frode Bjelland

Kaj Munk

Arild Engelsen.

Knut Lindseth
Mandal Bymuseum

Karl Österman

GABRIELLE .

Bygd av Annanias Dekke, Georgernes Verft,
Bergen, som siste fartøy ved dette verft.
584 BRT, 165.0/27.3/15.2
3Exp. (Bergens MV, Bergen), 53 NHK.

06,05.1904;

11.06.1912;

04.04.1913;

"GABRIELLE", G. Nielsen m.fl. (Rasmus F.
Olsen), Bergen.

"GABRIELLE", D/S A/S Gabrielle (G. Nielsen
c/o Bogen & Johnsen), Kra.

Grunnstøtte på Ower Bank, England, på reise
Odense - Great Yarmouth.
Dette fartøyet kan således ikke ha vært i
Stockholm 27.07.1914, men red, kjenner
ikke til andre "GABRIELLE" bygd i Bergen i
1904.

SAGATIND

Bygd av Campbeltown SB Co. (bnr. 40)
1824 BRT, 1150 NRT 79,00/11,22/5,56
3Exp. (Campbeltown SB Co.), 900 iHK.

1895;

1900;
1913;

1914:

1916:
1926;
1929;
1933:

"GALEB", Navigazione & Vapore Galeb,
Ragusa, Østerrike-Ungarn

"HELENE HORN", H. C. Horn, Schleswig, Tyski.
"LISA", Dampfer-Reederei Patria, Hamburg,

Tyskland.
"SAGATIND", Kjeld Stubs D/S A/S (Kjeld

Stub), Kristiania.
"BROMMA", D/S A/S Bro (Hans Hanson), Kra.
"SALVATORE", ukjent italiensk eier
"ELENO", M. Scuderi, Catania, Italia.
Hogd.

Redaksjonen

NORSKE SKIPSFORLIS I 1919
SKIPET 2/1990

45) ROMA
Finner ikke eier Camillo Eitzen i DNV. Derimot finnes i
perioden 1891-98 eier P. Hamre m.fl., Bergen

Per Alsaker

NORSKE SKIPSFORLIS 1920
SKIPET 3/1990

7. VIDAR
Bygget av Johannes Selsvik, Jondal, for Ole Vik, Vikør.

Rolf Lothe

60. ISANNA



Fleetlist 124: ALFRED I. THOMMESEN
SKIPET 2/1990

5) GALTESUND
I fortegnelsen over danske skip (Fra Sejl til Diesel)
står følgende;
28/2-1918 solgt til C. M. Engholm, København, straks
videresolgt til A/S Christiansholms Fabriker, København.
11/6-1918 solgt til D/S af 1912, København. 3/7-1919
solgt til Arendal.

Per Alsaker Kåre Kristiansen

Karisvingen 22
9000 TROMSØ

Røkesalonqen

M/S "O NCORDE" (1989)
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Lokalrutebåten "DYRØY" ble bygget for Troms Fylkes Damp
skibsselskap i 1954. Rederiet solgte båten i 1976. Etter
en omtumlet tilværelse ble den i november 1984 solgt til
ukjente kjøpere fra USA, etter sigende for ombygging til
lystfartøy.

FORSPØRSEL

Er det noen som aner hva som har hendt med denne båten?
Hvor er den i dag, og hvordan er tilstanden? Er meget
takknemlig for svar!

NYE RUTEBÅTER Lysaker. 2 General Motors diesel-raot-
orer, tils. 1540 BHK gir en service—
fart på 25 knop.

LDNS M/S "FJORDDROTT" 236 BRT. Levert 12/1990 1991
fra Båtservice Industrier A/S, Mandal
(bnr. 2) til Rogaland Trafikkselskap
A/S, Stavanger. Hurtigbåt med sertifi-
kat for 150 passas jerer.

LDNF M/S "FJ0RDBRIS" 236 BRT. Levert 1/1991
fra Båtservice Industrier A/S (bnr.
3) til Rogaland Trafikkselskap A/S,

LDBI M/S "KILA” 49 BRT. Levert 11/1990 fra
Kvalvik Skipsservice A/S (bnr. 9) til
Helgelandsgruppen A/S (Helgeland Tra-
fikkselskap A/S), Sandnessjøc. , Hurtig

Stavanger. Hurtigbåt raed sertifikat
for 150 passasjerer.

gående bygderutebåt.

LDLZ M/S "PRINSESSEN" 223 BRT. Levert 11/1990
fra Harding Verft A/S, Rosendal (bnr.

KJØP OG SALG

258/4) til A/S Nesodden—Bundefjord LCVU M/S "BAYARD" 15.064 BRT, 1982/Breraer-
haven (se SKIPET 3/1990), Solgt 11/Darapskipssel^kap, Oslo. Hurtigbåt raed

sertifikat for 175 passasjerer. Skal 1990 fra P/R Ganger Rolf og Bonheur
settes inn i ruten Nesodden - Fornebu/ (Fred. Olsen & Co., Oslo) til Color

\ w

Jp;~rgi/a»BX ,   ....s... >,s ”WiwWMtfWWB



M/S "KILA” ex "RUSSELL" (1973) heter nå ”TARA"'.
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Line AS, Oslo. Omdøpt "CHRISTIAN IV".

LKCL M/S "BOLERO" 11.675 BRT, 1973/Nantes.
Bygget for Saraeiet Bolero (Fred. Olsen
& Co.), Oslo, og var raeget luksuriøst
innredet, bl.a. med tanke på cruise-
farten. Havnet imidlertid nokså snart
i hjemlige farvann i fergeruter. 1978-
1981 ble skipet omdøpt "SCANDINAVICA"
i forbindelse med charter til Stena
line, Gøteborg. 4/1990 ble rederiets
navn P/R Ganger Rolf og Bonheur (Fred.
Olsen & Co.), Oslo. 14/12-1990 solgt
til Color Line AS, Oslo, og er omdøpt
"JUPITER". Skal fortsette i fergefart-
en Vestnorge - England.

JXUQ M/S "BORGEN" 7.570 BRT, 1975/Ålborg.
Bygget for A/S Kristiansands Dampskibs-
selskab (Fred. Olsen Lines, Oslo) Kris-
tiansand. I 1981 ble rederiets navn
endret til P/R Borgen (A/S Kristian-
sands Dampskibsselskap) og i 1982 gjen
noragikk fergen en større ombygging/
forlenging. Solgt 12/1990 til Color
Line AS, Oslo/Kristiansand. Omdøpt til
"SKAGEN".

LAEV M/S "CONCORDE" 45 BRT, 1988/Rubbestadnes-
et. Bygget for P/R Concorde (Jan Tor
Haaland), Stavanger. 1989 ble rederi-
ets navn endret til P/R Concorde DA
(Jan Tor Haaland), Stavanger. Solgt
21/12-1990 til Hardanger Sunnhordland-
ske Dampskipsselskap, Bergen, foreløp-
ig uten navneskifte.

LLTT M/S "FJORD FL0WER" 155 BRT, 1967/Omastrand
Bygget som "VARGØY" for Finnmark Fyl-
kesrederi og Ruteselskap, Hammerfest.
Anvendt som ekspress passasjerbåt om
sommeren mellom Hammerfest og Honnings-
våg, om vinteren i Alta-ruten. Tatt ut
av rutefart i 1986 og solgt til P/R
Hardanger Cruise (Henning Spro, Tysse-
dal), Odda, og ble forsøkt drevet som
sightseeingbåt på Hardangerfjorden med
navnet "FJORD FL0WER". Kora imidlertid

-

snart til Bergen, hvor skipet gikk tu-
rer på havnen og fjorden, samt charter
turer. Overtatt 7/1986 av Hardanger-
cruise A/S, Odda. Solgt 11/1990 til
Birger Spro, Engalsvik/Odda, og duk-
ker trolig til våren opp på Oslofjord-
en sammen med alle de andre ex-rute-
båtene som finnes der.

LLNS M/S "KILA" 43 BRT, 1873/Hyen. Bygget som
hurtiggående skyssbåt "RUSSELL" for
Knut Tveitnes, Rorametveit/Bergen. I
1980 ble den oradøpt til det raerkelige
navnet "ONANATTA", og samme år solgt
til K/S Bennex A/S, Bergen, 1981 inn-
kjøpt av Helgeland Trafikkselskap A/S,
Sandnessjøen, og omdøpt til "KILA".
Anvendt i bygderuter i Helgeland. Solgt
11/1990 til Tinus A/S, Stavanger/Sand-
nessjøen, og har fått navnet "TARA",

tok Salomon Sten Salomonsen, Gjeving,
driften av båten, og denne eier står i
Norges Skipsliste fram til neste salg
i 9/1989. Iraidlertid blir båten nå

rapportert solgt fra P/R Brødrene
Salomonsen ANS (Kaare Salomonsen),

Gjeving, så på ett eller annet tids-
punkt er det foretatt et eierskifte
som ikke er kommet med i Flaggboken.
9/1989 overtok så Tromøy Båtruter A/S
c/o Aust-Agder Trafikkselskap A/S,
Arendal/Tvedestrand. Solgt 11/1990 til
A/S Søgne c/o Ole Bøgh Sagesund,
Tvedestrand .

Kan noen av leserne opplyse hvor denne
båten er bygget (evt. byggenummer) og
kjenningsmål. Som ny hadde båten en
motor på 72 BHK bygget av A/B De Laval
Ångturbin, men denne er trolig skiftet
ut? Alle opplysninger er velkomne.

1991

LLYK M/S "SKJERSTAD" 228 BRT, 1967/Kristian-
sund. Solgt 1/1991 fra Saltens Damp-
skibsselskab A/S, bodø, til Simon Møk-

ster, Stavanger. Omdøpt "STRILSTAD".



Fiskekroken Thor B. Melhus

MAI 1999;
R—32—S VASSØYBUEN" 17,62 m, 82 brt, stål, 470

T-5-K ”OL MIKKELSA" 14,99 m, 24 brt, stål, 380
bhk Volvo Penta motor. Bg.nr. 71 ved
Sletta Båtbyggeri, Mjosundet for Gudmund
Mikkelsen, Vannareid/Tromsø .

NOVEMF R 1996:
H-75-F "LIBAS" 71,31 m, 1348,34 brt, LGLN,

stål, 4891 bhk Wichmann motor fra 1988.
Bygd 2.1978 ved Georg Eides Sønner A/S,
Høylandsbygd (106) for P/R Ole P. Lie
(Peder O. Lie), Straume/Bergen. Solgt
11.1990 til Hord-Irland.

bhk Volvo Penta motor. Bg.nr. 131 ved
Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes for
Bertil Bertilsen Vassøy, Stavanger.

SOLGT TIL UTLANDET

NYBYGG
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N-10-LN "M. YTTERSTAD" 65,67 m, 1596 brt, LDOG,
stål, 2x2250 bhk MaK motorer. Bygd 3.
1979 ved Sterkoder Mek. Verksted A/S,
Kristiansund (66) som M-84-M "SILLJO"
for A/S Silljo K/S (Johannes Størksen) ,
Molde. Solgt 1.1981 til P/F Vestur (Re
gin A. Rogvi), Vestmanna, Færøyane og
reg. VN 147 og omdøpt "GULLFINNUR".
Solgt 12.1990 til K/S Magnus Ytterstad
(Magnus Ytterstad) , Lødingen/Harstad
og omdøpt "M. YTTERSTAD".

NOVEMBER. 19.9 Q.;
F-277-HV "BRAZAVILL" 16,85 m, 26 brt, LM3968,

tre, 360 bhk GM motor fra 1981. Bygd
1967 ved Olsen verft, Bakkeby for Tor
Kristian Jensen, Breivik i Sørøy. Om
bygd 1984. Overtatt 11.1990 av M/S Bra
zavill F277HV ANS (Einar Jensen), Brei
vik i Sørøy.

KJØPT FRA UTLANBST

SOLGTINNENLANDS

LESH M/S "ROSMERSHOLM" 109 BRT, 1951. Bygget
som "BEIARN for A/S Saltens D/S, Bodø.
Forlenget i 1956. Solgt 1982 til P/R
Corafort Cruising (Odd Ivar Sandvik),
Tønsberg, omdøpt "SOUTHERN GOMFORT".
Disponent endret 4/1983 til Jens Arne
Hansen, Tønsberg. Solgt 8/1984 til
Karl Søderholm, Skien, omdøpt "ROSMERS-
HOLM, og var å finne i fart på kanal-
ene og innsjøene i Telemark. Solgt 6/
1986 til Egil Halås Shipping & Trading
Oslo/Skien. Solgt 11/1990 til Trygve
Lehre Olsen, Ski/Skien, og er omdøpt
"CAPITANO".

LMQK M/S "SKJINGEN" 29 BRT, 1983/Stord, Bygget
for A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos,
og har gått i bygderutefart i Namdal-
en. Er solgt 12/1990 til Brødrene
Wingan AS (Arne Wingan, Sundlandet),
Namsos.

LJDB M/S "SØGNE" 37 BRT, 1935. Bygget i tre.
Levert som "SØGNE" for Thomas Saloraon-
sen, Trysnes i Søgne/Kristiansand, og
har vært anvendt i lokalrutefarten i
området rundt Tvedestrand. I 1963 over-

LCJL M/S "T0SENFJ0RD" 32 BRT, 1976/Hyen. Byg-
get som "KINGEN" for Johannes Tveitnes,
Rosendal, og ble anvendt som skyssbåt,
og delvis som bygderutebåt r ">r Har-
danger Sunnhordlandske Dampsicipssel-
skap, Bergen. Solgt 8/1983 til A/S
Torghatten Trafikkselskap, Brønnøy-
sund, omdøpt "ØRTIND". Omdøpt 11/1987
til "TOSENFJORD" og solgt 6/1989 til
Vesterålens Driftselskap A/S, Stok-
marknes/Brønnøysund. Solgt 1/1991 til
P/R Vesterålen Sjøarabulanse DA (Odd
Wiggo Olsen), Stokmarknes.

ANDRE NYHETER

JWVA M/S "FJÖRDBRIS" 203 BRT, 1974. Bygget som
"STORESUND" for Haugesunds Dampskibs-
selskab A/S, Haugesund, for ruten
Haugesund - Stavanger. Solgt 1980 til
A/S Giralekollen (Kr. Haanes), Kristian-

sand/Haugesund. Solgt 4/1981 til Det
Stavangerske Dampskibsselskab, Stav-
anger, og ble omdøpt "FJORDBRIS". An-
vendes i rutefarten i Ryfylkefjordene.
Omdøpt 23/11-1990 til "HIDLE".

LDFP M/S "FJ0RDDR0TT" 199 BRT, 1976/Mandal.

Det Stavangerske Darapsskibsselskab,
Stavanger. Omdøpt 23/11-1990 til
"TERNØY".

LNHV M/S "FJ0RDK0NGEN" 195 BRT, 1974/Hyen.
A/S Troms Fylkes D/S, Tromsø, ex "SES
NORCAT". Omdøpt 5/11-1990 til "FJORD-
KONGEN II".

LHOF M/S "STOKSUNDFERJA" 58 BRT, 1963. Bygget
for P/R Alf Skjærvik, Arnfinn Nilsen,
Gerhardt Sundet og Kalmar Svenning,
Stokksund/Trondheira, for fergeruten
over Stokksundet, nord for Trondheim.

Overtatt 1966 av Fosen Trafikklag A/S,
som i 1983 solgte fergen til A/S Skan-
dinavisk Undervannsservice, Trondheim.

Den ble deretter benyttet som arbeids-
båt. Omdøpt 8/10-1990 til "SCAN PIPE".

1991

JXIO M/S "KRONPRINS HARALD" 31.914 BRT, 1987.

Kosmos A/S, Sandefjord. Registrerings-
havn endret 28/1-1991 til Oslo.



M/S M LIBAS M (1978) er solgt til Nord-Irland*

F-22G-M "HAVØYTRÅL" 33,44 m, 243,81 brt, LINZ,
stål, 1350 bhk Wichxnann motor. Bygd 9.
1979 ved Ejnar S. Nielsen Mek. Verksted
A/S, Harstad (32) som "HAVØYFISK" for
A/S Havøyfisk, Havøysund/Hammerfest.
Solgt 3.1987 til Havøytrål A/S (Hav
drift), Hammerfest og oradøpt 5.1987 til
"HAVØYTRÅL". Solgt 11.1990 til Skjøt
ningberg A/S (Trond Angell), Kjølle
fjord/Hammerfest og omdøpt "SKJØTNING
BERG" og reg F-7-LB

T-10-K "DUNØY" 20,29 m, 92 brt, LNTI, tre, 390
bhk Mercedes Benz motor. Bygd 2.1985
ved Forra Skipsindustri A/S, Forra (158)
fullført ved Tromsøverftet A/S, Tromsø
for Sigmund Ditlefsen, Stakkvik/Tromsø.
Overtatt 11.1990 av Dunøy P/R (Jan Dit
lefsen), Stakkvik/Tromsø.

T-58-T "BJØRNØYBUEN" 28,35 m, 125,21 brt, LDHC,
stål, 500 bhk Wichmann motor fra 1970.
Bygd 1969 ved Kr. K. Frostad & Sønner,
Tomrefjorden som M-154-SØ "VIKSTRØM"
for Henry M. Myklebust P/R, Myklebust/
Molde- Forlenget 1968. Solgt 1968 til
Jan Kvalsvik P/R, Kvalsvikøy/Ålesund
og omdøpt "BARMNES JR." og reg. M-3S-HØ
Solgt 1971 til Karl Dyb P/R, Godøy/Åle
sund og omdøpt "NY-ARGO" og reg. M-12-G
Solgt 12.1979 til P/R Harald Thomassen,
Utsira/Haugesund og omdøpt "SIRAFISK"
og reg. R-45-U. Solgt 1986 til Viggo
Svendsen, Tromsø og omdøpt "BJØRNØY
BUEN". Overtatt 11.1990 av Bjørnøybuen
A/S, Tromsø.

N-38-V "MOLLAVÆRING" 17,68 m, 49,84 brt, LJSU,
stål, 375 bhk Mercedes Benz motor. Bygd
1981 ved Johan Drage A/S, Rognan (381)
som "SIVERTSEN JUNIOR" for Thorleif
Sivertsen, Laukvik/Svolvær. Solgt 11.
1985 til Jan Helge Lind, Laukvik/Svol
vær og omdøpt "LIND JUNIOR". Solgt 5.
1987 til P/R Lind Junior (Odd Hamnes),
Storemolla/Svolvær. Omdøpt 3.1988 til
"MOLLAVÆRING". Overtatt 11.1990 av Spa
rebanken Nordland, Vågan Sparebank,
Svolvær.

NT-41-NR "BARMSUND" 18,90 m, 31,24 brt, LGTL,
tre, 270 bhk Volvo Penta motor fra 1974
Bygd 1911 på ukjent sted som "LIV" for
ukjent eier. Registrert 1935 som SF-20-
D "LIV" for Rasmus K. Tytingsvåg P/R,
Tytingsvåg/Måløy- Solgt 11.1940 til
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ST-66-F "ESPNESVåG" 31,10 ra, 166,58 brt, LAXU,
stål, 500 bhk Caterpillar motor fra
1981. Bygd 1.1957 ved Brastad Skipsbyg
geri, Vestnes (8) som T-29-T "KINGSHOLM"
for Per Hansen, Tromsø. Solgt 1964 til
Selmer Larsen, Tromsø. Solgt 1972 til
Gunnar Årseth P/R, Ålesund og reg.
M-39-A. Solgt 1974 til Nils Strand P/R,
Kjerstad/Ålesund og omdøpt "STRAND
SENIOR" og reg. M-25-H. Overtatt 11.
1981 av P/R Strand Senior (Olav Strand)
Kjerstad/Ålesund. Solgt 1983 til Robert
Grytten, Ørsta/Ålesund og omdøpt "HAV
FISK" og reg. M-60-VD. Solgt 1.1988 til
P/R Espnesvåg (Frank Espnes), Dyrvik/
Trondheim og omdøpt "ESPNESVåG". Over
tatt 11.1990 av Statens Fiskarbank
avdeling Ålesund, Ålesund/Trondheim for
kondemnering.

M-50—F "ASPIRANT" 30,27 ra, 157,62 brt, LDJG,
stål, 400 bhk Callesen motor. Bygd 1969
ved Langsten Slip & Båtbyggeri A/S,
Tomref jorden for Hans Løseth P/R, Tor
nes/Molde. Overtatt 1978 av P/R Per
Olav Tornes, Tornes/Molde. Forlenget
og ombygd 1979. Overtatt 4.1984 av A/S
Tornes & Løseth, Tornes/Molde. Overtatt
11.1990 av Statens Fiskarbank, avdeling
Ålesund, Ålesund/Molde for kondemnering.

M-109-G "VEIDAR I" 28,00 m, 145/207 brt, LDUR,
stål, 625 bhk Callesen motor fra 1980.
Bygd 1.1966 ved Vaagland Båtbyggeri
A/S, Vågland (71) som ST-108-RS for
Odin Strand P/R, Fevåg/Trondheim. Solgt
1974 til Sameiet Veidar I (Johan S.
Dyb), Godøy/Ålesund. Overtatt 1,1982
av P/R Dyb (Johan S. Dyb), Godøy/Åle-

Arnfinn Evjen P/R, Barmsund/Måløy og
reg. SF-198-S. Ombygd og forlenget
1949 og omdøpt "BARMSUND". Overtatt
11.1953 av Arnfinn Evjen og Aasmund og
Olaf Barmen P/R, Barmsund/Måløy. Solgt
11.1963 til Terje Landås, åkrehamn og
reg. R-133-A. Pr. 1.1964 omreg. til
R-383-K. 1966 tilbakelevert tidligere
eiere og reg. SF-2-S fra 2.1967. Solgt
3.1967 til Nils Selvåg P/R, Knarrlag
sund/Trondheim og reg. ST-536-H. Over
tatt 11.1985 av Nils Ivar Selvåg,
Knarrlagsund/Trondheim. Solgt 6.1988
til Ole Morten Hagen, Abelvær/Namsos.
Solgt 11,1990 til ANS Barmsund (Hermod
Henriksen), Våg/Namsos og utgikk av
fiske.
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M/S "ASPIRANT" (1969)

M-6-MD "OTRØYING" 30,62 m, 142,51 brt, JWCW,
stål, 500 bhk Alpha motor fra 1968.
Bygd 12.1957 ved Mekanisk Notrull A/S
Hjørungavåg, utrustet ved Brastad
Skipsbyggeri , Vestnes (91) som
M-192-SØ "KATO" for Oddmund K. Mykle
bust P/R, Harøy/Molde. Solg til
Nils N. Misund P/R, Ugelsvik/Axesund
og omdøpt "OTRØYING". Overtatt 6.1988
av Edvin Misund, Midsund/Ålesund. Solgt
11.1990 til Manna Jr. A/S (Åsmund Høie),
Havøysund/Hammerfest og omdøpt "MANNA"
og reg. F-75-M.

M-63-S STÅLEGG JUNIOR" 35,40 m, 146/310 brt,
LGSA, stål, 850 bhk Caterpillar motor.
Bygd 1978 ved Karstensen Skibsværft,
Skagen (350), skroget bygd ved Fartygs
entreprenadar A/B Karlstadverken, Karl
stad (107) som T-62-T "KVALØYVåG" for
Birger Albertsen, Kvaløysletta/Trorosø
Eier flyttet 1982 til Mehamn og fartøy-

M/S "STÄLEGG JUNIOR" (1978)

sund. Overtatt 12.1988 av ANS P/R Dyb,
(Johan S. Dyb), Godøy/Ålesund. Overtatt
11.1990 av Veidar ANS, Godøy/Ålesund.
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M-50-SA "FISKESKJER" 60,60 ra, 904 brt, LNQD,
stål, 3000 bhk Caterpillar motor fra
1990. Bygd 10.1948 ved A/S Fredriksstad
Mek. Verksted, Fredrikstad (331) som
D/hv.b. "STAR IV" for Hvalfangersel
skabet Rosshavet A/S (Johan Rasmussen)
Sandefjord. Solgt 1965 til Vartdal Fis
keriselskap A/S (Johs. K. Vartdal),
Vartdal/Ålesund og omdøpt "VARTDAL" og
reg. M-6-VD. Ombygd 1967 til linebåt
ved Hatlø Verksted, Ulsteinvik. Solgt
1973 til K/S Senior (Giertsen & Co.
A/S), Bergen og omdøpt "SENIOR" og reg.
H-33-BN. og ombygd 1973 til
ringnotsnurper ved Myklebust Mek.
Verksted, Gurskebotn. Overtatt 7.1980
K/S Senior A/S (Knut Vartdal), Vartdal/

et orareg. F-63-G. Solgt 1.1984 til P/R
Beitveit (Einar Beitveit), Kvamsøy/Åle
sund og omdøpt 11.1984 til "STÅLEGG JU
NIOR". Forlenget 1985- Overtatt 3.1987
av K/S Stålegg Junior A/S (Sande Regn
skapskontor, Larsnes), Kvamsøy/Ålesund.
Solgt 11.1990 til Olav Johnsen & Sønner
A/S, Napp/Svolvær
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M-107-VD "HAVGLYTT" 32,85 m, 284 brt, LDUM,
stål, 660 bhk Lister Blackstone motor
fra 1967/71. Bygd 11.1955 ved Søviknes
Skipsbyggeri A/S, Syvikgrend (38) som
N-7-ME "MELØYVÆR" for Ole Torrissen &
Sønner A/S, Halsa/Bodø. Solgt 1967 til
Arne Eidesvik P/R, Bømlo/Haugesund og
omdøpt "EIDESVÅG" og reg. H-200-B.
Solgt 1968 til Aslak Farstad P/R, Kjer
stad/Ålesund og omdøpt "HAVGLYTT".
Solgt 1970 til P/R Havglytt (Georg
Sætre), Vartdal/Ålesund. Shelterdeck
1978. Ombygd 1986. Overtatt 11.1990
av Statens Fiskarbank, avdeling Åle
sund, Ålesund for kondemnering.

M/S "LINGBANK" (19A7)

Ålesund og reg. M-55-VD. Solgt 6.1984
K/S Fiskeskjer Maritime Management A/S,
Ålesund og omdøpt "FISKESKJER" og reg.
M-50-SA. Overtatt 1986 av K/S A/S Fis
kes jer, Langevåg/Ålesund. Solgt 11.1990
til Strand A/S, Ålesund og reg. M-51-A
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VA-73-M "RØRINGEN" 22,95 m, 49,59 brt, LLJB,
tre, 300 bhk Caterpillar motor fra
1964. Bygd 1945 i Kalvåg som SF-73-B
for Arnkjell Førde, Bremanger/Florø.
Forlenget 1962. Solgt 1981 til Harald
Liseth, Mandal og reg. VA-73-M. Solgt
6.1987 til A/S Røringen (Ola W. Roald),
Vigra/Ålesund"og reg. M-173-G. Solgt
11.1977 til Hans Einar Mesel, Årkjær/
Mandal. Solgt 11.1990 til P/R Peter
og Lennart Danielsen (Peter Danielsen),
Mandal.

T-6-L "JOHANNES MO" 19,60 m, 80 brt, JXCR, stål
500 bhk Cummins motor. Bygd 6.1986 ved
Moen Slip & Mek. Verksted A/S, Kolver
eid (27) for P/R Knag & Brose (Oddgeir
Knag), Nord-Lenangen/Tromsø. Overtatt
12.1990 av Christiania Bank & Kreditt
kasse, Oslo/Tromsø. Videresolgt 1.1991
til A/S Trænfjord, Melbu og omdøpt
"TRÆNFJORD".

T-14-T "SEA PRAWN" 27,40 m, 156/333 brt, JXNI,
stål, 850 bhk Alpha motor. Bygd 7.1987
ved Estaleiros Sao Jacinto S.A.P.L.,
Sao Jacinto-Aveiro, Portugal for K/S
Arctic Seafood A/S (Håkon Jensen),
Tromsø. Solgt 12.1990 til P/R Otrøying
(Edvin Misund), Midsund/Ålesund og om
døpt "OTRØYING" og reg. M-17-MD

M-127-MD "MIDØY VIKING" 52,19 m, 601 brt, LMLL
stål, 1000 bhk Wichmann motor. Bygd 7.
1964 ved Brattvåg Skipsinnredning & J.
Johansen Sveiéeverksted, Brattvåg (16)
som M— 227 —AV "ANNA O." for Ole N. Ott
erlei, Ekkilsøy/Kristiansund. Forlenget
1987. Solgt 6.1988 til P/R Torfinn
Gangstad DA (Torfinn Gangstad), Midsund
Molde og omdøpt "MIDØY VIKING". Over
tatt 12.1990 av P/R Torfinn Gangtad ANS
Midsund/Molde.

(M-100-VD) "GRANIT VIKING" 51,88 m, 486,65 brt,
LNPI, stål, 2350 bhk Wichmann motor fra
1979. Bygd 1.1968 ved Aukra Bruk A/S,
Aukra (31) som "GRANIT" for A/S Granit
(Leidulv Grønnevet), Vartdal/Ålesund.
Forlenget og ombygd 1970 til hekktråler.
Overtatt 1970 av A/S Granit (Kurt F.
Løseth), Ålesund, Omdøpt 1986 til "GRA
NIT VIKING"• Opplagt Vartdal. Solgt
1990 til Trygve Olsen Fiskebåtrederi
A/S, Havøysund/Ålesund. Solgt 12.1990
til Sar Offshore K/S, Steinsland/Åle
sund. Videresolgt 1.1991 til Vanuatu.

SF-24-S "NORDGRUNN" 18,38 m, 46,94 brt, LNYW,
stål, 287 bhk Volvo Penta motor. Bygd

vind Fredriksen), Vedavågen/Kopervik

M: 90:

/

M-16-A ••PEDER AARSETH" 42,24 m, 301,45 brt,
LMUD. stål, 1100 bhk MaK motor fra 1967
innsatt 1980. Bygd 9.1941 ved A/S Fred-
riksstad Mek. Verksted, Fredrikstad
(312) som D/S "POLARSONNE" for Die
Deutsche Kriegsmarine. Overtatt 1945
av Direktoratet for fiendtlig eiendom,
Oslo. Solgt 19476 til Hvalfangersel-
skabet Rosshavet A/S (Johan Rasmussen),
Sandefjord som hvalbåt og omdøpt "STAR
II". Solgt 1955 til Abraham Bjellebø,
Fjellberg/Haugesund og omdøpt "BORGUND-
ØY". Solgt 12.1955 til Rederi-A/S
Bjørkhaug (Paal Aarseth), Ålesund og
omdøpt "PEDER AARSETH" og ombygd til
fiskefartøy. Ombygd 1965. Ombygd 1970
til rekefrysetråler. Overtatt 8.1970
av R.J. Falkevik A/S (Johs. Aarseth),
Ålesund. Solgt 11,1990 til P/R Stål-
vik ANS (Nils Olsen), Tromsø og omdøpt
"STÅLVIK" og reg. T-15-T

M-292-A "ELDBORGTRÅL" 57,90 m, 496/2136 brt,

JXQZ, stål, 4000 bhk Wichmann motor.
Bygd 8.1987 ved Langsten Slip & Båtbyg-
ggeri A/S, Tomrefjorden (117), skroget
bygd ved Tangen Verft Kragerø A/S, for
A/S Eldborgtrål (Roar Wolstad), Ålesund
Overtatt 11.1990 av K/S A/S Northern
Castle, Ålesund (I Merkeregisteret har
dette selskapet stått som eier siden
overleveringen).

R-510-K "LINGBANK" 28,04 m, 149/214 brt, LNWW
stål, 770 bhk Alpha motor- Bygd 5.1974
ved A/S Eidsvik Skipsbyggeri, Uskedal-
en (34) for P/R Frithjof Fredriksen,
Vedavågen/Kopervik. Shelterdeck 1987.
Overtatt 198? av P/R Lingbank (Bjarne
Fredriksen), Vedavågen/Kopervik. Over-
tatt 11.1990 av P/R Fredriksen ANS (Ei-

•' ••••••• ' '
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M/S "SEA PRAWN" (1987) heter nå "OTRØYNING".

T-60-G “ISBJØRN" 44,78 m, 467,55 brt, LLMX,
stål, 1420 bhk Deutz motor fra 1967.
Bygd 3.1956 ved A. M. Liaaen Skips
verft & Mek. Verksted A/S, Ålesund
(94) som M-32-HD "MELSHORN" for K/S
A/S Melhorn & Co. (Martin Karlsen),
Brandal/Ålesund. Forlenget 1957/74.
Jolgt 8.1983 til Gudmund Olden, Lysøy
';undet/Ålesund og omdøpt "OLDEN JUNIOR"
og reg. ST-34-0. Solgt 1986 til K/S A/S
tolara (Charles Remø), Fosnavåg/Ålesund
og omdøpt "POLARA" og reg. M-68-HØ.
Solgt 3.1988 til Harald Veibust, Eids
nes/Ålesund og omdøpt "HARDY" og reg.

Solgt 11.1988 til Fangst &
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T-228-KD "POLAR VIKING" 35,49 m, 278,19 brt,
LKTG, lløø bhk Wichmann motor. Bygd 4.
1973 ved A/S Tromsø Skibsverft & Mek.
Verksted, Tromsø (41) som T-22-T "HELG
ØYFJORD" for Roald Olsen P/R, Tromsø.
Solgt 8.1981 til Odd-Jan Godtliebsen,
Bjorelvnes, Finnsnes/Tromsø og omdøpt
"POLARFISK" og reg. T-228-LK. Solgt 4.
1984 til A/S Pola'- Viking (Egil Lynum) ,
Tromsø og omdøpt "POLAR VIKING". Over
tatt 1.1991 av Viking Fisk A/S (Egil
Lynum), Tromsø,

N-75-0 "TONEFJELL" 20,44 m, 48, f brt, LNGI,
tre, 425 bhk Caterpillar i '-.or fra 1977
Bygd 1949 ved Georg Eides L byggeri,
Høylandsbygd, sjøsatt som H-,8-S "NIP
EN" for Lars, Halvard og Anton Nipen
og Tomas og Arnfinn Midtveit Nipen P/R,
Tælavåg. Overtatt før levering av Karl
og Arne Krøtø P/R, Meløyvær/Harstad og
omdøpt "TONEFJELL" og reg. som T-75-BK.
Forlenget 1967. Solgt 2.1985 til Martin
Tore Sivertsen, Myre/Harstad. Solgt 1.
1991 til Berner Nygård, Napp/Harstad
og reg. N-250-F.

M—21—H "HOLMESET SENIOR" 31,12 m, 263,86 brt,
LJMS, stål, 750 bhk Callesen motor.
Bygd 12.1980 ved Solstrand Slip & Båt
byggeri A/S, Tomref jorden (29), skrog
bygd ved Vaagland Skipsbyggeri A/S,
Vågland (100), for P/R P.J.A. Holme
set (Petter Helge Holmeset), Gryta
stranda/Ålesund. Overtatt 1.1988 av
A/S Holmeset Senior (Christiania Bank
& Kredittkasse, Ålesund), Grytastranda/
Ålesund. Solgt 1.1991 til Nordkyn Pio
ner K/S (Håkon Sculstad), Mehamn/Vardø
og omdøpt "NORDKYN PIONER"

M-72-HØ " SÆVXKING" 54,95 m, 768 brt, LNPS,
stål, 2000 bhk MaK motor fra 1974. Bygd
10.1948 ved Mitsui Shipbuilding & Engi-

Fiske A/S (Enok Martinsen), Gratangen/
Harstad og omdøpt "ISBJØRN". Overtatt
1.1991 av Statens Fiskarbank, avdeling
Tromsø, Tromsø/Harstad, for kondemner
ing.

1970 ved Kystvågen Slip & Båtbyggeri
A/S, Frei som N-123-VA "BJØRN TORE" for
Tormod Olsen P/R, Gladstad. Overtatt
12.1983 av P/R Bjørn Tore (Olav T-
Olsen), Gladstad. Solgt 1985 til P/R
Thorsen & Moe (Asbjørn Thorsen), Rørvik
Namsos og omd( pt "TVERREGG" og reg.
NT-441-V. Solgt 6.1986 til P/R Odd
Håvik (Odd Håvik), Flatraket/Namsos
Solgt 12,1990 til A/S Knausen (Arne
Paul Silden), Silda/Måløy, og omdøpt
"KNAUSEN" og reg. SF-21-V.

H-48-ØN "SIGLAR" 55,10 m, 596 brt, LLCX, stål,
1325 bhk Wichmann motor fra 1973. Bygd
5.1967 ved Smedvik Mek. Verksted A/S,
Tjørvåg (12) for Olav Nakken P/R,
T jeldstø/Bergen. Forlenget 1970 og
1983. Shelterdeck 1976. Overtatt 198?
av P/R Nakken ANS (Olav Nakken), Tjeld-
stø/Bergen. Solgt 12.1990 til K/S A/S
Siglar (Idar Kvalsvik), Eggesbønes/Ber-
gen og reg. M-31-HØ

JANUAR 991;
F-74-H JAITI" 46,69 m, 299,74 brt, LAMC, stål

1200 bhk Wichmann motor. Bygd 7.1971
ved A/S Sterkoder Mek. Verksted, Krist-
iansund (19) for A/S Hammerfest Indu-
strifiske, Hammerfest. Utgikk som fis-
kefartøy 1990. Solgt 1.1991 til Kinn
Jhipping A/S, Kristiansand/Farsund for
ombygging til standbytjeneste.
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M-195-MD "HAVSNURP" 39,25 m, 276,20 brt, JWOK,
stål, 1000 bhk Liebknecht motor fra
1973, innsatt 1975. Bygd 7.1957 ved
A.M. Liaaen A/S, Ålesund (96) som
M-155-A "KVITEGGEN" for Oscar Larsen
A/S, Ålesund. Solgt 1964 til Nils J.
Walderhaug P/R, Valderøy/Ålesund og
omdøpt "VALDERHAUG" og reg. M-195-G.
Solgt 1971 til Audbjørn Holmen, Godøy/
Ålesund og omdøpt "HOLMSJØ". Shelter
deck 1975. Solgt 7.1983 til P/R Brødr.
Korneliussen (Øystein Korneliussen)
Skjervøy/Tromsø og omdøpt "SJØHOLM"
og reg. T-97-S. Solgt 11.1983 til P/R
Karstein Stølen (Karstein Stølen), Mid
sund/Molde og omdøpt "HAVSNURP". Over
tatt 1.1991 av P/R Havsnurp ANS (Kar
stein Stølen), Midsund/Molde.

Sf-18-F "NY-KORAL" 18,06 m, 49 brt, JXLO, stål,
343 bhk Scania motor,. Bygd 1987 ved 0.
Kvernenes Båtbyggeri A/S, Fitjar (197),
skrog ved Fitjar Mek. Verksted, Fitjar,
for P/R Leif og Frank Langø, Rognalds
våg/Florø. Solgt 1.1991 til Arnfinn
Larsen, Havøysund/Hammerfest og omdøpt
"RYGGEFJORD" og reg. F-170-M

SF-16-V "HENDAVIK" 19,51 m, 48,89 brt, LMZJ,
tre, 200 bhk Gardner motor fra 1968.
Bygd 1947 ved H. Gregersen Båtbyggeri,
Risør som R-53-ES "SALOME" for Vilfred
og Bjarne Midbrød P/R, Skadberg, Eger
sund. Solgt 1957 til Ingolv H. og Lars
H. Oppedal (Ingolv H. Oppedal), Vågsvåg
Måløy og omdøpt "HENDAVIK". Overtatt 1.
1991 av Kystmuseet i Sogn og Fjordane,
Florø/Måløy og skal benyttes av Vågsøy
videregående skole som undervisnings
fartøy i fiskerifag.

SF-70-V "NYGÅRDSJØEN" 36,50 m, 198/344 brt,
LGBQ, stål, 750 bhk Callesen motor,
Bygd 12.1977 ved Sigbjørn Iversen Mek.
Verksted - Skipbyggeri A/S, Flekkefjord
skrog bygd ved Bentsen & Sønner Mek.
Verksted, Ny-Hellesund, for P/R Ulrik

M/S "SÆVIKING" (1948) er en ombygget hvalbåt.

neering Co. Ltd., Tamano (548) som D/
hv.b. "KNURR" for Hvalfangerselskabet
Antarctic A/S (Anton von der Lippe),
Tønsberg. Solgt 1961 til A/S Grindhaugs
Fiskeriselskap (Govert Grindhaug), åk
rehamn/Kopervik og omdøpt "ELGO" og
reg. som R-70-A. Ombygd til fiskefartøy
1961. Omreg. 1964 til R-214-K. Solgt
1973 til Tor Østervold P/R, Torangsvåg/
Bergen og omdøpt "ELDJARN" og reg.
H-128-AV. Ombygd 1974 Fitjar. Solgt
1978 til P/R Sæviking (Arne Sævik),
Leinøy/Ålesund og omdøpt "SÆVIKING"
Forlenget 1987. Overtatt 1989 av P/R
Sæviking ANS (Arne Sævik), Leinøy/Åle
sund. Solgt 1.1991 til Olav Asbjørn
Østervold, Torangsvåg/Begen.
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VA_170—FS "NUVSVAAG" 19,10 m, 39,07 brt, LNAG,
tre, 375 bhk Mercedes Benz motor fra
1978. Bygd 1948 ved O. Larsen Sjo Båt
byggeri, Sæbøvik som F-8-L til Lars
Frisk P/R, Nuvsvåg/Hammerfest. Overtatt
11.1969 av Arnt Frisk P/R, Nuvsvåg. Om
bygd 1971. Solgt 11.1987 til P/R Thor
leif Larsen og Jan Egil Salvesen (Thor
leif Larsen), Farsund. Overtatt 9.1989
av Jan Egil Salvesen alene. Solgt 1.
1991 til Hild A/S, Farsund.

0-11-0 "GRUNDVIG" 22,87 m, 71 brt, JXGW, tre,
430 bhk Baudouin motor. Bygd 1975 ved
Hansen & Arntzen & Co's Båtbyggeri, Ek-

ISEMBER 1990:
SF-77-S "REMO" 18,80 m, 49 brt, JXBZ, tre,

320 bhk Mercedes Benz motor fra 1980.
Bygd 1959. P/R Remo ANS (Kjell Runder
eim), Flatraket/Måløy, omdøpt "REMO
JUNIOR"

JANUAR 1991:
T-760-T "VERONICA" 14,96 m, 45 brt, LK2713, GUP

343 bhk Scania motor. Bygd 1986. Rolf
Arne Edøy, Sommarøy/Tromsø, omdøpt
"EDØYVÆRING"

H-444-FE "LANDKJENNING" 32,43 m, 157,54 brt,
LNJU, stål, 500 bhk Alpha motor fra
1975. Bygd 1955/82. P/R Landkjenning
DA (Oddvar Nilsen Husa), Fedje/Bergen,
omdøpt "FEIE".

IV

N-62-RA "VESTNES" 21,27 m, 56 brt, LEMB, tre,
210 bhk Normo motor fra 1961. Bygd 1953
P/R Sakshaug (Torstein Sakshaug), Ut
skarpen/Mo, ommålt til 49,72 brt.

P. Nygård (Ulrik P. Nygård) , Deknepol
len/Måløy. Overtatt 1989 av P/R Ulrik
P. Nygård DA (Ulrik P. Nygård), Dekne
pollen/Måløy. Solgt 1.1991 til P/R Ny
gårdsjøen ANS (Karl Holvik), Måløy.

strand, Stathelle for Edvard, Hans Hen
rik og Sigurd Grundvig P/R (Edvard
Grundvig), Engalsviken/Fredrikstad.
Forlenget 1984 ved Sletta Båtbyggeri.
Solgt 1.1991 til P/R Brødr. Teistklubb
(Knut A. Teistklubb), Vevang/Molde og
omdøpt "TEISTKLUBB".

OMDØPT

OMMALT
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M/S "HENDAVIK" (1947)

N-173-MS "HELLODDEN" 17,70 m, 49 brt, LNGJ,
stål, 400 bhk MAN motor. Bygd 1984.
P/R Hellodden (Arild Johansen), Sør
vågen/Svolvær, ommålt til 81 brt.

NT-ll-V "VIKNAFISK" 32,24 m, 144 brt, LEDT,
stål, 500 bhk Wichmann motor fra 1979.
Bygd 1954. Per Ola Valø, Rørvik/Namsos,
ommålt til 203 brt.

M-109-AV "MATS-ERIK" 22,50 m, 82 brt, LICI, tre
520 bhk Caterpillar motor. Bygd 1979.
P/R Ola og Kurt Sandøy ANS, Langøyneset
Kristiansund, omrapålt til 85 brt.

SF-76-F "BLUEFIN" 18,40 m, 51 brt, JXHD, GUP,
343 bhk Scania motor. Bygd 1986. P/R
Bluefin (Steinar Nekkøy), Nekkøy/Florø,
ommålt til 72 brt.

N-99-MS 5, LAUKVIKVÆRING" 18,11 ra, 35,61 brt,
LLKD, tre, 300 bhk GM motor fra 1979.
Bygd 1955 ved H. Stensen Båtbyggeri,
Hemnesberget som N-157-BØ "BØVÆRING"
for Per Hansen P/R, Utskor, Bø/Sort
land. Solgt 1970 til Harald Sivertsen
P/R, Laukvik/Sortland og omdøpt "LAUK
VIKVÆRING" og reg. N-177-V. Ombygd 1979
Solgt 1985 til Roy Laxa, Sørvågen/Sort
land. Kondemnert 1989. Strøket av
Skipsmatrikkelen 31.lø.1990.

T-96-K * JUNØY SENIOR" 19,51 ra, 40 brt, LGPI,tre
115 bhk Volvo Penta motor fra 1979.
Bygd 1923 i Tromsø som T-38-T "ASTRUP"
for Nikolai Antonsen og Hans Hansen,
Tromsø. Solgt 7.1940 til Øivind Ditlef
sen, Tromsø og omdøpt "DUNØY". Overtatt

KONDEMNERT
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SF-26-V "FISKHOLMEM" 23,53 m, 81,24 brt, LMDV,
tre, 375 bhk Wichmann motor fra 1976.
Bygd 1956 ved Bjørn Storesletten Båt
byggeri, Kysnesstrand som SF-56-B for
Reinhardt Førde P/R, Berle/Måløy. Over
tatt 1974 av Asbjørn Førde P/R, Berle/
Måløy. Solgt 1978 til P/R Hans og John
Snilstveit (Hans Snilstveit), Stavang/
Florø og reg. SF-200-F. Solgt 8.1986
til P/R Kupen (Nils Kupen), Deknepollen
Måløy. Kondemnert og stre Tt av Skips
matrikkelen 21.11.1990.

R-42-ES "BOGGY" 20,57 m, 49,18 brt, LGMF, tre,
300 bhk Alpha motor fra 1969, Bygd 1948
ved Farsund Treskipsbyggeri, Farsund
som R-54-SK for Johan G. Nilsen, åna-
Sira/Egersund. Solgt 11.1953 til Reidar
Kleppe P/R, Gursken/Ålesund og reg.
M-62-HØ. Solgt 1.1964 til Karl Johan
Lædre P/R, (Karl Johan, Paul og Birger
Laedre og Johan Gerh. Aase) Lædre, Eger
sund. Overtatt 12.1981 av P/R Boggy
(Birger og Tore Lædre), Lædre, Egersund
Kondemnert og strøket av Skipsmatrikk
elen 6.11.1990.

R-707-K "RADAR" 27,03 m, 103,23 brt LKXW, tre,
560 bhk Caterpillar motor fra 1974.
Bygd 1952 ved Vaagland Båtbyggeri A/S,
Vågland (42) som ST-2-NF "VIDGRUNN" for
P/R Brødr. Dragsnes (Jens Dragsnes),
Dyrnes/Trondheim. Solgt 1969 til Knut
P. Kvalsund P/R, Nerlandsøy/Ålesund
og omdøpt "NYLON" og reg. M-107-HØ.
Solgt 5.1983 til P/R Leif Godtfredsen,
Røvær/Haugesund og omdøpt "RADAR" og
reg. R-17-H. Solgt 1.1987 til P/R
Sigmund Wareberg (Sigmund Wareberg),
Skudeneshavn. Solgt 12.1987 til P/R
Helge Olav Vikshåland, Skudeneshavn.

1949 av Sigmund og Willy Ditlefsen P/R,
Stakkvik/Tromsø. Forlenget 1950. Over
tatt 6.1979 av P/R Dunøy (Sigmund, Ot
tar og Rolf Ditlefsen), Stakkvik/Tromsø
Kondemnert 6.1985. Strøket av Skipsma
trikkelen først 12.11.1990.

•mi - '- / , V, ' '.v :* 

... - f. '~.ås ** - *s&
'M %? 4 4

mtBBKm i SÄSS!r~ '-f*



M/S "HATLØYTRÅL" (1959) er kondemnert og hogd.

M/S "HØYFJELL" (1961) under hogging hos Brødrene Anda.
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JANUAR 1991 ;

M-18-VD "HATLØYTRÅL" 33,69 m, 174,43 brt, LAIQ
stål, 900 bhk Wichmann motor fra 1965,
innsatt 1975. Bygd 11.1959 ved Cook,
Welton & Gemmel Ltd, Hull (953) som
A 364 "HAZELHEAD" for Aberdeen Near Wa
ter Trawlers & Don Fishing Co. Ltd.,
Aberdeen. Overtatt 1963 av Aberdeen
Near Water Trawlers Ltd (B.A. Parkes),
Lowestoft og omdøpt "BOSTON HUNTER"
Solgt 1971 til Didrik G. Berntsen P/R,
Vedavågen/Kopervik og omdøpt "HUNTER"
og reg. R-863-K. Solgt 1986 til P/R Jan
Dragnes (Jan Dragnes), Vartdal/Ålesund
og omdøpt "HATLØYTRÅL". Kondemnert 1990
og strøket av Skipsmatrikkelen 15.1.
1991, Opphugd hos Brødrene Anda, Sta
vanger.

VA—71—K "HØYFJELL" 19,79 m, 66 brt, JXOQ, stål,
500 bhk Grenaa motor fra 1976. Bygd
1961 ved Elektrosveis, Sagvåg som
"WICHMANN III" for Wichmann Motorfa
brikk A/S, Rubbestadneset/Bergen. Over-

__ Skipsmatrikkelen

M/S "SIELJO" har kommet tilbake til Norge som MM. YTTERSTAD".

Kondemnert og strøket av Skipsmatrik
kelen 26.11.1990.

i
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JANUAR 1991:
N-221-BR "SKILLE JUNIOR" 22,95 mn 84,04 brt,

JWQT, stål, 425 bhk Caterpillar motor.
Bygd 1974 ved Moen Slip & Mek. Verk
sted A/S, Kolvereid som T-46-BG "ME
FJORDVÆRING" for Gunder Johansen, Me
fjordvær/Harstad. Solgt 12.1986 til
John Skille, Salhus/Brønnøysund og
omdøpt "SKILLE JUNIOR". Forliste i
Barentshavet under rekefiske 1989.
Skipper/reder omkom. De andre ombord
ble reddet. Strøket av Skipsmatrikkelen
14.1. 1991 som forlist.

> ' t

tatt 1972 av Skips-A/S Blue Boy, Tromsø
og omdøpt "BLUE BOY". Solgt 4.1986 til
Jan Markussen, Flekkerøy/Kristiansand
og ombygd til fiskefartøy og omdøpt
"HØYFJELL". Forkortet 1987 fra 21,34
til 19,79 m. Kondemnert 1990. Strøket
av Skipsmatrikkelen 11.1.1991. Opphugd
hos Brødrene Anda, Stavanger.

FORLIST

20660
02.11.

ms MAGNOLIA
LK2358

- ex ureg.
- Trygve Barlag, Osl^.

12,11. LDFV 516 brt — KS Farø (Supply Service
Management A/S), Farsund.

20666
02.11.

ms N0RVEST0R
LDFA 2880 brt

- ex britisk SHETLAND CHALLENGER
- Norvestor AS, Ålesund

20670 ms SAVA
21.11. LDBO

RIVER - Sava SY -298

2030 brt - Ponnbaik A/S, Bergen.
20667

05.11.

ms LANGELAND

LDJ.3 1181 br t

- ex dansk LANGEEOSS
ex norsk LANGELAND

- Mikkal Myklebusthaug Rederi,
Fonnes/Bergen.

20671 ms KILA
16.11, LDBI

- Kvalvik Skipsservice A/S -9
49 brt - Helgslandsgruppen A/S,

Sandnesajasn.

20668
16.11.

ras NADODD'
LDKO 465 brt

- ex NIS-reg. NADODD
- Ole Eggesvik, Hunstadmoen/

Bodø .

20672 ms SANT'
23.11. LDLN

AGATA - ex NIS-reg. SANT'AGATA
395 brt - KS Caribnor (Fekete & Co.

A/S), Tønsberg.

20669 ras SN/EFELL - ex islandsk SNÆFELL
ex norsk ANDENESFISK III

20673 ms 304 SAVA SHIFYARD - Sava SY -304/42
23,11. LDKB Fosen mek. Verksted A/S,

Rissa/Trondheira.
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20674 ms BERDY - Nautor OY -SB6/004
03.12. LDAY 47 brt - Morten Sig, Bergesen, Oslo.

20678 mt TORSHELL - Boris Kidric -1097
14.12. LCYU 1280 brt - Troms Fylkes Dampskibsselskab

20679 ras FJORDDROTT - Båtservice Industrier A/S -2
18.12. LDNS 236 brt - Rogaland Trafikkselskap A/S,

20680 ras M. YTTERSTAD -ex færøyisk GULLFINNUR

M/S "TRAVE ORE" har fått NIS-flagg.

AS, Tromsø.

Stavanger.

ex norsk SILUO

NORSK INTERNASONALT SKIPSREGISTER
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21.12. LDOG 1596 brt - KS Magnus Ytterstad, Lødingen/

20685 ms FAR MALIN - Brattvåg Skipsverft A/S -44
14.01. LCNG 2637 brt - KS Malin, Oslo.

20686 ms FJORDBRIS - Båtservice Industrier A/S -3
15.01. LDNF 236 brt - Rogaland Trafikkselskap A/S,

20687 ms SAR BETA - ex dansk MANITSOQ
14.01. LDOX 721 brt - Sar Offshore KS, Steinsland/

NOlOl4 ms DIRECT KOOKABURRA - Blohm & Voss A.G, -859
16.11, LAJI4 27823 brt - Overseas Equipment Co.

NOlOl5 mt OSCO STAR - Brodogardiliste Uljanik SY

16.11. LAJB4 22572 brt - K/S Ul Osco Star c/o Uni-

NOlOl6 mt NORTANK OCEANIC - ex Panama-reg. GOODHOPE
19.11. LAIS4 25733 brt - Labotank XKS (I. M. Skaugen

A/S), Oslo.

NOlOl7 ms SANT'AGATA - ex NOR-reg. SANT'AGATA
19.11. LDAS3 395 brt - KS Caribnor (Fekete & Co.),

NOlOlB ms WESTERN SKAÖTOPP - Oshima SB Co. Ltd. -10133

21.11, LAED4 23272 brt - Kosmos Bulk I KS (B. Skaugen
Shipping AS), Oslo.

NOlOl9 ms POCAHONTAS - ex Singapore-reg. POCAHONTAS
27.11. LAJJ4 7038 brt -KS Swan Sea (Swan Shipping

AS(, Oslo.

NOlO2O ms BELISLAND - ex Panama-reg. BELISLAND
03.12. LAJF4 25538 brt - Prosperity Line International

NOlO2l ms BARIOLOMEU DIAS - Sumitomo Heavy Ind. -1169
03.12. LAIX4 75054 brt - Bartolomeu Dias Ltd., St.

Harstad .

Stavanger

Bergen

Ltd., Port Vila, Vanuatu

-385

leasing A/S, København DK
(Osco Shipping Services A/S),
Oslo.

Tønsberg,

S.A., Panama (Belstove Mana-
gement A/S, Lilleaker), Oslo

Helier, Jersey (Torvald
Klaveness, Skøyen), Oslo

(Arvesen & Co. A/S), Oslo

N00992 mt BERGE SAGA - ex NOR-reg. BERGE SAGA
07.09. LIR03 44151 brt Bergesen dy A/S, Oslo/

Stavanger

NO1006 mt SONGNSVANN - ex Bahamas-reg. MALAYSIAN
PRIDE

30.10. LAIT4 4222 brt Sognsvann KS (Bjørnebo
Rederi AS), Oslo.

NO1007 ms ARIES _ ex kypriotisk ARIES
30.10. LAER2 7983 brt Tor Team KS (Tor Uusjord

Shipping A/S), Narvik.

N01008 ms NOSAC STAR _ ex Panama-reg. NOSAC STAR
01.11. LAIZ4 49729 brt KS Nosac Star c/o Argo

Finans (KS Benargus AS & Co)
Oslo.

NO1009 ras TRAVE ORE _ ex liberiansk TRAVE ORE
05.11, LAJD4 57871 brt Excellent Resources Corp.,

Monrovia, Liberia
(Marinelaw A/S), Bergen.

N01010 ms ROCKY - ex NOS-reg. BOSS
08.11. LANV3 180 brt Chappell Ltd., Dublin, Irl.

(Activ Ships Management A/S,
Mandal), Kristiansand.

N01011 ras NOSAC SKY _ ex Panaraa-reg. NOSAC SKY
13.11. LAIY4 49750 brt KS Bengarus AS & Co. (Den

norske Amerikalinje A/S,
Smestad), Oslo.

N01012
14.11.

ras FARSUND SUPPLIER
LAJE4 999 brt

- ex tysk ALYBELLE
- KS Markø (Supply Service

Management A/S), Farsund

N01013 ms DIRECT KEA _ ex britisk DIRECT KEA
16.11. LAJH4 27823 brt Overseas Equipment Co. Ltd.,

Port Vila, Vanuatu (Arvesen
& Co. A/S), Oslo.
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M/T "THUNTANK 10" er blitt norsk som "SKY TRADEK"
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N01022 ms POCANTICO N.V. Boelwerf S.A. -1497 N01035 ms PAPER TRADER - ex NOR-reg. PAPER TRADER
04.12. LAJK4 7038 brt - KS Swan Sea (Swan Shipping 03,01. JXMD3 1598 brt - P/R Leader ANS (T. Alendal

AS), Oslo. Ship Management, Karmsund),
Haugesund.

N01023 nit BERGE PRINCE - ex liberiansk BERGE PRINCE
07.12. LAJQ4 138008 brt - Bergesen D.Y, A/S, Oslo/ N01036 ms KARIN - ex svensk SCOT VENTURE

Stavanger 08.01. LAJC4 1140 brt - Kenworth Shipping Ltd., Lon-
don (Ingeniørene Lund, Mohr

N01024 ms POTOMAC N.V. Boelwerf S, , -1498 & Giæver-Enger A/S), Bergen
11.12. LAJL4 7038 brt - KS Swan Sea (Swan Shipping

AS), Oslo. N01037 ms WESTERN BELL - Oshima SB Co. Ltd. -10134

10.01, LACX4 23272 brt — Western Bell KS, Oslo
N01025 ms POLAR CIRCLE Ulstein Hatlø A/S, Ulstein-

vik -215 N01038 mt KIRSTEN - Kherson SY -1419
10.12, LAJA4 5125 brt - Rieber Shipping A/S, Bergen. 15.01. LAJN4 18625 brt - KS Kirsten c/o Terkildsen

& Olsen A/S, Aarhus (Øystein
N01026 n.s DAGRUN NORCOAST -- ex NOR-reg. SEALINE Kinn c/o Sola Shipping &
11.12. LA.SR3 399 brt -- Norcoast Shipping A/S, Trading Agency AS, Sola),

Årdalstangen/Bergen. Stavanger

N01027 ms GIBEAGLE ex Gibraltar-reg. GIBEAGLE NO1039 ms ATLAS - ex fransk FRANCOIS VILLON
17.12. LAII4 1570 brt - Millfore Marine Ltd., Gibral- 18.01. LAJW4 1599 brt - Storesund Rederi (Arne Store-

tar (Tor Idland c/o Scancem Sund & Co., Torvastad),
International), Oslo. Haugesund

N01028 ms AASLAND ex NOR-reg. AASLAND N01040 ms C0MM0D0RE CLIPPER - ex NOR-reg. EURO-NOR
20.12. JXE03 1246 brt - K/S Aasen Shipping A/S c/o 21.01. LCBR3 2311 brt - A/S Christiania Eiendoras-

Hans Martin Torkelsen, selska;; (Goliat Shipping
Mosterharan/Haugesund. A/3), G.T-W.

N01029 mt BERGE SEPTIMUS - ex liberiansk BERGE SEPTIMUS N01041 mt JAHRE TARGET - ex liberiansk LHRE TARGET
20.12. LAJR4 138008 brt - Bergesen D.Y. A/S, Oslo/ 22.01. LAJ04 77931 brt - Park Venture Co., Monrovia

Stavanger. (Wescol Norway A/3),
Sandefjord.

N01030 ms NORNEWS LEADER - Hermann Surken GmbH & Co. KG
-S-370 N01042 mt PLANIER - ex Panama-reg. PLANIER

21.12. LACW4 5339 brt - Rederiet Nornews Express ANS 23.01. LAJG4 52664 brt - ANS Planier (Seabulk AS),

(Seatrans ANS, Hop), Bergen. Oslo

N01031 ms TRANS SEA ex NOR-reg. TRANS SEA NO1043 ms YEOMAN BURN - Daewoo SB & HM Ltd. -
21.12. L.VNI3 1586 brt - AS Euro Trans KS (Seatrans 25.01. LAHZ4 43332 brt - KS AS Fernship (Fearnley &

ANS, Hop), Bergen. Eger A/S), Oslo

NO1032 mt SKY TRADER ex svensk THUNTANK 10 NO1044 ms LYS-SKOG - Titovo Brodogardiliste -487
21.12. LAJT4 1564 brt - Sky Trader ANS (T. Alendal 28.01. LAJU4 3852 brt - P/R Lysskog ANS (Simonsen &

Ship Management AS, Karmsund) Slang A/S), Oslo
Haugesund.

N01045 ms TARN - ex Panama-reg. CANMAR SPIRIT
N01033 mt JAHRE TRAVELLER - ex liberiansk JAHRE TRAVELLER 28.01. LAJM4 15075 brt - Wilhelmsen Lines A/S, Oslo/
21.12. 1.AJP4 77931 brt - Park Pacific Co., Monrovia, Tønsberg

Liberia (Wescol Norway A/S),
Sandefjord. N01046 mt OSLO LADY - ex Malta-reg. OSLO LADY

28.01. LAKB4 21691 brt - Oslo Lady Ltd., Valletta
(Oslo Shiphoiding A/S), Oslo

NO1034 m>v YEOMAN BROOK - Daewoo Shipbuilding & Heavy N01047 ras NOSAC ROVER - ex liberiansk NOSAC ROVER

Machinery Ltd. 30.01. LAKA4 19247 brt - NAL II Inc., Monrovia (Den
28.12. L4IA4 43332 brt - Finroc AB, Malmø, Sverige norske Amerikalinje A/S),

(Fearnley & Eger AS), Oslo. Oslo.
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