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1945 frem til selskapet ble fusjonert med Ofotens i 1988.
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Forsiden:
Hurtigruteskipet Vesterålen legger ut fra Ørnes,
fotografert av Per Alsaker.

Skipet legger ut på sin 21. årgang med gode utsikter.
Föreningens økonomi er god, responsen fra medlemmene
tar seg gradvis opp og vi har gode artikler på lager for de
næmeste nummer.
Neste gang vil vi etter alt å dømme begynne på historien

om H M Wrangell-rederiet i Haugesund, og helst også AS
Alpha og J B Stang som venter på tur. Artikler over et
stort spenn ligger klar; lokalfart i Arendal og Farsund,
innsjøfart, skipshistorier, forlis-lister, reminisenser fra
tankfart osv. Problemet er imidlertid at det blir trängt om
plassen på 56 eller 60 sider!

Likevel håper vi at et mer variert innhold vil inspirere
medlemmer landet over til å bidra med stoff fra sine
kanter. Og ikke bare det, men også prøve å bre bladet ut
til flere lesere og medlemmer.

Med dette nummer følger også innkalling til årsmøtet,
som i skrivende stund er bestemt lagt til Østlandet. Vi
viser til årsmøtepapirene som eget vedlegg og håper å
treffe flest mulig medlemmer ved denne anledning.

Dag Bakka jr beskriver en serie linjekskip bygget mellom
1948 0g1963.

Knut H Næss ser pä rutefarten over Oslofjorden frem til
1911.

Atle Wilmar beretter historien om denne hittil lite kjente
NS-organiserte avdeling.

Innhold

Dag Bakka jr



Fotograferer du? Låner, selger eller gir du kopier til andre?Kjøper du bilder fra fotografer og fotosirkler? Reproduserer
du gamle fotografier?
I så fall, har du tenkt over opphavsrettigheter og förpliktelser?

Med en flora av fotografier i omløp kan det være nyttig å klare
opp i regelverket. Reglene finnes i tre lover:
- Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12.5 1961 med
endringer av 21.6.1985
- Lov om fotografi av 17.6.60 med endringer av 21.6 1985
- Forskrift om opphavsrett til åndsverk og fotografi av 27.11
1964

De viktigste punkter i Lov om fotografi er at fotografen har krav
på å bli navngitt ved offentliggjøring av fotografi (§2). Det er lov
å reprodusere fotografi til privat bruk (§5). Arkiv og bibliotek
har rett til å lage eksemplarer når de har bruk for det i sin
virksomhet (§6), - dette er nærmere presisert i Forskrift §2, hvor
det ikke kan kopieres uten samtykke fra opphavsmann/fotograf
med mindre kopiering skjer i konserveringsmessig øyemed.

Eneretten til fotografi faller bort 15 år etter fotografens død,
men likevel ikke før det er gått 25 år fra bildet ble laget (§13). Har
en juridsk person (dvs firma) opphavsretten, faller eneretten bort
25 år etter bildet ble offentliggjort.

I tilfeller du gir eller överlåter bilder til andre, mister du lett
kontrollen med videre bruk. Det er viktig å vite fotografens
navn; merk derfor alltid bilder du gir eller selger. Til
enkeltpersoner går det vel stort sett greit, men vær spesielt

N
Bildet over:

Idyll fra 30-årene på Farsund havn. Tre av byens trampskip ligger i opplag, Th Brøvigs
Gezina nærmest og trolig Brøvigs Ba og Frøilands Gunda ved siden.

Ukjent fotograf, Håkon Larsson-Feddes samling.
_ J

Om fotografier og rettigheter
oppmerksom på forhold som oppstår når du gir bilder til museer
og arkiv;

Pass på at din opphavsrett blir registrert. Mange arkiver har en
profesjonell registrering av fotografier, mens de andre steder blir
behandlet på en mer tilfeldig og amatørmessig måte. Ved videre
kopiering av bildet ditt (det skal du egentlig har gitt spesiell
tillåtelse til, ref §2 i Forskrift), er det viktig at ditt navn som
fotograf blir behørig notert.

Institusjoner håndhever også en annen “rettighet”, nemlig
Arkivavgift ved salg for bruk i publikasjonen Dette er ingen
opphavsrettighet, men en godtgjørelse institusjonene regner for
oppbevaring og håndtering av fotografiet. De fleste museer og
arkiver vil beregne avgift etter NKKMs (Norske Kunst og
Kulturhistoriske Museer) veiledende prisliste, hvor regulativet
starter på kr 400 i arkivavgift for bruk av bildet i bokutgivelse.

Mange av de samme förpliktelser påhviler også private samlere.
Notér alltid fotografens navn, når bildet er anskaffet, samt flest
mulig detaljer rundt tid og sted. Husk alltid å kreditere fotografen
- hvor du vet navnet, og vær varsom ved bruk av reproduserte
bilder.

Som fotograf og rettighetshaver bør du være nøye med å påføre
navnet ditt på kopier og sørge for at alle relevante rettigheter og
opplysninger blir registrert når du overlater kopier til museer og
samlinger.

Dag Bakka Jr
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Ved FREDSSLUTNiNGEN i mai 1945 sto ingen av Vesteraalskes godsruteskip til selskapets disposisjon. I midten av juliseilte imidlertid gamle HESTMANDEN nordover fra Oslo som første skip i godsmten Oslo - Nord-Norge etter
krigen. Skipet var kommet velberget tilbake fra sin tjeneste for Nortraship. Et par uker senere gikk STAMSUND og
noe senere også NORDKYN nordover. Våren 1946 var ANDENES’ store krigsskader reparert slik at også dette skipet
kunne settes inn i ruten.

Sommeren 1946 kjøpte VDS det svenske skipet De første kontraheringene av ny tonnasje for mellom nordfranske havner og Marokko,
d/s IRENE på 683 brt og 670 tdw. Skipet var godsrutene fant sted i 1946 ved det italienske Ved årsskiftet 1950/51 gav Vesterålske opp
bygget ved Nylands Værksted i Kristiania i verftet Cantieri Navali dell’ Adriatico i denne utenriksfarten på grunn av de
1899 og ble satt inn i kystgodsruten under sitt Monfalcone. Kontraheringene gjaldt to uforholdsmessig høye utgiftene som norske
nye navn RAFTSUND (III). søsterskippå762brtogvel l.lOOtdw. Skipene småskip ble påført sammenlignet med sine

fikk navnene SORTLAND (IV) og VÅGAN utenlandske konkurrenter. SORTLAND og
De første årene etter krigen var godsruteskipene (III) og ble rettidig levert i juni og juli 1947. VÅGAN ble solgt henholdsvis i desember
hemmet av svært dårlige havneforhold, spesielt SORTLAND ble sluttet for 12 mnd til 1950 og januar 1951 mens ANDENES på ny
i det nedbrente Finnmark. Det kan nevnes at nederlandske befraktere mens VÅGAN til å ble satt inn i kystgodsruten. Etter dette seilte
skipenei 1947bruktegjennom-snittlig58døgn begynne med ble satt inn i godsmten Oslo - HESTMANDEN utenriks i trampfart et års
på en rundtur Oslo - Kirkenes/retur mot 35 før Kirkenes. tid før skipet på ny ble innsatt i kystgodsruten
krigen. Først i 1955 lyktes det selskapet å våren 1952.
bringe seilingstiden ned på førkrigsnivået slik M/s SENJA, som varblitt senket i Kilbotn ved
at ukentlig rute kunne underholdes med Harstad i mai 1945, ble hevet etter en vanskelig D/sRAFTSUND, som varkullfyrt og særdeles
5 skip. bergningsoperasjon i 1947. Reparasjonen ble dyr i drift, ble lagt opp i Stokmarknes etter at

Ilgodsruten Trondheim - Hammerfest ble fullført i april 1948. Skipet ble deretter høst gjorde skipet to turer til Hvitehavet etter
gjenåpnet høsten 1945 med det innchartrede gjeninnsatt i i godsmten Oslo - Kirkenes. trelast før det ble solgt til opphugning i Belgia
m/s SIVERT MAAN, som seilte i ruten i 4 år. Samme år gjennomgikk HESTMANDEN en i januar 1952.
Ien nyopprettet godsrute Mosjøen - Tromsø omfattende ombygging ved Akers Mek.
seilte størne innchartrede motorkuttere. Høsten Verksted. Skipet fikk installert oljefyring og I januar 1954 overtok Vesteraalske m/s
1949 ble SIVERT MAAN avløst i ilgodsruten modernisert laste-og losseutstyret og fortsatte VARDØ (II) fra Moss Værft og Dok. Skipet
av d/s RAFTSUND, som var blitt modernisert deretter i kystgodsruten. Etter dette ble målte 935 brt og 1.335 tdw og var av samme
ved BMV året før. SIVERT MAAN overtok ANDENES satt i utenriksfart sammen med type som Vardø-typen fra før krigen, men med
Mosjøen-ruten. SORTLAND og VÅGAN, for det meste mer moderne laste- og losseutstyr og
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Vesteraalens Dampskibsselskab

Finmarken legger til på utsiden av Skolten foran P&0's Orsova. Ukjentfotograf, Bergen Byarkiv

Gjenoppbygging av kystgodsflåten

gjennomført ved Akers Mek. Verksted og var ANDENES kom hjem i januar 1951. Samme

Del II: 1945-1986



“strømlinjeformet” overbygg midtskips.
Skipet ble satt inn i Oslo - Kirkenes-ruten
sammen med de 4 eldre skipene av Vardø
typen samt HESTMANDEN.

HESTMANDEN ble trukket ut av
kystgodsfarten våren 1955 da seilingstiden i
ruten var blitt redusert slik at selskapet kunne
klare seg med 5 skip. Etter noen måneders
fortsatt kystgodsfart på timecharter til
Nordenfjeldske, ble Vesteraalskes mest
berømte godsruteskip solgt til Høvding
Skipsopphugning i Sandnessjøen i november
1955, hele 44 år gammelt. Som kjent er skipet
bevart av Norsk Veteranskipsklubb og ligger i
Kristiansand for restaurering til fordums prakt.

Ilgodsruten Trondheim - Hammerfest var i de
siste årene for det meste blitt utført med
innchartret tonnasje, men i 1954 kontraherte
Vesteraalske og samseilingspartneren
Nordenfjeldske hvert sitt nybygg for ruten ved
Paul Lindenau i Kiel. Vesteraalskes skip fikk
navnet RAFTSUND (V) og ble levert i juni
1955. Skipet målte 451 brt og 517 tdw. Ved
innsettelsen av de to nye skipene ble ruten
forlenget til Honningsvåg, som før krigen.

Godsruten Mosjøen - Tromsø ble nedlagt i 50-
årene, men i januar 1956 åpnet Vesteraalske
sammen med Nordenfjeldske en ny godsrute
mellom Sunnmøre og Tromsø. Vesteraalske
satte inn et mindre innchartret fartøy i denne
ruten.

Hurtigruteflåten hadde lidd store tap i
krigsårene. Vesteraalske hadde sine to nyeste
hurtigruteskip, d/s FINMARKEN og d/s
LOFOTEN i behold og benyttet i tillegg sitt
nyeste lokalruteskip, m/s HADSEL, i
Hurtigruten i lange perioder i de første

Vesterålskes stolthet, nye Vesterålen komfra Italia våren 1950 og la ut på sinførste tur 11. april. Ukjent fotograf, PerAlsakers samling

Hurtigruten i
etterkrigsårene

Godsruteskipet Andenes fotografert i Karmsundet av Olav Opedal. Opedalsamlingen-NSS

etterkrigsårene. HADSEL seilte eksempelvis 4 nye motorskip med en tonnasje på ca 2.100
ien ukentlig hurtigrute mellom Tromsø og brt. Kontrakten ble tegnet den 14 november
Kirkenes fra midten av november 1945 til 1946 med det italienske verftet Cantieri Navali
utgangen av april 1946. Fra da av seilte Riuniti i Ancona, som hadde det billigste
enkelte av de ordinære hurtigruteskipene helt anbudet og lovet tidligst levering. Ved
frem til Kirkenes. loddtrekning tilfalt det tredje skipet i serien

FINMARKEN var spesielt nedslitt etter grunn av materialvansker og valutaproblemer.
krigens påkjenninger og gjennomgikk derfor Det første skipet i serien, Nordenfjeldskes ml
en omfattende oppussing og ombygging ved s ERLING JARL, ble først levert i august
Götaverken i perioden desember 1945 til 1949.
november 1946. Skipet fikk installert oljefyring
og fikk kledd inn deler av overbygningen. I mellomtiden gjennomgikk LOFOTEN en
Tonnasjen økte til 1.197 brt. Helgelandskesds omfattende modernisering ved Trondhjems
DRONNINGEN ble innleiet som Mek. Verksted etter at skipet hadde grunnstøtt
erstatningsskip i denne perioden. ved Kjelvik i februar 1948. Skipet ble

I likhet med de øvrige hurtigruteselskapene, radar og var nærmest for nytt å regne da det på
hadde Vesteraalske behov for ny tonnasje før ny ble satt inn i Hurtigruten i mars 1949. I
Hurtigruten kunne gjenopptas i samme omfang mellomtiden ble d/s LYNGEN innleiet fra
som før krigen. I mars 1946 ble det enighet TFDS som erstatning.
selskapene imellom om felleskontrahering av

Vesteraalske. Skipene ble sterkt forsinket på

ominnredet og fikk installert oljefyring og
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Først i slutten av mars 1950 kunne VDS overta
sitt nye flaggskip, som naturlig nok fikk navnet
m/s VESTERÅLEN (III). Skipet målte 2.095
brt og 580 tdw og fikk sertifikat for 450
passasjerer. Det gjorde sin jomfrutur nordover
langs kysten i april samme år. Først nå kunne
Vesteraalske for første gang etter krigen sette
inn tre skip i Hurtigruten på permanent basis.
HADSEL fortsatte forøvrig som felles
reserveskip for hurtigruteselskapene frem til
1953.

I de første etterkrigsårene ble det utført 5-6
turer pr uke i Hurtigruten, flere av dem med
sydlig endepunkt i Trondheim og nordlig
endepunkt i Tromsø. Sommeren 1950 var
flåten gjenoppbygget slik at man fikk daglige
Hurtigruter nord for Trondheim. Først
sommeren 1953 ble det daglige Hurtigruter på
hele strekningen Bergen - Kirkenes.

Til tross for modernisering og installasjon av
oljefyring, holdt gamle FINMARKEN ikke
mål i forhold til de mange nye hurtigruteskipene
som ble bygget i begynnelsen av 50-årene.
Skipet var dyrt i drift og vedlikehold og hadde
også lavere fart enn de nye skipene.
Vesteraalske kontraherte derfor et nytt
hurtigmteskip hos Blohm & Voss i Hamburg
i desember 1954. Skipet var av omtrent samme
størrelse som VESTERÅLEN, men
representerte med sin strømlinjeformede
utforming av overbygg, master og skorsten og
med maskinen plassert akter, noe vesentlig
nytt i Hurtigruten. Skipet ble døpt
FINNMARKEN (II) ved stabelavløpningen i
februar 1956. Gamle FINMARKEN var
måneden før blitt omdøpt VÅGAN (V). M/s
FINNMARKEN ble levert fra verftet 29 mai
1956 og satt inn i Hurtigruten den 8 juni. Det
målte 2.189 brt og 600 tdw.
Passasjersertifikatet lød på 585 personer.
VÅGAN ex FINMARKEN gikk i opplag
frem til hun ble solgt til Stavanger i januar
1957. Som skoleskipet GANN fikk det
populære hurtigruteskipet seile i 4 nye år før
skjærebrennerne ventet i Nederland i 1961.
Som kjent er skipets vakre 1. plass røkesalong
bevart ved Bergens Sjøfartsmuseum.

6

T i -É . o målte 67 brt og tok ca 8 biler og 80 passasjerer.
Lokalfarten i etteikrigsårene Den øie satt jnn j bygdemter meiiom stok-

Vesteraalskeslokalflåte varkommetvelberget Kaljord og Lonkan. Dette var 2 trafikksvake
gjennom krigsårene. Med unntak av m/s ruter uten særlig omfattende biltrafikk.
HADSEL, som var ny i 1940 og som i likhet
med i krigsårene vesentlig ble benyttet i kystfart Vesteraalskes store kullfyrte lokalbåter, RØST
i årene frem mot 1950, var flåten aldrende og og MOSKEN, og de noe mindre RISØSUND
lite tilpasset den situasjonen som lokalfarten og BØRØYSUND, gjorde ennå i noen år god
kom inn i i etterkrigsårene. Det nye i situasjonen nytte for seg. De to førstnevnte ble for det
var veiutbyggingen, som i etterkrigsårene meste benyttet i ruten Svolvær - Lofoten -
særlig gjorde seg gjeldende i Vesterålen. I Røst-Bodø, mens de to siste gikk i Vesterålen
slutten av 50-årene og begynnelsen av 60- og ide kortere rutene i Lofoten. På grunn av
årene ble også veinettet i Lofoten for alvor veiutbyggingen i Vesterålen ble det imidlertid
utbygget. snart klart at selskapet måtte satse på billigere

I Vesterålen var veiutbyggingen kommet langt
i annen halvdel av 40-årene. Stadig mer trafikk Ide første årene etter krigen var det vanskelig
ble overført fra sjø til land. Vesteraalske fikk åfå bygget nye lokalruteskip. Som en
ikke ta del i denne utviklingen. Bilrutene i nødløsning kjøpte selskapet to mindre fartøyer
distriktet ble drevet av A/l Vesterålen Bilruter i 1948. Dette var d/s GRØTØ på 99 brt,
på Sortland, Da det på 40-tallet ble aktuelt å bygget ved Trondhjems Mek. Værksted så
binde sammen distriktets veinett med tidlig som i 1873 og motorkutteren UROA på
riksveiferger mellom de mange øyene, ga 36 brt, bygget på Lista i 1906. UROA ble
samferdselsmyndighetene konsesjonene til omdøpt BLEIK
bilruteselskapet.

Vesteraalske bygget likevel en mindre ferge, Dette var rent midlertidig tonnasje. Da de ble
m/f BØ, som ble levert fra Em. Moen & Søns innkjøpt hadde selskapet allerede kontrahert
Båtbyggeri i Risør i september 1948. BØ to nye motordrevne bygderutebåter hos Em.

Nyksund var den ene av to lokalrutebåter bygget av

marknes og Straumsnes i Bø og Stokmarknes,

tonnasje for bygderuter.

tre. Ukjent fotograf, Per Alsakers samling

Hurtigruteskipet Lofoten

modernisert ved Akers
Mek Verksted våren
1958. På beddingen

nærmer tankskipet
Farmand seg sjøsetning.

AlfJ Kristiansens samling

ble omfattende

Ukjent fotograf
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Moen & Søn i Risør. Den første av disse, m/
s REINE på 149 brt, ble levert i oktober 1949
mens den noe større søsteren, m/s NYKSUND
på 157 brt, ble levert i april 1951. Etter dette
ble BLEIK og GRØTØ solgt henholdsvis i
1950 og 1952.

Etter at m/s HADSEL var blitt tilgjengelig for
lokalruten Svolvær - Lofoten - Røst - Bodø i
1950, ble selskapets eldste skip d/s RØST lagt
opp. Skipet ble solgt til Høvding Skips
opphugging i Sandnessjøen i mars 1951.

På denne tiden ble atter tanken om
sammenslutning av lokalruteselskapene i
Nordland til et fylkesrederi reist, men nok en
gang led tanken nederlag i fylkestinget.
Samferdselsloven av 1947 innførte imidlertid
konsesjonsplikt i kyst- og lokalfarten.

Utover i 50-årene måtte selskapet gå til
innskrenkninger i lokalrutene i ytre Vesterålen
samt i Borgeruten i Lofoten, som følge av
veiutbyggingen. Samtidig økte behovet for
mindre lokalbåter i bygderuter, bla mellom
Stokmarknes, Innlandet og Raftsundet.
Vesteraalske kontraherte derfor 2 nye
lokalbåter av samme størrelse som REINE og
NYKSUND ved P. Høivolds Mek. Verksted i
Kristiansand. Mens REINE og NYKSUND
var trebåter ble de to nye skipene bygget av
stål. Det første av dem, m/s FLAKSTAD, ble
levert i juni 1954 og ble satt inn i lokalruter i
Lofoten. Skipet målte 149 brt og tok 125
passasjerer. Nybygg nr 2 fra Høivold, m/s
STRØNSTAD, ble levert i februar 1955.
Skipet målte 152 brt, tok 132 passasjerer og
var utstyrt med et mindre bildekk for ca 4 biler
akter. STRØNSTAD fikk en ca 30 år lang
karriere i lokalrutene mellom Stokmarknes,
Innlandet, Raftsundet og Svolvær. I det samme
området ble også en innleiet motorkutter, m/s
REIDULF H, satt inn i perioden 1950 - 1975.

Etter dette kunne selskapet kvitte seg med d/s
RISØSUND fra 1904, som ble solgt til
opphugning i august 1955. Omtrent samtidig
ble d/s MOSKEN fra 1924 og d/s
BØRØYSUND, innkjøpt i 1925, lagt opp på
Stokmarknes som reserveskip.

Den nye lokalbåten Strønstad ble levert i 1955. Foto Per Alsaker

Røst ble bygget til erstatning for Hadsel som forliste. Ukjentfotograf Per Alsakers samling.

Administrasjon og resultater
11954 ble Vesteraalskes nye administrasjons
bygg på Stokmarknes innviet samtidig som
selskapet åpnet reisebyrå i tilknytning til
passasjeravdelingen. Administrasjonen var
på dette tidspunktet godt utbygget og oppdelt
i 11 avdelinger med hver sin avdelingssjef. I
1950 ble Ole Siem avløst av Chr. Stockingerjr
som administrerende direktør, mens direk-tør
Leif Johansen fra Stamsund var direksjons
formann siden 1946.

Da selskapet feiret sitt 75-års jubileum i 1956
var flåten gjenreist etter krigen. Den besto av
4 hurtigruteskip (hvorav 3 i fart), 6 godsruteskip
(samt et innchartret), 6 lokalruteskip (og et par
innleiede motorkuttere i bygderuter) og en
bilferge. 4 av skipene var fremdeles damp
drevne.

Selskapets driftsinntekter, som i 1939 beløp
seg til kr 6,1 mill, var i etterkrigsåret 1946
steget til kr 9,5 mill og i 1955 til kr 20,1 mill.
Driftsresultatene holdt ikke følge med
inntektsøkningene. De lå stort sett mellom kr
300.000,- til kr 500.000,- pr år, men med en del
større variasjoner. Således var driftsresultatet

nede i kr 20.000,- i 1954, for så å stige bratt til
henimot kr 1,3 mill i 1955.

Med unntak av det dårlige året 1954, bragte
alle etterkrigsårene en økning i selskapets
kapital. 11955 utgjorde nettoavkastningen i %
av egenkapitalen hele 16,82%, mens den
normalt utgjorde 2-5%.

Etterkrigsårene var preget av sterk
utgiftsøkning, spesielt som følge av økende
drivstoffutgifter og flere hyreøkninger og
arbeidstidsforkortelser for sjøfolkene.
Samtidig utgjorde förnyelsen av flåten en tung
belastning på selskapets økonomi, slik at
selskapets aksjonærerfikk magre utbytter disse
årene. For årene 1949-51 ble det ikke utbetalt
utbytte.

Vi hai'tidligere fortalt om Vesteraalskes spredte
og kortvarige forsøk på utenriksfart, fra starten
av Antwerpen-ruten i 1899 til VÅGAN,
SORTLAND og ANDENES’ fart mellom
Marokko og Frankrike i 1948/50. Med unntak
av HESTMANDENs heldige seilas i britiske
farvann under begge verdenskrigene, hadde
selskapet svært begrenset suksess med disse
satsningene.

I 1951 etablerte Vesteraalske sammen med
en del nordnorske forretningsmenn
Vesterålskes Tankrederi A/S, en satsning som
fikk noe lenger levetid enn selskapets tidligere
forsøk på utenriksfart. Aksjekapitalen var på
kr 300.000,-. Vesteraalske hadde 50% av
aksjekapitalen og var disponent for rederiet.
Sammen med to sørnorske rederier etablerte
Tankrederiet et konsortium, Sameiet M/t
Vågan, hvor Tankrederiet eide 50%. Sameiet
kjøpte M/t THORDIS av Grimstad, et 20 år
gammelt tankskip på 12.300 tdw. THORDIS
ble omdøpt VÅGAN (IV) og ble registrert på
Stokmarknes med Vesteraalske som disponent.
Driften av skipet bragte et tilfredsstillende
resultat i 1952, men da tankmarkedet fait ble
skipet solgt til Skottland for opphugning i

Utenriksfart i etterkrigstiden

1954. Konsortiet ble oppløst
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Etter salget satt Tankrederiet med ledig kapital
som ble plassert i et malmskip på 16.400 tdw.
Skipet ble kontrahert ved Kaldnes Mek.
Verksted i Tønsberg. Vesteraalske eide 50%
og Tankrederiet 30% i dette skipet mens de
resterende 20% ble fordelt på firmaet J. M.
Johansen, Stamsund, og væreier Hartvig
Sverdrup, Reine, begge store aksjonærer i
Vesteraalske. Nybygget, m/s NORDLAND
(II), ble levert til Sameiet Nordland (VDS) i
september 1958 og gikk inn på et 10 års
timecharter til britiske befraktere. Skipet kostet
kr 22 mill og seilte heldig til det ble sterkt
brannskadet i Rotterdam i 1972. Etter dette ble
det solgt til Kypros.

Satsningen på store skip i utenriksfart gav
mersmak. I mai 1961 overtok Vesteraalske
sammen med Wilh. Wilhelmsens Rederi i Oslo
m/t TROMS på 34.140 tdw fra Akers Mek.
Verksted. Igjen var Vesteraalske disponent
for sameiet som ble opprettet, Sameiet Troms,
og skipet ble registrert på Stokmarknes.
TROMS gikk inn på et certepati til Shell
Tankers Ltd. På det svake tankmarkedet i
1966 ble Vesteraalskes 50% i TROMS solgt
til Wilh. Wilhelmsen for en sum som tilsvarte
selskapets andel av pantegjelden, som på dette
tidspunkt var større enn skipets markedsverdi.

1 1967 kjøpte Vesteraalske en andel på 15/238
deler i Interessentskapet Caribia som kjøpte
fryseskipet CARIBIA, bygget samme år.
Skipet ble solgt i 1978.

Den ledige kapitalen etter salgene av TROMS
og NORDLAND ble i 1973 investert i 3
supplyskip i samarbeid med N. R. Bugge i
Tønsberg og andre interessenten Vesteraalske
tok en 75% andel i Interessentskapet
Vesteroilsupply som overtok de to supply
skipene m/s SEA SCOUT og SEA VIKING
fra det jugoslaviske verftet Brodogradiliste
“Tito” i Beograd i november 1973. Skipene
tilhørte den første generasjonen av supplyskip
i Nordsjøen og målte 480 brt og 785 tdw.
Samtidig tegnet Vesteraalske seg for en
kommandittandel på kr 750.000,- (10%) i et

8

Mcilmskipet Nordland ble drevet av Vesteraalens fra 1958 til 1972. Foto Per Erik Johnsen

lignende skip, m/s SEA FORTUNE, som en pris som lå kr 1,8 mill over anskaf
tilhørte et kommandittselskap disponert av N. felsesprisen. Ijuni året etter ble SEA VIKING
R. Bugge. solgt til franske kjøpere. Selskapets 10%-

andel i m/s SEA FORTUNE ble avhendet i

11974deltokVesteraalskeikontraheringenav 1981.
en Aker H3 rigg ved Akers Mek. Verksted, for
levering i siste kvartal 1976. Selskapet deltok Vesteraalskes siste og største satsning på
i opprettelsen av K/s Ivaran Drilling A/s &Co utenriksfart ble gjort høsten 1980 ved kjøpet
med en 1,5% kommandittandel som betinget av det finske cruiseskipet m/s ILMATAR.
et kontantinnskudd på kr 900.000,-. Bakgrunnen for kjøpet var det store markedet
Riggmarkedet fait imidlertid totalt sammen, for turister på norskekysten i sommerhalvåret.
med den følge at riggkontrakten ble kansellert. De nye hurtigruteskipene som på denne tiden
Kommandittinnskuddet gikk derfor tapt. var under bygging, skulle etter myndighetenes

avgjørelse utstyres med mindre lugarkapasitet
Supplyskipene seilte heldig de første årene, enn de eksisterende, slik det var ventet at
bortsett fra et par mindre havarier for SEA hurtigruteselskapene ikke ville kunne
SCOUT i 1975, som svekket driftsresultatet tilfredstille etterspørselen i turistsesongen,
for dette året. På grunn av reduksjon i akti- Tanken var å benytte skipet i Middelhavet og
viteten i Nordsjøen, ble skipene allerede fra på Vest-Afrika/Kanariøyene om vinteren og
1974 delvis beskjeftiget i det Fjerne Østen, på norskekysten/Svalbard og i Østersjøen om
utenfor Egypt og på vestkysten av Afrika. sommeren.
Fra 1977 av ble supplyskipenes resultater M/s ILMATAR var bygget ved OY Wärtsilä
svekket som følge av svake markeder og nye AB i Helsinki i 1964 og målte 7.155 brt etter
arbeidstidsbestemmelserforsjøfolkene. SEA ombygginger i 1973 og 1979. Passasjer-
SCOUT ble derfor solgt til Egypt i juli 197 8 til kapasiteten var 464 og besetningens størrelse

Med Ilmatar fikk VDS et mindre vellykket mellomspill i cruise. Ukjent fotograf, red. samling
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For 1981 viste driften av skipet et underskudd
på kr 10 mill etter en uheldig utvikling i
markedet og en ugunstig kursutvikling på US
dollars og tyske mark. Markedet utviklet seg
ikke som forventet og vinteren 1982/83 ble
skipet lagt opp i Toulon. Skipet ble liggende
i opplag i hele 1983 mens det ble forhandlet
med flere interessenter om salg.

Den 15 desember 1983 ble kontrakt inngått
med Crown Cruise Line S .A. i Panama om salg
av skipet for USD 5,45 mill, som ga en bokført
salgsgevinstpåkr 10,4 mill. Takket være dette
heldige salget, kom Vesteraalske ut av det
mislykkede cruiseeventyret uten å gå overende.
Skipet ble overlevert til de nye eierne iSkipet ble overlevert til de nye eierne i utfordret Vesteraalskes skip, som for en stor
Marseilles 16 februar 1984. Salget ble gjort del skrev seg fra 30-årene. Selskapet fikk
med en kreditt til kjøpeme på 1 mill USD, et etterhvert et sterkt behov for å rasjonalisere
beløp Vesteraalske strevde i flere år med å godrutedriften.
inndrive.

Etter salget av ILMATAR var den siste av en M/s ANDENES ble trukket utav kystgodsruten
rekkeVDS-satsningerpåutenriksfartavsluttet. 1 1963 ‘ Den 7 februar 1964 Srunnst0«e ski P£ t

utenfor Borkum i Nederland og fikk store

Ved utløpet av jubileumsåret 1956, etter et rasjonalisert opplegg med 4 skip,
drevVesteraalske 5 skip av Vardø-typen i samtidig som selskapet arbeidet med planer
godsruten Oslo - Kirkenes, 1 skip i ilgodsruten om utskiftning av tonnasjen. 3 nye skip ble
Trondheim - Honningsvåg og et mindre kontrahert ved Kaldnes Mek. Verksted i
innchartret skip i godsrute Sunnmøre-Tromsø. Tønsberg sommeren 1965.
De to siste rutene ble drevet i samseiling med
NFDS.

typen var beregnet for palletert last og var
Utover i 1960-årene begynte Vesteraalskes utstyrt med tungløftbom, moderne kran,
godsruteskip å dra på årene. Konkurransen på sideport og romslige fryse- og kjølerom og
kysten hardnet til. Nye og moderne skipstyper langt større kubikkapasitet enn skipene av
spesialbygget for føring av palletert last Vardø-typen. 2 hovedmotorer på tilsammen

ca 100 mann. Skipet ble innkjøpt for kr 32
mill. For salg av cruisene ble det opprettet et
salgsselskap, Norwegian Cruises, med kontor
i Oslo og Kiel. Skipet ble tilpasset norske
regler under opplag i Trieste vinteren 1980/81
og startet cruising i Vesteraalskes regi 14 mars
1981 i det østlige Middelhav.

skader. Det ble reparert, men allerede i juni
Godsruter på kysten samme år ble det solgt til Grekenland.

Godsruten Oslo-Kirkenes ble etter dette drevet

De tre nye skipene av den såkalte “kappløper”-

Vågan vor den første av "Kappløperne". Foto Dag Bakka jr

Vesteraalske hadde i alle år drevet godsruten
Oslo - Kirkenes alene og i sterk konkurranse
med flere andre selskaper. De største
konkurrentene var BDS og NFDS som
samseilte på strekningen. I ilgodsruten
Trondheim - Honningsvåg og godsruten
Sunnmøre - Tromsø hadde Vesteraalske
samarbeidet med NFDS siden rutene ble
opprettet. Sterk konkurranse med andre skip,
med Nordlandsbanen og med den gryende
tungtransporten med bil, tvang nå frem nye
samarbeidsformer mellom de tre store
kystruteselskapene.

Fra 1 januar 1967 ble derfor den såkalte Be-
No-Ve samseilingen etablert mellom disse
selskapene. Vesteraalske bidro med de tre nye
“kappløper”-skipene som fortsatte i sin
ukentlige godsrute mellom Oslo og Kirkenes.
NFDS satte inn to nybyggede sideportskip i en
ukentlig godsrute Oslo - Tromsø, mens BDS
beholdt sine tre mer tradisjonelle “15-milere”,
som hadde vært svært moderne da de var nye
i 1955, i ruten Oslo - Hammerfest.
Selskapenes ruter ble dermed sterkt rasjo
nalisert. BDS trakk ut to konvensjonelle
godsruteskip som hadde trafikkert strekningen
Oslo - Kirkenes sammen med to NFDS-skip.
ForVDS’ og NFDS’ vedkommende resulterte
samarbeidet i at ilgodsruten Trondheim -
Honningsvåg og godsruten Sunnmøre - Tromsø

3.200 BHK ga hele 15 knops fart. Tonnasjen
var 1.337 brt og 1.986 tdw.
Skipene ble levert fra Kaldnes som VÅGAN

(VII) i oktober 1966, SENJA (II) i desember
1966 og NORDKYN (II) i januar 1967. De
ble satt inn i ukentlig godsrute Oslo - Kirkenes.

De 4 gjenværende skipene av Vardø-typen ble
nå solgt. M/s STAMSUND ble solgt til greske
kjøpere i oktober 1966. M/s SENJA og m/s
NORDKYN ble høsten 1966 omdøpt til
henholdsvis HESTMANNEN (II) og
SORTLAND (V) før de ble solgt til
henholdsvis greske og libanesiske kjøpere
våren 1967. M/s VARDØ ble solgt til Bergen
ved årsskiftet 1966/67.

9
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kunne nedlegges. Selskapenes flåte i kyst- NORDKYN i Nord-Poolens rute Oslo -
godsfart kunne dermed reduseres fra 13 til 8 Kirkenes. I 1974 ble et av skipene overført til
skip. Vesteraalskes RAFTSUND ble etter ruten Oslo - Tromsø. Den 8. mai 1974 ble ms
dette solgt til Hellas i 1968. SENJA solgt til færøyske kjøpere for en god

Fra 1 april 1971 ble samarbeidet i kyst- ukesenere, forsinketoverleveringentil25juli
godsrutene utvidet ved etableringen av samme år. Det var vanskelig åfå leiet
kystgodssamseilingen Nord-Poolen. Ofotens erstatningstonnasje. Dette lyktes først i januar
Dampskibsselskap og Narvik Dampskibs- 1975 da m/s HAVSTRIL av Stavanger ble
selskap i Narvik samt Det Nordlandske innchartret for et år. Fra mars 1976 ble
Dampskibsselskap i Bodø kom nå med i HAVSTRIL erstattet av sideportskipet m/s
samseilingen med tilsammen 5 moderne JOTUNHEIM av Molde (MRF).
sideportskip.

Utviklingen av Nord-Poolen fra 1971, via Det viste seg vanskelig åfå lønnsom drift av
etableringen av et kommandittselskap som leieskipene som ikke var spesialbygget for
overtok eieransvaret av de deltagende ruten. Vesteraalske kontraherte derfor kort
selskapenes skip i 1981, og frem til 1988, er etter at SENJA var solgt et moderne sideport
beskrevet i historiene om Saltens Damp- skip med tungløftbom og moderne kranutstyr
skibsselskab (Skipet nr 1/1993) og Det ved A/s Sandnessjøen Slip & Mek. Verksted.
Nordlandske Dampskibsselskap (Skipet nr 4/ Skipet fikk navnet NORDLAND (III) og ble
1993) og blir ikke gjentatt her. Vivilherkun levert i desember 1976. Tonnasjen var 493 brt
konsentrere oss om Vesteraalskes flåte- og 1.220 tdw. Skipet ble betydelig dyrere enn
disponeringer i poolen. förutsatt fordi VDS måtte delta med kr 1,5 mill

i et refinansieringsopplegg for verftet, som
Frem til 1974 fortsatte VÅGAN, SENJA og fikk akutte økonomiske problemer i
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Godsruleskipet Nordland, levert i 1976. Foto Harry Runderheim

pris. En grunnstøtning utenfor Grimstad en

byggeperioden. NORDLAND viste seg å
være et meget effektivt skip i kystgodsfarten.
For å bedre effektiviteten på VÅGAN og
NORDKYN, ble skipene ombygget ved
Dannebrog Værft i Århus i desember 1976 og
januar 1977. Skipene fikk installert nye side
porter og palleheiser. Etter dette fikk de to
Kaldnes-skipene en svært kort karriere under
VDS’ flagg. Sommeren 1977 ble Vesteraalske
nemlig kontaktet av The Shipping Corpora
tion of New Zealand Ltd, som var i markedet
for kjøp av nettopp denne skipstypen.
Forhandlingene resulterte i salg til tilfreds
stillende priser. NORDKYN ble overlevert til
denyeeierne 19 august og VÅGAN 17 oktober
1977.

Vesteraalske kontraherte straks et nytt
godsruteskip ved Fosen mek. Verksteder A/s
for levering høsten 1979. Inntil det nye skipet
ble levert, deltok selskapet i Nord-Poolen bare
med m/s NORDLAND i ruten Oslo - Kirkenes.
Nord-Poolen hadde på dette tidspunktet
tilstrekkelig tonnasje etter levering av nye skip
til ODS og NDS sommeren og høsten 1977.

Vesteraalskes nye godsruteskip fikk navnet
NORDKYN (III) da det ble levert fra Fosen i
oktober 1979. Skipet var noe større enn
NORDLAND med sine 735 brt og 1.440 tdw
og det ble satt inn i ruten Oslo - Kirkenes.

Som nevnt ble Nord-Poolen omdannet til
kommandittselskap fra 1 januar 1981.
Sommeren 1981 overtok Nord-Poolen som
eier av poolens skip. De tidligere eierne beholdt
imidlertid teknisk og maritim drift av skipene.
NORDLAND og NORDKYN beholdt
dermed Stokmarknes som hjemby, med
Vesteraalske som disponerende reder.

I mars 1982 ble NORDLAND forlenget
med 16,2 m ved et verft i South Shields i
England og fikk øket dødvekttonnasjen til
1.600 tdw. I oktober 1987 ble disponent
ansvaret for NORDLAND overført fra
Vesteraalske til Nordenfjeldske etter at NFDS ’
to Nord-Poolen-skip var solgt.

Kappløperen Senja

Tollbodkaien i Oslo av
Per Erik Johnsen.

fotografert ved
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Vesteraalskes LOFOTEN ble Hurtigrutens
siste dampskip. I 1958 fikk det en større om
bygging ved Akers Mek. Verksted slik at
karrieren kunne forlenges ennå noen år. Det
var særlig 2. plass innredning og laste- og
losseutstyret som ble ombygget ved denne
anledningen. 4 år senere ble også 2. plass
innredning på VESTERÅLEN oppgradert
etter mønster fra ERLING JARL, som var
blitt herjet av brann i Bodø i 1958.

1 1962 kontraherte Vesteraalske sammen med
ODS og DSD nye hurtigruteskip ved Aker
gruppen. De nye skipene ble bygget på samme
lest som Nordenfjeldskes HARALD JARL
fra 1960. Vesteraalskes skip overtok navnet
LOFOTEN (IV) etter sin forgjenger fra 1932.
Gamle LOFOTEN ble omdøpt VÅGAN (VI)
da det nye skipet ble sjøsatthøsten 1963. Etter
noen måneders opplag i Bergen, ble VÅGAN
solgt til Hellas i mai 1964.
Den nye LOFOTEN ble overlevert fra Akers godsmengdene i 60-og 70-årene var selvsagt ekspressrute mellom Bergen og Tromsø i

Mek. Verksted i slutten av februar 1964. Skipet konkurransen fra andre transportmidler. sommersesongen i tillegg til de ordinære
målte 2.597 brt og 700 tdw og fikk sertifikat Nordlandsbanens fremføring til Bodø og hurtigrutene. Ekspressruten ble etter få år
for 700 passasjerer i innelukket farvann. stamflyrutenes utvikling i Nord-Norge på 60- forlenget til Honningsvåg og Nordkapp. I
Linjene fra FINNMARKEN var viderført på tallet var viktige faktoren Utbyggingen av 1968 ble ekspressruten utstrakt like til Bjørnøya
det nye skipet, med en liten strømlinjeformet kortbaneflyplassene på Helgelandskysten i og Svalbard og ble en meget populær turistrute
skorsten akter og stormasten midtskips. 1968 og i Lofoten, Vesterålen og Finnmark i farvann som Vesteraalske hadde trafikkert

Fra 1964 ble hurtigruten drevet med 13 relativt fart. I tillegg kom økningen i biltrafikken, som utført 10 turer hver sommer i denne ruten, med
likeverdige etterkrigsskip, hvorav 3 fra fulgte etter den sterke veiutbyggingen i et skip fra hvert av rederiene. LOFOTEN
Vesteraalske. Ruten opplevde sin storhetstid i kystdistriktene i Nord-Norge i 60- og 70-årene. utførte Vesteraalskes to årlige turer. På grunn
50-årene og begynnelsen av 60-årene med av redusert flåte, ble det i Svalbardrutens to
stadig økende passasjertall og godstrafikk. Paralellt med nedgangen av distansereisende siste sesonger, 1981 og 1982, bare utført 5
Rutens passasjertall kulminerte i 1962 med økte turistrafikken og denne fikk stadig økende turer hvert år.
hele 570.000 passasjerer. Godstrafikken økte betydning for ruten. Utover i 60- og 70-årene
fra ca 100.000 tonn pr år rundt 1950 til ca økte selskapenes markedsføring av Hurtigruten Tidlig i 70-årene var trafikknedgangen i
150.000 tonn i 1966. Siden sankpassasjertallet som turistrute og sesongen ble stadig utstrakt, Hurtigruten blitt så merkbar og størrelsen på
til ca 270.000 passasjerer pr år i slutten av
1980-årene, mens godsmengdene stabiliserte
seg på mellom 120 og 130.000 tonn pr år.

1956 - 1988
VDS i Hurtigruten

Finnmarken, en nyskapning i 1956 som skulle bli like kjær som forgjengeren. Foto PerAlsaker

Lofoten var VDS' utgave av 1964-typen av hurtigruteskip. Ukjentfotograf, Per Alsakers samling.

Årsaken til nedgangen i passasjer- og hadde selskapene i 1958 startet en ukentlig

noen få år senere gjorde at utviklingen skjøt allerede 70 år tidligere. Frem til 1980 ble det

både vår og høst. statstilskuddene så store at rutens fremtid for

Mens Hurtigrutens trafikk ennå var økende, på en endeløs serie av utredninger og
alvor kom under diskusjon. Dette ble starten
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konsulentrapporter. Det vil føre for langt ågå strekningen Bergen - Kirkenes og at 3 nye skip med de t0 øvrige nybyggene som ble satt inn i
inn på alle disse i detalj. Vi husker imidlertid skulle bygges for å trafikkere ruten sammen Hurtigruten samtidig, som et vellykket skip
at en rekke forslag fremkom,fra fortsatt hurtig- med 8av de eldre skipene. En ny skipstype, med stor inntjeningsevne. Med sine gode
rutedrift på strekningen Bergen - Kirkenes som var et kompromiss mellom selskapenes bekvemmeligheter ble de populære skip, særlig
med fullstendig förnyelse av flåten til en og myndighetenes tidligere forslag, ble blant turistene, og de var også effektive
forkortet hurtigrute med 3-4 skip på konstruert. Vesteraalske, som var det største godsruteskip.
strekningen Bodø eller Tromsø til Kirkenes i hurtigruterederiet, skulle få bygge det ene av
kombinasjon med hurtigbåter og bilferger på disse skipene. Disse skulle etter pålegg fra LOFOTEN og KONG OLAV gjennomgikk
store deler av kysten. myndighetene bygges ved norske verft. i likhet med FINNMARKEN en oppgradering

Selskapenes kompensasjon for merom- avpassasjeibekvemmelighetenepåmidtenav
I tillegg ble det lansert en rekke forslag til nye kostningene som dette medførte, var en kraftig 80-tallet slik at de ikke skulle sakke for langt
skipstypen Hurtigruteselskapenes forslag gikk økning av statsstøtten for de nye skipene for å akterut i konkurransen med de nye skipene,
ut på store skip med gode passasjer- få dekket de økte renteomkostningene. Ominnredningen omfattet installasjon av dusj
bekvemmeligheter for et stort antall turister °§ toalett i en rekke av lugarene og
samt moderne utstyr for godsbehandling (ro/ Vesteraalskes nye skip ble kontrahert ved ominnredning av tidligere 4-mannslugarer til
ro). Samferdselsmyndighetene lanserte en Kaarbøs mek. Verksted i Harstad høsten 1980 1- og 2-mannslugarer.
langt mindre og billigere skipstype med svært og ble dermed det første (og hittil eneste)
beskjeden lugarkapasitet og sideporter for hurtigruteskip som var bygget ved et nordnorsk ny e VESTERÅLEN og med de
godshåndteringen. I tillegg fremkom flere verft. Skipet ble levert i februar 1983 og fikk tradisjonelle FINNMARKEN, LOFOTEN
private forslag. navnet VESTERÅLEN (IV). Tonnasjen var °§ KONG OLAV fortsatte VDS i Hurtigruten

4.072 brt og 900 tdw. Den nye skipstypen var med brukbare driftsresultater til utgangen av
Midt oppe i denne turbulensen slo Vesteraalske utstyrt med store lasterom akter, kjøle- og 1987.
til og kjøpte Det Stavangerske Dampskibs- fryserom og bildekk for40 biler med innkjøring
selskabs m/s KONG OLAVi april 1978 for kr gjennom sideporten i bb-side. På det åpne I 1 QC£, 1 noo
17,5 mill. DSD hadde økonomiske problemer akterdekket, som var utstyrt med en
og måtte redusere sine aktiviteter. KONG tungløftkran for 15 tonns løft, var det plass til D/s MOSKEN ble solgt til Bergen i mars 1957
OLAV varet søsterskip av LOFOTEN og var containere og større kjøretøyer. Passasjerene etter åha ligget i opplag på Stokmarknes som
bygget i 1964 ved A/s Bergens Mek. fikk moderne salonger og store lugarer med reserveskip iet par år. Et knapt år senere gikk
Verksteder. Tonnasjen var 2.604 brt.

Vesteraalske hadde dermed for første gang i passasjerer og ca 180 køyplasser. etter avgang fra Mølnarodden i ruten mellom
fredstid 4 skip i Hurtigruten og også den mest Lofoten og Bodø om morgenen den 29 januar
moderne flåten i ruten. Selskapet hadde apetitt Gamle VESTERÅLEN ble omdøpt 1958 i regntykke, sterk strøm og tung dønning,
på flere hurtigruteskip og følte seg forbigått da VESTERÅLEN II i slutten av januar 1983. HADSEL gikk ned etter tre kvarter og
Troms Fylkes Dampskibsselskap i januar 1979 Etter at nybygget var levert, vikarierte skipet totalforliste. Besetningen og passasjerene ble
triumferende kunne kunngjøre overtagelsen forFINNMARKEN til utgangen av april 1983 reddet.
av Det Bergenskes 4 skip, utenat Vesteraalske mens FINNMARKEN gjennomgikk en
engang hadde hørt om BDS’ salgsplaner. oppgradering av maskineriet og innredningen. Dermed var selskapet uten egnet tonnasje for

VESTERÅLENII ble solgt til Tønsberg i mai ruten Svolvær - Lofoten - Røst - Bodø og det
De mange utredningene om Hurtigrutens 1983. måtte ut på leiemarkedet inntil et nybygg var
fremtid på 70-tallet, resulterte som kjent i en klart for levering. Dette nybygget ble kontrahert
beslutning om at ruten skulle fortsette på Den nye VESTERÅLEN viste seg i likhet ved Kaldnes Mek. Verksted i Tønsberg våren
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Nye Vesterålen ble levert i februar 1983. Foto Lars Helge Isdahl

dusj og toalett til disposisjon, men kapasiteten flaggskipet i lokalruteflåten, m/s HADSEL,
var mindre enn på de eldre skipene, 410 tapt. Skipet grunnstøtte på Nakkmean kort
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1958. Skipet ble levert i juni 1959 og ble døpt
RØST (III). Tonnasjen var 478 brt og det fikk
sertifikat for 113 passasjerer.

Vesteraalskes siste kullfyrte lokalruteskip, d/s
BØRØYSUND, ble solgt til Hadsel
YrkesskolepåMelbuiapril 1961 og ble deretter
benyttet som øvingsskip for skolens
maskinlinje i noen år. Senere ble skipet som
kjent kjøpt av Norsk Veteranskipsklubb i Oslo
og restaurert til fordums storhet.

I Lofoten foregikk veiutbyggingen for fullt i
siste halvpart av 50-årene og begynnelsen av
60-årene. 1 1963 sto Lofotveien ferdig helt ut
til Å. Dermed kunne lokalrutene i Lofoten
reduseres til et minimum. Bare et par mindre
bygderuter ble opprettholdt inntil videre i
påvente av veier og fergesamband til steder
somlåutenforhovedveien. Disse bygderutene
ble nedlagt i midten av 60-årene. Lokalrutene
i Gimsøy og Borge ble nedlagt tidlig på 60-
tallet og de fleste av turene i den gamle
hovedlokalruten mellom Svolvær - Værøy og
Røst ble likeledes nedlagt etter fullføringen av
Lofotveien. Istedenfor ble sambandet mellom
Værøy, Røst og Bodø nå styrket til 4 - 5 turer
i uken.

Som i Vesterålen 10 - 15 år tidligere, fikk i
Vesteraalske ikke kompensert bortfallet av
lokalrutene ved å få drive de mange
fergesambandene som ble opprettet i distriktet.
Fergekonsesjonene gikk istedenfor til et
nyopprettet trafikklag som også tok seg av
rutebiltrafikken i området, Lofoten Trafikklag
AJs på Leknes.

Vesteraalske fikk likevel en verdifull
kompensasjon for tapet av lokalrutene i
Lofoten, nemlig fergesambandet fra Svolvær
over Vestfjorden til Skutvik i Hamarøy (hvorfra
det var veiforbindelse til E6). Kampen om
denne ruten var hard. Hele 5 forskjellige sel
skaper søkte om konsesjon for den. Allerede
høsten 1954 søkte Lofoten Ferjeselskap om
konsesjon og kort etter fulgte ODS og SDS
etter, fulgt av Vesteraalske og Kristian Ravn i
Narvik.

I 1957 var fergekaien i Skutvik ferdigbygget.
I 1958 startet SDS en bilførende sommerrute
på strekningen med m/s STEIGEN, som kunne
ta 10 - 12 biler på dekk og i rommet. SDS
hadde drevet rutetrafikk på denne strekningen
i alle år og protesterte iherdig da Sam
ferdselsdepartementet tildelte konsesjonen til
Vesteraalske i 1960. Selskapet fikk imidlertid
foreløpig ikke innvilget sin søknad om
statsstøtte til bygging og drift av en bilferge på
strekningen.

Da slikt tilskudd endelig ble innvilget et par år
senere, var det til en kvasiløsning, nemlig et
skip med åpent akterdekk, kapasitet for 15 -16
biler og innkjøring bare over hekken.
Vesteraalske hadde søkt om tillåtelse om å få
bygge en ferge med 25 - 30 bilplasser og helt
innelukket bildekk for den lange og værharde
fergestrekningen.

Det nye skipet ble levert fra Bodø Skibsverft& kraftig. M/s REINE ble solgt til Sigerfjord i
Mek. Verksted i juli 1963 og fikk navnet august 1963, m/s NYKSUND til Hovden i
SKUTVIK. Tonnasjen var 277 brt og Vesterålen i mai 1965 og m/s FLAKSTAD til
passasjerkapasiteten 150. Fergeruten Svolvær TFDS i Tromsø høsten 1966. Selskapet satt
- Skrova - Skutvik kunne dermed åpnes. etter dette igjen med m/s RØST i ruten Bodø
Trafikken var relativt svak i vinterhalvåret da -Røst-Værøy-Stamsund,m/sSTRØNSTAD
fergen bare gjorde en tur hver vei pr dag. Til og leieskipet m/s REIDULF II i lokal- og
gjengjeld ble ble kapasiteten i turistsesongen bygderuter Stokmarknes - Strandlandet -
sprengt etter få år. SKUTVIK viste seg også Innlandet - Raftsundet - Svolvær, m/f BØ i
å være en håpløs ferge for den økende fergerutene Stokmarknes - Straumsnes iBø og
godstransporten med vogntog fra jernbanen i Stokmarknes - Kaljord - Lonkan og m/s
Fauske til Lofoten. Allerede i 1969 måtte den SKUTVIK i fergeruten Svolvær - Skrova -
derfor erstattes av en ny SKUTVIK (II), som Skutvik.
var av den typen som Vesteraalske hadde
foreslått i utgangspunktet, nemlig helt M/f BØ ble forøvrig avløst av et nybygg av
innelukket og med kapasitet for ca 30 biler. samme navn i juli 1968. M/f BØ (II) ble
SKUTVIK (II) ble bygget av Kaarbøs Mek. bygget ved A/s Tromsø Skibsverft & Mek.
Verksted i Harstad og ble levert i juni 1969. Verksted og målte 190 brt. Kapasiteten var
Tonnasjen var 464 brt. SKUTVIK (I) ble 145 passasjerer og ca 16 biler. BØ (I) ble
omdøpt HADSEL (III) og fortsatte som sup- omdøpt STOKMARKNES og måtte trå til i
pleringsferge i Skutvik-ruten om sommeren sin gamle rute da den nye BØ kantret og sank
og som reserveskip om vinteren. ved Straumsnes kort etter at den var levert.

Etter at utbyggingen av veinettet i Lofoten og kom i fart igjen etter få måneder.
Vesterålen var fullført på midten av 60-tallet STOKMARKNES ble solgt til TFDS i
kunne Vesteraalske redusere lokalruteflåten Tromsø ved årsskiftet 1969/70.

Skutvik fra 1963 ble senere omdøpt Hadsel. Foto Per Alsaker

Mosken legger utfra Bodø 16. august 1979, fotografert av Per Alsaker.

Fergen lot seg imidlertid heve og reparere og
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Rutene fortsatte fra 1969 tilnærmet uforandret
og med uendret flåte frem til 1975. I juli dette
året overtok Vesteraalske et nybygget
hurtiggående (18 knop) passasjerskip fra Em.
Moen & Søn i Risør. Skipet fikk navnet
RAFTSUND (VI), målte 75 brt og tok 70
passasjerer. Dermed kunne leiebåten
REIDULFII få avløsning etter 25 års tjeneste
i bygderutene i Hadsel kommune.

Også i ruten mellom Bodø, Værøy og Røst
skjedde det endringer i 1975. Øyene ønsket
bedre forbindelse med Bodø og la sterkt vekt
på kravet om et bilførende fartøy i ruten.
Kravet ble imøtekommet og ruten ble endret
fra lokalrute til riksveifergesamband etter at
det nye m/s MOSKEN (III) hadde avløst
RØST i desember 1975. MOSKEN var bygget
ved A/s Sandnessjøen Slip & Mek. Verksted
og målte 548 brt. Skipet kunne ta 120
passasjerer og hadde flere lugarer.
Bilkapasiteten var begrenset, kun 9 biler på et
innelukket bildekk akter. MOSKEN utførte i
de følgende årene 6 turer pr uke mellom Bodø,
Værøy og Røst. En gang i uken returnerte
skipet til Bodø via Reine og Stamsund (senere
Ballstad).

Trafikken i det viktige fergesambandet Svolvær
- Skrova - Skutvik var stadig stigende, og i mai
1979 kunne Vesteraalske overta et tiltrengt
nybygg, m/f VÅGAN (VIII), for denne ruten.
VÅGAN var bygget ved Bolsønes Verft A/s i
Molde, målte 656 brt og tok 280 passasjerer og
ca 45 biler på et helt innelukket bildekk. I
sommersesongen ble ruten nå betjent av
VÅGAN og SKUTVIK. De første vintrene
etter at VÅGAN var levert, ble den etter pålegg
fra Vegdirektoratet utleiet til andre selskaper,
men etter et par år overtok den vintertrafikken
over Vestfjorden. M/s HADSELble overlevert
til danske kjøpere i begynnelsen av januar
1980.

Fergeruten Stokmarknes - Straumsnes i Bø ble
nedlagt 17 oktober 1980 da riksveisambandet
fra Sortland til Bø ble åpnet. M/f BØ ble etter
dette beskjeftiget i lokalruter mel-lom
Stokmarknes, Strandlandet, Innlandet og Raft
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70-tallsidyll i Svolvær; Skutvik vedfergekaien. Aune Kunstforlag, Per Alsakers samling

sundet etter at m/s STRØNSTAD var satt inn sommertrafikken på Vestfjorden. På grunn av
iet fergesamband mellom Svolvær og Diger- disse problemene, ble TUNGENES til å
mulen i Raftsundet. Vesteraalske opererte her begynne med leiet av VDS og formelt overtatt
på en midlertidig konsesjon fordi den faste først i november 1987.
konsesjonsinnehaveren, Lofoten Trafikklag A/
s, ikke hadde egnet tonnasje å sette inn. TUNGENES ble det siste skipet som ble

overtatt av Vesteraalske og fikk påmalt det
I juni 1981 overtok Vesteraalske en berømte blå, hvite og sorte skorstensmerket.
hurtiggående lokalbåt, m/s HADSEL (IV) fra Den ble omdøpt SKUTVIK (III). Den var
Brødrene Aa i Hyen. HADSEL var en bygget ved Trondhjems Mek. Verksted i 1975
enskrogsbåt på 145 brt med kapasitet for 97 og ble forlenget i Horten i 1984. Tonnasjen var
passasjerer og 6 tonn last. Den avløste 2.075 BT og kapasiteten 399 passasjerer og 68
RAFTSUND i lokalrutenerundt Stokmarknes, biler på et helt innelukket dekk. Gamle
stort sett i samme område som BØ trafikkerte. SKUTVIK fra 1969 ble omdøpt SKUTVIK
M/s RAFTSUND ble lagt opp som reserveskip II og lagt opp som reserveferge på
frem til det ble solgt til Harstad i mai 1987. Stokmarknes

I september året før ble forøvrig den gamle

sliteren STRØNSTAD solgt til Stokmarknes Administrasj OH Og TeSUltateT
etteråhablittavløstavBØifergerutenSvolvær .A . . ir. or.
-Digermulen. 1956- 1988

Fra 1 juli 1987 overtok Vesteraalske den driftsresultater synkende. I begynnelsen av

Vågan legger ut fra Svolvær på vei over Vestfjorden. Ukjentforograf Per Alsakers samling.

sjøgående legeskysstjenesten i Hadsel
kommune. Selskapet kjøpte samtidig båten
som hadde utført denne tjenesten, lille m/s
TRUDE på 26 brt, bygget i 1970.

I annen halvpart av 80-årene hadde VÅGAN
og SKUTVIK store problemer med å avvikle
sommertrafikken på strekningen Svolvær -
Skutvik tilfredsstillende. Sommeren 1986 fikk
selskapet for første gang anledning til å leie en
suppleringsferge for strekningen, nemlig m/f
SKUDENES tilhørende DSD i Stavanger.
Våren 1987 ga Vegdirektoratet tillåtelse til at
Vesteraalske kunne få kjøpe m/fTUNGENES
fra samme selskap, med overtagelse i
månedsskiftet mai/juni 1987. DSD hadde på
denne tiden store problemer med sin
nyinnkjøpte m/f SKUDENES, som skulle
betjene ruten Randaberg - Skudeneshavn, og
nektet å frigi TUNGENES. Vegdirektoratet
måtte nærmest true DSD til å sende
TUNGENES nordover i tide til å ta seg av

Utover i 50- og 60-årene var selskapets
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60-årene viste regnskapene underskudd. I
lokalfarten ble man avhengig av stadig større
statstilskudd som følge av at trafikkgrunnlaget
ble svekket som på grunn av veiutbyggingen.
I Hurtigruten var trafikken stor og økende
inntil trafikken kulminerte etter åpningen av
Nordlandsbanen frem til Bodø i 1962. Etter
dette gikk trafikken og rutens resultater gradvis
nedover. Godsrutene vardirekte tapsbringende
som følge av hard konkurranse og selskapets
umoderne flåte, frem til 1966/67. Etter at
flåten var skiftet ut med nye skip og trafikken
var samordnet og rasjonalisert ved etableringen
av Be-No-Ve-samseilingen, ble lønnsomheten
noebedret. 1 1969 ble selskapets resultat igjen
betegnet som tilfredsstillende.

Arne W. Johansen fra Stamsund overtok som
styreformann i VDS midt på 60-tallet.
Administrerende direktør Chr. Stockinger
fratrådte 30 april 1966 og ble etterfulgt av
kontorsjef Ragnar Kobro som tiltrådte 1
september samme år.

Utover i 70-årene ble driftsresultatene igjen
presset på grunn av stadig økende mannskaps
og bunkersutgifter, men varierte noe fra år til
år som følge av variasjoner i trafikkmengden.
Supplyskipene bidro til gode resultater de første
årene etter at de var anskaffet, men ble avhendet
da det ikke lenger var mulig å drive dem
lønnsomt. For årene 1981 og 1982 var
resultatene direkte svake på grunn av
problemskipet m/s ILMATAR’s uheldige
drift. I 1970- og 80-årene var Vesteraalske
heldig med sine salg av skip og kunne bokføre
flere pene salgsgevinster. At selskapet lyktes
å oppnå et gunstig salg av ILMATAR, reddet
det trolig fra undergangen. Bedre tider i
kystfarten medførte at selskapet etter 1984
fikk inndekket de senere årenes underskudd
igjen.

Kilder:

De viktigste kildene for denne historien
har vært:

R. Stavseth: På nordnorsk kjøl.
VDS 75 år.

E. Svanberg: Langs vei og lei
i Nordland.

L. B. Lillegaard: De blå skipene.
VDS 100 år.

VDS’ årsberetninger 1974-1987
DnV’ s og Lloyds skipsregistre, div årganger.
Flaggboken, div årganger.

Opplysninger til fleet-listen fra Per Alsaker.
Diverse aviser og notiser fra SKIPET.
Diverse hurtigrute-litteratur.
Egne notater.

V )

Fusjon med ODS og fikk hovedkontor i Narvik. På Stokmarknes
er det siden blitt opprettheldt et

Aksjekapitalen i Vesteraalske varinntil midten avdelingskontor
av 80-årene spredt på ca 1.500 aksjonæren En

av de største av disse, firma J. M. Johansen A/ Fusjonen selskapene imellom fant i praksis
s, Stamsund, kjøpte seg sterkt opp i årene 1980 sted allerede høsten 1987. “Begrunnet i forhold

1984. I 1980 eide firmaet 24,58% av en ikke rår over”, som det står i selskapenes
selskapets aksjekapital. Ved utløpet av 1984 årsberetning for i 987, b ie det fusjonerte
hadde firmaet og dets datterselskaper kjøpt selskapet først regi s trert i foretaksregisteret i
ytteiligeie 26% og eide 50,5% av Brønnøysund den 6 januar 1988, som dermed
aksjekapitalen. Den 15 februar 1985 solgte er den offisielle fusjonsdatoen. Konsekvensen
firmaet denne aksjeposten til Ofotens ay dette var at det måtte føres separate
Dampskibsselskap A/s i Narvik. Dette salget regnskaper i selskapene for 1987, mens
skulle vise seg åfå stoi betydning foi årsberetningen var felles. VDS’ siste
Vesteraalskes fremtid. Salget førte til at VDS regnskapsår ga et driftsoverskudd på hele kr
nærmest ble kuppet uten at ledelsen rakk å mbj og et resu ltat før ekstraordinære
rea§ere - poster på kr 13,8 mill.

ODS loitsatte å kjøpe aksjer i VDS ettei at de j løpet av januar 1988 ble Vesteraalskes stolte
hadde overtatt de første 50,5%. Ved utløpet av identitetsmerke, den sorte skorstenen med et
1985 hadde selskapet kontroll med 68,25% bredt blått bånd omgitt av to smale hvite bånd,
ellei mei enn 2/3 av VDS aksjekapital, og visket ut. Skorstenene på selskapets skip ble
således full kontroll over VDS. ODS store overmalt med ODS gule, hvite og røde skorsten
aksjekjøp var strategiske og ment som en med gn bl « 0 Samtidig ble Stokmarknes’
langsiktig investering. Allerede 11985 begynte handeisflåte nesten utradert> da heie VDS
selskapene å utarbeide en felles flåten ble omregistrert og fikk Narvik som
organisasjonsplan med det siktemål å samordne hjemby
og effektivisere deres felles drift. I løpet av

1986 plasserte ODS en rekke av “sine” folk i jQg for seg en Mst skjebne- Nord.Norges
VDS styiende oiganer og samoidningen av ledende ruteselskap med de stolte tradisjonene
driften selskapene imellom fortsatte, med fra Hurtigrutens start, drift av godsruter kysten
positiv effekt for selskapenes økonomi. VDS’ rundtj iokaimter i Lofoten og Vesterålen i
administrerende direktør, Ragnar Kobro, størm Qg stiUe og utenriksfart på mange hav,
fiatrådte sin stilling 1 august 1986. Bjøine b]e sbjkt av den bde “oppkomlingen” fra
Øverås (fra ODS) ble konstituert i stillingen Naryik “Oppkomlingen” fra Narvik har
fra samme dato. Samme høst vedtok styrene i imidlertid vist seg å være svært så oppegående
de to rederiene åinnlede fusjonsforhandlinger. { etter fusj0nen. Selskapet har fortsatt

sin ekspansjon og er blitt et svært så solid
I ekstraordinæi generalforsamling i ODS 24 selskap. VDS-skipeneseilervidere under nytt
august og i VDS 25 august 1987 ble fusjon flagg Qg nyft merke . Mer om dette skal vi få
mellom selskapene vedtatt med ODS som hørg fet senere nummer ay SKIPET? som vil
overtagende selskap. Det fusjonerte selskapet inneholdeODS’ ogOVDS’ historie fra starten
fikk det noe tunge navnet Ofotens og [ 1912 og frem td j dag .
Vesteraalens Dampskibsselskab A/s (OVDS)

Børøysund bærer Vesterålskes blå belte videre. Norsk Veteranskibsklubs postkort.

15

T

t

-. I •

•rferfffil: n  -f- ,

W! "i **'i!ailM m  aafl'1— _- M . —•

J*-' . —3- ’ - , V i — .øm,
—.1 _

- ..... _  ~

" L



35) D/s RAFTSUND (IV) (LLNC)
(1946- 1952)

1899: Levert fra Nylands Værksted, Kristiania
(# 115), som IRENE forÅngfartygs-A/B Södra
Sverige, Stockholm. Kallesignal: JLBC.
680 brt, 397 nrt, 670 tdw, PC.
174’6 x 28’2 x 10’8.
3 exp (Nylands Værksted, Kristiania), 105
NHK, 55 IHK, 10 knop.
1909: Solgt til Stockholms Rederi-A/B

Svea, Stockholm.
1934: Nytt kallesignal; SEZK.
1946: Juni: Innkjøpt av Vesteraalens

Dampskibsselskab, Stokmarknes.
Omdøpt RAFTSUND (IV).
Ominnredet til godsruteskip.
683 brt, 406 nrt.

1948: Ombygget ved A/S Bergens Mek.
Verksteder, Bergen. 779 brt, 389 nrt.

1952: Januar: Solgt til Belgia for opp
hugning. Ankom Hemixem 23.01.

36) M/s VÅGAN (III) (LMME)
(1947- 1951)

1947:Juni: Levert fra Cantieri Riuniti
DelløAdriatico, Monfalcone (# 1728), som
VÅGAN for Vesteraalens Dampskibsselskab,
Stokmarknes.
762 brt, 400 nrt, 1.107 tdw.
195’8 (oa) x 32’3 x 15-3.
2T 5 syl Fiat diesel (S.A. Fiat S.G.M.,
Torino), 750 BHK, KW 552, 11 knop.
1951: Januar: Solgt til Skibs-A/S Marie

1952: Mars: Solgt til Skips-A/S Lena H (I.
A. Hamre & Sønner, Stabekk), Oslo,
for kr 2,6 mill. Omdøpt GRETA H.

1957: Overført til Skips-A/S Greta H (I. A.
Hamre & Sønner, Stabekk), Oslo.

1959; Rederiet konkurs.
1959: Juni: Solgt til A. O. Andersen &

Co’s Eftf., Oslo. Omdøpt ANDY.
1959: November: Forlenget ved Hauge

sunds Mek. Verksted, Haugesund.
889 brt, 450 nrt, 1.290 tdw. 220’6 oa

1961: Mars: Solgt til I/S Andy (Finn
Wahlstrøm), Oslo, for 52.000 pund.

1965: Desember: Solgt til Nieves
Hermanos, San Juan, Puerto Rico.
Reg. i Santo Domingo. Omdøpt
VENUS II. Kallesignal: HIMV.
Ingen nyere rapporter.

37) M/S SORTLAND (IV) (LMMD)

1947:Juli: Levert fra Cantieri Navali
DelløAdriatico, Monfalcone (# 1727), som
SORTLAND for Vesteraalens Dampskibs
selskab, Stokmarknes.
763 brt, 395 nrt, 1.110 tdw.
195*8 (oa) x 32’3 x 15-3.
2T 5 syl Sulzer diesel (Cantieri Navali
DelløAdriatico, Monfalcone), 600 BHK, 442
KW, 10 knop.
1950; Desember: Solgt til Skips-A/S Lena
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Bakke (Knut Knutsen O.A.S),
Haugesund, for kr 1.825.000,-,
omdøpt BAKKE BOY.

H (I. A. Hamre & Sønner, Stabekk),
Oslo, omdøpt LENA H.

(1947- 1950)

1956: Overført til I/S Greta H (I. A. Hamre Schønings Sønner, Grøtø/Bodø.
& Sønner, Stabekk), Oslo. 75 brt, 45 nrt, PC 30.

1957: Solgt til N. V. Rotterdamse Maats- 81’7 x 16’1 x 9-2.

1961: Solgt til A/S Holst Trading (Chr. 1900: Ommålt ihht nye måleregler av

1966: Forlenget. 199’4 (oa). 763 brt, 375 nrt. nrt. 95’2 x 16’3 x 9-2.
1967: Solgt til Ydrogios Co Ltd, Piræus, Maskinkraften ommålt til 20 NHK,

1970: Omdøpt CONSTANTINOS K. Bodø.
1971; Solgt til Cavadas Brothers, Piræus. 1925: Solgt til J. M. Johansen, Stamsund/

1973: September: Brannherjet og sank 1946: Overtatt av Leif Johansen,

38) M/F BØ/STOKMARKNES (LNNZ) 1952: Desember: Solgt til Arnfinn Henden,

1948:September: LevertfraEm. Moen & Søn, 1956: Solgt til opphugging i Stavanger.
Risør (# 15), som BØ for Vesteraalens Damp-
skibsselskab, Stokmarknes. Bygget av tre.
67 brt, 32 nrt, PC 80, 8 PBE.
72’2 x 21’3 x 40) M/S BLEIK (LCPM/LHRV)
6 syl GM diesel (General Motors Corpora- (1948 - 1950)
tion, Detroit), 154 BHK, 113 KW, 9 knop. 1906:Levert fra ukjent båtbygger på Borhaug,
1968: Mai: Omdøpt STOKMARKNES. Lista, som fiskefartøy for ukjent reder. Navn,
1970: Januar: Solgt til A/S Troms Fylkes dimensjoner og tidlig historie er ukjent. Bygget

1978: Januar: Solgt til Einar Gievær, Lofoten/Svolvær. 36 brt, 15 nrt.

1981: Desember: Solgt til Kjell Jacobsen, 1934: Ommålt. 36 brt, 16 nrt.
Røyksund/Haugesund.

39) D/S GRØTØ (JTHG/LDZP) Svolvær.

1873:Levert fra Trondhjems Mek. Værksted, skibsselskab, Stokmarknes. Omdøpt
Trondhjem (# 26), som GRØTØ for Arent BLEIK. PC.

VDS’ flåte:

chappij voor Transport Overzee 2 syl comp (Trondhjems Mek. Værksted,
“Transshipping”, Rotterdam. Trondhjem), NHK, IHK, 8 knop.
Omdøpt CANOPUS. Kallesignal: 1886: Maskinen ombygget til 3 syl
PDJC. Ommålt. 759 brt, 377 nrt.

Holst), Oslo. Omdøpt NORMAR. 1893: 76 brt, 34 nrt.
Kallesignal: JXMN.

Hellas. Omdøpt PIRÆUS. 110 IHK.
Kallesignal: SXIO. 1922: Overtatt av Nordlands Privatbank,

Omdøpt PIRÆUS. Videresolgt til
Navarinon Shipping & Commercial 1928: Ommålt. 104 brt, 49 nrt.
Enterprises S.A., Piræus.

14.09. i posisjon 39.24N, 17.240, på Stamsund/Svolvær.
reise Otranto - Tripoli med kalk. 1948: Innkjøpt av Vesteraalens Damp-

(1948- 1970)

Dampskibsselskap, Tromsø. Omdøpt av tre.
BØRINGEN. Noe ombygget. 68 brt, 1923: Innført i skipsregisteret som UROA,
30 nrt.

Havnnes/Tromsø. 51’8 x 20’0 x 6’0. Uten motor.

Fortsatt i fart. råoljemotor (Munktell A/B,

(1948- 1952) 1948: Innkjøpt av Vesteraalens Damp-

Lokalbåten Reine, fotografert av Per Alsaker.

75 brt, 45 nrt, PC 30.

1912: Ombygget og forlenget. 103 brt, 49

1937: Ombygget. 99 brt, 39 nrt.

1936: Motor installert: 2 syl Munktell

1940: Overtatt av Hans Dahl, Nusfjord/

tripplemaskin. 20 NHK, 100 IHK.

Svolvær.

skibsselskab, Stokmarknes.
Ominnredet til lokalruteskip. PC.

Måløy.

Slettet i skipsregisteret i desember.

eier Bernhard Dahl, Nusfjord i

Jönköping), 41 BHK, 30 KW, 7 kn

/ * * 'i*
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1950: August; Solgt til S. H. Ellingsen A/S,
Å i Lofoten/Svolvær.

1951: Omdøpt ÅGA. Noe ombygget. 39
brt, 18 nrt.

1977: Slettet i skipsregisteret.

41) M/S REINE (LGUW)
(1949- 1963)

1949:Oktober: Levert fra Em. Moen & Søn,
Risør (# 156), som REINE for Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes. Bygget av
tre.
149 brt, 66 nrt. PC.
93’4 x 22’5 x 10’4.
6 syl 4T Ruwolt diesel (Charles Ruwolt Pty
Ltd, Melbourne), 204 BHK, 150 KW, 9 kn..
1963: August: Solgt til Erling Andreassen,

1977: Ny hovedmotor: 6 syl 4T Cummins
diesel (Cummins Engine Co Inc,
Columbus, Indiana), 465 BHK, 342
KW, 10 knop.

1992: Mars: Solgt til Andenesbåt A/S,
Andenes/Stokmarknes.
Fortsatt i fart.

42) M/s VESTERÅLEN (III) (LHUQ)
(1950- 1983)

1950:Mars: Levert fra Cantieri Navali Riuniti,
Ancona (# 231), som VESTERÅLEN for
Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
2.095 brt, 1.086 nrt, 580 tdw, PC 585.
268’8 (oa) x 41’0 x 23-6.
8 syl 2T Fiat diesel (S. A. Fiat S. G. M.,
Torino), 2.500 BHK, 1.840 KW, 16 knop.
1962: November: Ombygget ved Trond-

1983: Januar: Omdøpt VESTERÅLEN II.
1983: Juni: Solgt til Northern Shipping AS,

1984: April: Solgt til Fekete &Co A/S,
Tønsberg. Omdøpt ANNEXET.

1990; Mars: Solgt til Cafe Arken, Sunds
vall, Sverige, omdøpt
NORDSTIERNAN AF
SUNDSVALL.

1991: Solgt til Etoile Marine Ltd, Nicosia/
Limassol, Kypros. Samme år slettet i
Lloyds Register med påtegnelsen:
“To be used as a floating restaurant”.

43) M/s NYKSUND (LAHJ)

1951: April: Levert fra Em. Moen & Søn, Risør
(# 157), som NYKSUND for Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes. Bygget av tre.
157 brt, 66 nrt, PC.
92’8 x 22’6 x 10’4.
6 syl 4T Ruwolt diesel (Charles Ruwolt Pty
Ltd, Melbourne), 204 BHK, 150 KW, 9 kn.
1965; Mai: Solgt til Jarle Evensen, Hovden

Sigerfjord/Stokmarknes. Ombygget
til fiskefartøy, reg.nr N-279-SO.

hjems Mek. Verksted, Trondheim.
2.117 brt, 1.099 nrt.

1969: Forlenget. Loa: 116’9. 203 brt, 85 nrt
1979: Ombyggget: 198 brt, 84 nrt.

Oslo/Stokmarknes. Omdøpt
RALEN.

(1951 - 1965)

i Vesterålen/Stokmarknes.
Ombygget til fiskefartøy. Reg.nr.
N-37-BØ.
Ny hovedmotor: 6 syl 4T Caterpillar
diesel (Caterpillar Tractor Co,
Peoria), 400 BHK, 294 KW, 10 kn

Fortsatt i fart.

44) M/t VÅGAN (IV) (LKCB/LCBH)
(1951 - 1955)

1931: September: Levert fra Caledon Shipbuild
ing & Engine Co Ltd, Dundee/A/B Götaverken,
Göteborg (# 341/ ), som THORDIS for
Tønnevolds Rederi A/S, Grimstad.
8.210 brt, 4.865 nrt, 12.298 tdw.
451 ’ 1 x 59’2 x 35’9.
2 x 7 syl 4T Götaverken diesel (A/B
Götaverken, Göteborg), 3.000 BHK, 2.208
KW, 11 knop.
1940: April: Disponert av Nortraship.
1945: Tilbakelevert til rederiet.
1951: Innkjøpt av Sameiet Vågan

1955; Solgt til skotske opphuggere.
Opphugget i Inverkeithing.

45) M/s VARDØ (II) (LAQB)
(1954- 1967)

1954:Januar: Levert fra Moss Værft & Dokk
A/S, Moss (# 117), som VARDØ for
Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
935 brt, 445 nrt, 1.335 tdw.
226’6 (oa) x 34’7 x 15-10.
7 syl 4T MAN diesel (Société Génerale de
Constructions Mécaniques, La Courneuve),
785 BHK, 578 KW, 10 knop.
1967: Januar: Solgt til Skips A/S Ingse

(Reidar Bjerk), Bergen. Omdøpt
FRODE VIKING. Ombygget til
seismisk letefartøy. 935 brt, 468 nrt.

1 970: Omdøpt OCEAN RESEARCH.
1971: Solgt til Compania General Com

1973: Solgt til Compania Naviera
Geralcamar, Panama. Omdøpt
OCEANIA I. Ombygget til
lasteskip.

1974: Solgt til Medcoast Maritime Co Ltd
(Koutouvalis Shipping Co),
Limassol, Kypros. Omdøpt MARIA.
Kallesignal: C4IJ.

1978: Opphugget i Perama, Hellas.

(Vesteraalens Dampskibsselskab),
Stokmarknes. Omdøpt VÅGAN.

merce S. A., Panama.

Godsruteskipet Vardø fra 1954. Opedalsamlingen-NSS

46) M/s FLAKSTAD (LHFJ)
(1954-1966)

1954:Juni: Levert fra P. Høivolds Mek.
Verksted, Kristiansand (#5), somFLAKSTAD
for Vesteraalens Dampskibsselskab,
Stokmarknes.
149 brt, 60 nrt, PC 125.
91’4 x 20’2 x 10-8.
5 syl 2T Bergen Diesel DP 5 diesel (A/S
Bergens Mek. Verksteder, Bergen), 250
BHK, 184 KW, 10 knop.
1966; Desember: Solgt til A/S Troms

Fylkes Dampskibsselskap, Tromsø.
Omdøpt SKJERVØY.

1972: Oktober: Solgt til Harald Rostad,
Reine/Svolvær. Benyttet som
bruksvaktfartøy.

1975: Ny hovedmotor: 6 syl 4T Caterpillar
diesel (Caterpillar Tractor Co,
Peoria), 425 BHK, 313 KW, 11 kn

1982: September: Solgt til Hallvard
Pedersen, Melbu/Svolvær. Fortsatte i
bruksvakten.

1987: April: Overført til Sjøfart A/S
(Hallvard Pedersen), Melbu/Svolvær.

1989: Juni: Solgt til Langøysund A/S,
Stokmarknes. Omdøpt
LANGØYSUND. PC 100.

1990: Solgt til Vesteraalsreiser A/S,
Stokmarknes.

47) M/s STRØNSTAD (LGCV)

1955:Februar: Levert fra P. Høivolds Mek.
Verksted, Kristiansand (# 6), som
STRØNSTAD for Vesteraalens Dampskibs
selskab, Stokmarknes.
152 brt, 53 nrt, PC 132,4PBE.
94’0 x 22’3 x 10-6 1/2.
5 syl 2T Bergen Diesel DP 5 diesel (A/S
Bergens Mek. Verksteder, Bergen), 250

1993: Mars: Solgt til Arctic Speed A/S,
Longyearbyen/S tokmarknes.

1993: 29.04; Registrert i Longyearbyen.
Fortsatt i fart.

(1955- 1986)
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BHK, 184 KW, 10 knop.
1986: September: Solgt til P/r Vesterålens

Støtteforening SHV-514 (Petter
Conradsen), Stokmarknes.

1992: Januar: Rederiets navn og adresse
endret til Vesterålens Støtteforening
SHV-514, Myre/Stokmarknes.
Fortsatt i fart.

48) M/s RAFTSUND (V) (LJFI)
(1955- 1968)

1955:Juni: Levert fra Paul Lindenau, Kiel (#
98), som RAFTSUND for Vesteraalens Damp
skibsselskab, Stokmarknes.
451 brt, 181 nrt, 510 tdw.
183’8 x 29’3 x 10-8.
8 syl 4T MAN diesel (Maschinenfabrik
Augsburg-Niirnberg AG, Augsburg), 635
BHK, 467 KW, 11 knop.
1968: Solgt til Chion Naftiliaki S. A.,

Piraeus, Hellas. Omdøpt RODIOS.
Kallesignal: SZQJ.

1973: Nytt kallesignal: SV3726.
1980: Solgt til Iktinos Maritime Co S. A.,

Panama. KaIlesignal:H03228.
Fortsatt i fart.

49) M/s FINNMARKEN (II) (LAUV)
(1956- 1988)

1956:Mai: Levert fra Blohm & Voss AG, Ham
burg (# 788), som FINNMARKEN for
Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
2.189 brt, 1.091 nrt, 600 tdw, PC 585.
266’6 x 41 ’5 x 23-6.
10 syl 4T MAN G10 52/74 diesel (Blohm &
Voss AG, Hamburg), 2.960 BHK, 2.177
KW, 16 knop.
1988: 06.01: Overtatt av Ofotens og

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.
Fortsatt i OVDS’ flåte.

50) M/s NORDLAND (II) (JWYW)

1958:September: Levert fra Kaldnes Mek.
Verksted A/S, Tønsberg (# 144), som
NORDLAND for Sameiet Nordland
(Vesteraalens Dampskibsselskab), Stok
marknes.
10.707 brt, 5.983 nrt, 16.400 tdw.
505’0 x 64’0 x 39-0,

18

(1958- 1972)

Tankskipet Troms var eiet sammen med Wilh Wilhelmsen. Ukjentfotograf, Per Alsakers samling

4 syl 2T Doxford diesel (Marinens
Hovedverft, Horten), 4.600 BHK, 3.386
KW, 12 knop.
1972: Brannskadet i Rotterdam. Solgt

02.11. til Good Trader Navigation
Co Ltd, Famagusta, Kypros. Omdøpt
GOOD TRADER. Kallesignal:
5B2191.

1975. Solgt til Bretha Segunda Shipping S.
A., Piraeus, Hellas. Omdøpt
MALESSINA. Kallesignal: SXIS.

1981: Solgt til Lloydas Compania Naviera
S. A. (Heracles International S. A.),
Piraeus, Hellas. Omdøpt DELTA
FLAG.

1992: 08.02: Ankom Aliaga, Tyrkia, for
opphugning.

51) M/s RØST (II) JXFD)
(1959- 1975)

1959:Juni: Levert fra Kaldnes Mek. Verksted
A/S, Tønsberg (# 152), som RØST for
Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
478 brt, 221 nrt, PC 113.
147’6 x 27’1 x 17-9.
7 syl 4T MAN diesel (Maschinenfabrik
Augsburg-Nurnberg AG, Augsburg), 835
BHK, 615 KW, 12 knop.
1975: Desember: Solgt til Peter Deilmann

Reederei, Neustadt, Holstein/
Panama. Omdøpt NORDBRISE.
Kallesignal: HP3435.

1976: Ombygget. 491 brt, 254 nrt.
1978; Nytt kallesignal: HPHN.
1979: Overtatt av Partenreederei m/s

1988: April: Solgt til J& K Shipping A/S,
Drøbak/Oslo. Ombygget. 484 brt,
242 nrt. Kallesignal: JXZM.

1990: Mai; Solgt til K/S Nordcruise,
Narvik/Oslo.

1994: Sparebanken Nord-Norge, Tromsø/
Oslo

52) M/t TROMS (JXMF)

1961:Mai: Levert fra A/S Stord Verft/Akers
Verft, Stord/Oslo (# 44/523), som TROMS for
Sameiet Troms (Vesteraalens Dampskibs
selskab), Stokmarknes.
21.448 brt, 12.883 nrt.

Nordbrise (Peter Deilmann Reederei,
Neustadt, Holstein), Panama.

(1961 - 1966)

34. 140 tdw.

665’0 x 86’2 x 46-7.
9 syl 2T B&W diesel (Akers Verft, Oslo),
15.000 BHK, 11.040 KW, 17 knop,
1966: Andel solgt til D/s A/S Den norske

Afrika- og Australialinje (Wilh.
Wilhelmsen, Oslo), Tønsberg.

1972; Solgt til Compania Trafico Naviero
Sudcontinental S. A. (H. Glahr &
Co, Bremen), Monrovia, Liberia.
Kallesignal; 6ZLX.

1978: Solgt til Margaritis Maritime Co Ltd,
Limassol, Kypros. Omdøpt IRENES
FIDELITY. Kallesignal: P3KU.

1980: Solgt til Morfini S. p. A., Bari, Italia.
Omdøpt ARALDA.
Kallesignal: IBLH.

1987: Solgt til Afroditi Shipping Co Ltd
(Tsakos Shipping & Trading S. A.)
Valletta, Malta. Omdøpt
LARGAVISTA. Kallesignal:
9HRT2.

1990: 07.08: Ankom Alang, India, for
opphugning.

53) M/s SKUTVIK/HADSEL (I/III)
(LAXA) (1963 - 1979)

1963:Juli: Levert fra Tangen Verft, Kragerø/
Bodø Skibsverft & Mek. Verksted, Bodø (#
551/34), som SKUTVIK for Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes.
277 brt, 91 nrt, PC 150, 16 PBE.
128’2 x 27’ 1 x 12-6.
6 syl 4T MAN diesel (Maschinenfabrik
Augsburg-Niirnberg AG, Augsburg), 820
BHK, 604 KW, 12 knop.
1969: April: Omdøpt HADSEL.
1971: Ommålt. 267 brt, 89 nrt.
1979: Desember: Solgt til Røm A/S (E.

Thøgersen, Skærbæk), Havneby,
Danmark. Omdøpt KOMMANDØR
SURVEYOR. Kallesignal: OXPD.

1980: Ombygget til moderskip for dykkere.
253 brt, 76 nrt.

1981: Solgt til Hays Shipping Ltd, Romø,
Danmark.

1983: Solgt til Røm ApS, Romø, Danmark.
1986: På ny registrert i Havneby.
1987: Solgt til Kommandor Romø AS,

Havneby.
1990: Overtatt av Kommandor Romø A/S

(Hays Ships Ltd), Havneby.
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1992: Solgt til Reederij Fenstra (Marine
Contractors Den Helder BV, Den
Helder, Nederland), Kingston, St.
Vincent & the Grenadines. Omdøpt
ZEEKOET. Kallesignal: J8GG9.
Fortsatt i fart.

54) M/s LOFOTEN (IV) (LIXN)
(1964- 1988)

1964:27.02: Levert fra Akers Verft, Oslo (#
547), som LOFOTEN for Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes.
2.597 brt, 1.340 nrt, 700 tdw, PC 700.
286’8 x 43’6 x 24-1 1/2.
7 syl 2T B&W DM742 VT2BF-90 diesel
(Akers Verft, Oslo), 3.325 BHK, 2.447 KW,
17 knop.
1985: Ombygget. PC 547.
1988: 06.01: Overtatt av Ofotens og

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.

1988: 01.10: Solgt til Finnmark Fylkes
rederi og Ruteselskap ANS,
Hammerfest.
Fortsatt i fart.

55) M/s VÅGAN (VII) (LIRR)
(1966- 1977)

1966:Oktober: Levert fra Mek.
Verksted A/S, Tønsberg (#170), som VÅGAN
for Vesteraalens Dampskibsselskab, Stok
marknes.
1.337 brt, 581 nrt, 1.986 tdw.
256’4x43’7x 19-1 1/2.
2x8 syl 4T MAN diesel (Maschinenfabrik
Augsburg-Nurnberg AG, Augsburg), 3.200
BHK, 2.355 KW, 15 knop.
1977: Oktober: Solgt til The Shipping

Corporation of New Zealand Ltd,
Whangarei, New Zealand. Omdøpt
FETU MOANA. Kallesignal:
ZMTS.

1979: 2.018 tdw.
1989: Solgt til Golden Arrow Shipping Co

Ltd, Ajman. Omdøpt SEA QUEEN.
Senere samme år omdøpt
SHANITA.

1989: Solgt til Superlady Shipping Inc,
Panama. Omdøpt SUPERLADY.
Kallesignal: HP5422.
Fortsatt i fart.

56) M/s SENJA (II) (LJIE)
(1966- 1974)

1966;Desember: Levert fra Kaldnes Mek.
Verksted A/S, Tønsberg (# 171), som SENJA
for Vesteraalens Dampskibsselskab,
Stokmarknes.
1.337 brt, 581 nrt. 1.986 tdw.
256’4 x 43’7 x 19-1 1/2.
2x8 syl 4T MAN diesel (Maschinenfabrik
Augsburg-Nurnberg AG, Augsburg), 3.200
BHK, 2.355 KW, 15 knop.
1974: Juli: Solgt til P/f Skipafélagid

Førøyar, Torshavn, Færøyene.
Omdøpt BLIKUR. Kallesignal:
OW2105.

1977: November: Solgt til SIBA Societå
Importazione Bestiame, Allevamento
di Balzarini, Corvi & Co, Bari, Italia.

1979: Forlenget og ombygget til Livestock
Carrier. 1.596 brt, 831 nrt, 2.018
tdw. Loa: 287’3.

1988: Solgt til Cugado Shipping Co S. A.
(Societå Importazione Bestiame,
Allevamento di Balzarini, Corvi &
Co, Bari), Panama. Omdøpt EL
NOVILLO. Kallesignal; HP5126.

1990: Overtatt av Cugado Shipping Co SA.
(Barber Ship Management Ltd),
Panama.
Fortsatt i fart.

57) M/s NORDKYN (II) (LJVP)
(1967- 1977)

1967:Januar: Levert fra Kaldnes Mek. Verksted
A/S, Tønsberg (# 172), som NORDKYN for
Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
1.337 brt, 581 nrt, 1.986 tdw.
256’4 x 43’7 x 19-1 1/2.
2x8 syl 4T MAN diesel (Maschinenfabrik
Augsburg-Nurnberg AG, Augsburg), 3.200
BHK, 2.355 KW, 15 knop.
1977: August: Solgt til The Shipping

Corporation of New Zealand Ltd,
Whangarei, New Zealand. Omdøpt
TIARE MOANA. Kallesignal:
ZMTW.

1979: 2.018 tdw.
1987: Solgt til Maldives National Ship

Management Ltd (Maldives
Transport Services (Pte) Ltd,
Singapore), Male, Maldivene.
Omdøpt DOLPHIN. Kallesignal:
8QJM.

1987: Solgt til Digu Digga Inc (Maldives
National Ship Management Ltd),
Male, Maldivene.
Fortsatt i fart.

58) M/f BØ (II) (LAJD)

1968:Juli: Levert fra A/S Tromsø Skbsverft &
Mek. Verksted, Tromsø (# 32), som BØ for

Bø ble levert fra Tromsø Skipsverft i 1968. Ukjent fotograf Per Alsakers samling

Omdøpt SIBA BARI. Kallesignal:
IMJZ.

(1968- 1988)

Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
190 brt, 74 nrt, PC 145, 16 PBE.
10L4 x 26’7 x 11-5 3/4.
5 syl 4T Normo RSP-5 diesel (A/S Bergens
Mek. Verksteder, Bergen), 450 BHK, KW
331, 10 knop.
1988: 06.01: Overtatt av Ofotens og

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.

1991: 02.10: Solgt til Midgard N. V.,
Belize, omdøpt BO.
Fortsatt i fart.

59) M/f SKUTVIK (II) (LHAX)
(1969- 1988)

1969:Juli; Levert fra Kaarbøs Mek. Verksted,
Harstad (# 62), som SKUTVIK for
Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
464 brt, 161 nrt, PC 200, 30 PBE.
149’3 x 32’2 x 13-5 1/2.
8 syl 4T Normo diesel (A/S Bergens Mek.
Verksteder, Bergen), 1.200 BHK, 883 KW,
12 knop.
1987: Juli: Omdøpt SKUTVIK II.
1988: 06.01: Overtatt av Ofotens og

60) M/s SEA VIKING (LMGW)

1973:November: Levert fra Brodogradiliste
“Tito”, Beograd (# 887), som SEA VIKING
for I/S Vesteroil Supply (Vesteraalens
Dampskibsselskab), Stokmarknes.
480 brt, 153 nrt, 800 tdw.
18L6 x 39’8 x 12’7.
2x6 syl 2T Wichmann 6 AX diesel
(Wichmann Motorfabrikk A/S,

1988: Juli: Solgt til Hardanger
Sunnhordlandske Dampskipsselskap,
Bergen. Omdøpt ROSENDAL.
Utleiet til Austevoll Ferjeselskap AS,
Storebø.

1994: Ommålt til 799 BT, 239 nt.

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Stokmarknes, etter fusjon mellom
ODS og VDS.

(1973- 1978)
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Bygderutebåten Raftsund /?/e bygget i Risør i 1975. Ukjentfotograf, Per Alsakers samling.

Rubbestadneset), 3.600 BHK, 2.650 KW, 14
knop.
1978: Juli: Solgt til MISR-Saudi Offshore

Co, Alexandria, Egypt. Omdøpt
GHAREB. Kallesignal: SUUM.
Fortsatt i fart.

61) M/s SEA SCOUT (LMGY)
(1973- 1979)

1973:November: Levert fra Brodogradiliste
“Tito”, Beograd (# 888), som SEA SCOUT
for I/S Vesteroil Supply (Vesteraalens
Dampskibsselskab), Stokmarknes.
480 brt, 152 nrt, 785 tdw.
182’0 x 38’ 1 x ILL
2x6 syl 2T Wichmann 6 AX diesel
(Wichmann Motorfabrikk A/S,
Rubbestadneset), 3.600 BHK, 2.650 KW, 14
knop.
1979: Juni: Solgt til Fargo International

Shipping Inc (Feronia International
Shipping), Port-aux-Francais.
Omdøpt RED FISH II. Kallesignal:
FPJX.

1984: Utflagget til Panama. Kallesignal:
H03512.

1985: Solgt til Massood Marine Services
(Feronia International Shipping),
Abu Dhabi. Omdøpt KHARDAL.

1990: Solgt til International Shipping
Agencies, Abu Dhabi. Omdøpt
CELINA.
Fortsatt i fart.

62) M/s RAFTSUND (VI) (JXVN)

1975:Juli: Levert fra Em. Moen & Sønns
Båtbyggeri, Risør (#215), som RAFTSUND
for Vesteraalens Dampskibsselskab, Stok
marknes.
75 brt, 34 nrt,PC 70.
65’6 x 21’3 x 10-6 1/2.
2x12 syl 4T SACM M60 V12-BSHR diesel
(Société Alsacienne des Constructions
Mecaniques de Mulhose, Mulhose), 1.050
BHK, 773 KW, 18 knop.
1987: Mai: Solgt til Støtteforeningen SHV-
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(1975- 1987)

Område 521, Harstad, omdøpt SHV
HUGIN.

1993: Juni: Solgt til Sjøcruise ANS (Ola
Thomassen, Gjesvær), Harstad.

1975:Desember: Levert fra A/S Sandnessjøen
Slip & Mek. Verksted, Sandnessjøen (# 32),
som MOSKEN for Vesteraalens Damp
skibsselskab, Stokmarknes.

63) M/s MOSKEN (III) (LAVS)
(1975- 1988)

548 brt, 255 nrt, PC 120, 10 PBE.
149’4 x 33’6 x 13-5 1/2.
10 syl 4T B&W Alpha 10V23L-VO diesel
(Alpha Diesel A/S, Fredrikshavn), 1.550
BHK, 1.141 KW, 13 knop.
1988: 06.01: Overtatt av Ofotens og

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.

1994: April: Solgt til Skipslnvest (Torstein
Kristiansen), Bergen, omdøpt
BOSVE.
Samme måned omdøpt MYKEN.
Reg som stykkgods lasteskip.
Ommålt til 677 BT, 214 NT.

64) M/s NORDLAND (III) (LDYK)
(1976- 1987)

1976:Desember: Levert fra A/S Sandnessjøen
Slip & Mek. Verksted, Sandnessjøen (# 33),
som NORDLAND for Vesteraalens Damp
skibsselskab, Stokmarknes.
493 brt, 246 nrt, 1.220 tdw.
23L3 x 47’6 x 15-0.
9 syl 2T Wichmann 9 AXG diesel
(Wichmann Motorfabrikk A/S,
Rubbestadneset), 3.000 BHK, 2.208 KW, 14
knop.
1981: Juni: Overtatt av K/S Nord-Poolen

A/S, Trondheim (Vesteraalens
Dampskibsselskab), Stokmarknes.

1982: Forlenget ved Tyne Shiprepairers
Ltd, South Shields. Loa: 284’4. 675
brt, 394 nrt, 1.600 tdw.

1983: Ny hovedmotor: 12 syl 4T B&W
Alpha D12V28/30 VO diesel (B&W
Alpha Diesel A/S, Fredrikshavn),
3.432 BHK, 2.526 KW, 14 knop.

1987: Overtatt av K/S Nord-Poolen A/S

Omdøpt HAVSULA.
Fortsatt i fart.

1989: Overtatt av Nor-Cargo K/S (Troms
Fylkes Dampskibsselskap A/S,
Tromsø), Trondheim.

1990: Overtatt av Nor-Cargo K/S
Trondheim.

1994: Ommålt til 2655 BT, 796 NT
Fortsatt i fart.

65) M/s KONG OLAV (LJRW)
(1978- 1988)

1964:Mai: Levert fra A/S Bergens Mek.
Verksteder, Bergen (# 433), som KONG
OLAV for Det Stavangerske Dampskibs
selskab, Stavanger.
2.604 brt, 1.345 nrt, 700 tdw, PC 700.
286’8 x 43’6 x 24-1 1/2.
7 syl 2T B&W DM 742VT2BF-90 diesel
(Akers Verft, Oslo), 3.325 BHK, 2.447 KW,
17 knop.
1978: 08.04: Innkjøpt av Vesteraalens

Dampskibsselskab, Stokmarknes.
1986: Noe ombygget. PC 547.
1988: 06.01; Overtatt av Ofotens og

1994: Ommålt til 2634 BT, 836 NT.
Fortsatt i OVDS’ flåte.

66) M/f VÅGAN (VIII) (LIGY)
(1979- 1988)

1979:Mai: Levert fra L. H. Salthammer
Båtbyggeri A/S, Vestnes/Bolsønes Verft A/S,
Molde (# /259), som VÅGAN for
Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
656 brt, 288 nrt, PC 280, 45 PBE.
56,30m x 1 l,61m x 4,20m.
12 syl 4T B&W Alpha 12V23L-VO diesel
(B&W Alpha Diesel A/S, Fredrikshavn),
1.860 BHK, 1.369 KW, 13 knop.
1988; 06.01: Overtatt av Ofotens og

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.

1989: 28.04: Levert fra Trondheim
Contracting A/S, Trondheim, etter
forlengelse. Loa: 68,30m. 1.677 BT,
775 NT, 60 PBE.
Fortsatt i OVDS’ flåte.

67) M/s NORDKYN (III) (LISW)
(1979- 1988)

1979:Oktober: Levert fra Tangen Verft A/S,
Kragerø/Fosen Mek. Verksteder A/S, Fevåg (#
—122), som NORDKYN for Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes.
735 brt, 357 nrt, 1.385 tdw.
77,63m x 14,52m x 4,53m.
8 syl 2T Wärtsilä Vasa 8R 32 diesel (Oy
Wärtsilä A/b, Vasa), 3.480 BHK, 2.561 KW,
14 knop.
1981: Juni: Overtatt av K/S Nord-Poolen

A/S, Trondheim (Vesteraalens
Dampskibsselskab), Stokmarknes.

1988: 06.01: Overtatt av K/S Nord-Poolen
A/S, Trondheim (Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik), Stokmarknes.

1989: April: Rederiets navn endret til Nor
Cargo K/S, Trondheim (Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik), Stokmarknes.

(Nordenfjeldske Shipping A/S),
Trondheim.

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.
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Godsruteskipet Nordkyn
ble levertfra Fosen i

Ukjent fotograf, Per Alsakers
samling

1979.

1990: April: Ombygget til fryseskip ved
Kirksæterørens Skibsverft A/S,
Kyrksæterøra. Registrert i
Trondheim.

1992: 21.01; Registrert i NIS. Nor Cargo
K/S (Nor Cargo International A/S),
Trondheim. Kallesignal: LISW3.

1993: 20.09: Registrert i NOR. Kallesignal:
LGWR.

1994: Ommålt til 2406 BT, 814NT
Fortsatt i fart.

68) M/s ILMATAR (LJKH)
(1980- 1984)

1964:Juni: Levert fra Oy Wärtsilä-Koncemen
A/b, Sandvikens Skeppsdocka, Helsinki (#
375), som ILMATAR for Suomen Höyrylava
Oy -Finska Ångfartygs A/b, Helsinki,Finnland.
Kallesignal: OGJT.
5.101 brt, 2.761 nrt, 570 tdw, PC 332.
355’2 x 53’8 x 14-9 1/4.
12 syl 2T Sulzer diesel (Oy Wärtsilä-
Koncemen A/b, Crickton-Vulcan, Åbo),
4.500 BHK, 3.312 KW, 16 knop.
1973: Ombygget og forlenget ved

1979: Ombygget til cruiseskip ved Oy
Wärtsilä A/b, Helsinki. PC 464.

1980: 04.11: Innkjøpt av Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes, for
kr 32 mill.

1984: 16.02: Solgt til Crown Cruise Line
(Grundstad Maritime Overseas Inc,
Boca Raton, Fl, USA), Panama.
Omdøpt VIKING PRINCESS.
Kallesignal: 3FNQ2. Noe ombygget.
6.421 brt, 3.402 nrt.
Fortsatt i fart.

69) M/s HADSEL (IV) (LJXT)

Howaldtswerke - Deutsche Werft,
Hamburg. 7.155 brt, 3.762 nrt, 830
tdw, Loa: 421’0. 2 nye hovedmotorer
installert i tillegg til eksisterende
hovedmotor: 2x8 syl 4T Nohab
diesel (Nydquist & Holm A/b
(Polar), Trollhättan), 5.600 BHK,
4.122 KW, trippelskruet, 20 knop.

(1981 - 1988)

1981: Juni: Levert fra Brødrene Aa B åtbyggeri,
Hyen (# 157), som HADSEL for Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes.
145 brt, 77 nrt, PC 97, 6 tonn last.
27,16m x 5,83m x l,50m.
2x16 syl 2T GM DDA 16V92T diesel
(Detroit Diesel Allison, Detroit), 1.700
BHK, 1.251 KW, 24 knop.
1988: 06.01: Overtatt av Ofotens og

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.

70) M/s VESTERÅLEN (IV) (LLXY)
(1983- 1988)

1983:Februar: Levert fra Kaarbøs Mek.
Verksted A/S, Harstad (# 101), som
VESTERÅLEN for Vesteraalens Dampskibs
selskab, Stokmarknes.
4.072 brt, 2.073 nrt, 900 tdw, PC 410, 40
PBE.
108,55 m x 16,52m x 6,35m.
2x16 syl 4T Bergen Diesel KVM-16 diesel
(A/S Bergens Mek. Verksteder,
Hordvikneset), 6.394 BHK, 4.706 KW, 18 kn
1988: 06.01; Overtatt av Ofotens og

1988: November; Ombygget ved
Motorenwerke Bremerhaven GmbH,
Bremerhaven. Køy- og salong
kapasiteten utvidet. PC 550.
Ca 6.200 brt (skipet er ikke ommålt
etter ombyggingen).

1994: Ommålt til 6262 BT, 2219 NT.
Fortsatt i OVDS’ flåte.

71) M/s TRUDE (LNWE)

1970:Levert fra Brødrene Aa, Hyen (nr 115)
som TRUDE for Arthur Soløy, Stokmarknes.
Bygget av tre.
26 brt, 17 nrt, PC. Loa: 46’6.
Ukjent maskineri

Fortsatt i OVDS’ flåte.

Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.

(1987- 1988)

1975: Solgt til Peder Tomren, Dragnes pr
Stokmarknes.

1978: Solgt til Arne Breivik, Breivik pr.
Stokmarknes.

1987: Juli: Innkjøpt av Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes
(kjøpet ble ikke registrert i
skipsregisteret før i januar 1988).

1988: 06.01: Overtatt av Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.

1988: Desember; Solgt til Torulv Klausen,
Gryllefjord/Narvik.
Fortsatt i fart.

72) M/f SKUTVIK (III) (JXVI)
(1987- 1988)

1975:Mai; Levert fra Trondhjems Mek.
Verksted A/S, Trondheim (# 721), som
TUNGENES for Det Stavangerske
Dampskibsselskab, Stavanger.
927 brt, 379 nrt, PC 399, 55 PBE.
223’1 x 37’8 x 14-9.
2x8 syl 4T Normo LDM 8 diesel (A/S
Bergens Mek. Verksteder, Hordvikneset),
2.550 BHK, 1.877 KW, 14 knop.
1984: Mai: Forlenget ved Horten Verft AS,

Horten. 2.075 BT, 968 NT. Loa:
262’5. 67 PBE.

1987: November: Innkjøpt av Vesteraalens
Dampskibsselskab, Stokmarknes/
Narvik. Omdøpt SKUTVIK.

1988: 06.01: Overtatt av Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S,
Narvik, etter fusjon mellom ODS og
VDS.

1993: Januar: Solgt til Rogaland
Trafikkselskap A/S, Stavanger.
Omdøpt SKUDENES. Utleiet til
Boknafjordens Ferjeselskap A/S,
Stavanger.
Fortsatt i fart.

slutt
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Iden store flåten av linjeskip som etter Andre verdenskrig seilte i de norske linjer var også en serie bygget avEriksbergs Mek Verkstad i Göteborg. I størrelse, fart og utstyr hørte de til det store flertall av mellomstore norske
linjeskip, men levering av de 17 enhetene strakte seg over et tidsrom på 14 år og avspeilte en utvikling i design og
utrustning. Etter å ha seilt trofast i linjer som Fern-Ville Lines, Cosmopolitan Line, Meyer Line, Norse Oriental Line,
Fjord & Fjell Line og Nopal Line, ble mange av dem solgt til rederier for videre befraktning på T/C-markedet. Seriens
første skip, Fernhill levert i september 1948, seilte under norsk flagg like til oktober 1975 som Rytternes, da den ble solgt
til kinesiske kjøpere. Linjeskipene fra Eriksberg blir derfor et helt lite lengdesnitt i etterkrigstidens skipsfart.

Eriksberg Mek Verkstad ved nordbredden av I slutten av september 1948 lå byggenummer tonns til luke 2og en 15-tonns til luke 4.
Göta Älv hadde før krigen vært best kjent for 373 klar ved Eriksberg, døpt Fernhill. Som et Innredningen var arrangert på kjent vis,
sine tankskip blant norske redere. Rederiet P fullblods linjeskip var det noe bredere enn offiserer, byssepersonale, bysse og messer
Meyerhaddei 1939 bestilt en stor tweendecker Havmann, men hadde større maskin og var i midtskips og lugarer for underordnet dekks
på 9100 tdw, av noenlunde samme kategori det hele bedre utstyrt med rigg og bommer. og maskinbesetning akter. På båtdekket
som naboen Götaverken bygget for Ditlev- Under prøveturen 29.september gjorde fLru/?/// midtskips var det innredet fire doble passasjer-
Simonsen-rederiene. Meyers skip ble sjøsatti unna fartsprøven på Vinga-milen med god lugarer og to suiter, samt egne salonger,
desember 1943 og lagt opp i nesten ferdig margin over de kontraherte 15,5 knop. Ved Passasjerlugarene var utstyrt med egne bad og
stand under navmi Havmann. Dakrigen sluttet flaggskiftet ble kommandoen overtatt av wc. Kaptein, styrmenn, radiotelegrafist og to
var det bare noen avsluttende arbeider og kaptein Gunnar Rogne, som hadde vært fører piker bodde på underbroen. Skipet avspeilte
utrustning igjen før den 2. august 1945 satte i rederiet siden 1937, og den første reisen gikk etterkrigstidens standard, med enmannslugarer
kursen ut på verdenshavene. norover Bohuslånkysten til Oslo. Etter for alle, unntatt for dekks- og bysseguttene.

På dette tidspunkt hadde Eriksberg fått flere presentasjon og lasting Ia den 1. oktober ut på Å dømme etter lugarplanen hadde skipet,
bestillinger fra norske rederier. Med hjelp av reise til Miami for å laste på første tur i linjen. ihvertfallsomnytt,enbesetningpå40personer.
regjeringen i London ble det i april/mai 1944 5. november passerte den Panama-kanalen, Foruten faste stillinger som kaptein og
stilt penger til rådighet til finansiering av 20 bound for Manila,
skip fra svenske verksteder, Pulje I. Mot
slutten av året fulgte Pulje II på 20 og Pulje III Fernhill var bygget med maskin midtskips, det 11 underordnete dekksfolk, 10 i maskinen
på 43 enheter like før krigen sluttet. Blant fem luker og lasterom, med bakken trukket og 6 i bysse-avdelingen. Senere ble det spart
disse 83 skip var flertallet nettopp linje- og akter over luke 1. Det var mellomdekk i alle inn betydelig i antall besetningsmedlemmer,
tankskip, og blant dem var seks linjeskip fra rom og i tillegg et nedre mellomdekk i rom 2 men seiv Granville levert i 1962 hadde hele 43
Eriksberg, tre til Fearnley & Eger, to til A F og 3. Riggen for lastehåndtering var svært manns besetning.
Klaveness og ett til J Ludwig Mowinckels omfattende, med ni doble poster med 3- og 5-
Rederi. tonns løft, samt to lungløftbommer, en 30-
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Linjeskip fra Eriksberg
Av Dag Bakka Jr

styrmenn, telegrafist og elektriker, maskinsjef
og maskinister, båtsmann, stuert og kokk, var

. \\ " i

- . •

h j ' \ \ i yrH~

• { j \ A . >:.x  / % k I

! i ) I \ : f - \ :,L \ 1,1.

‘li \ \ —* spi
\ I . , Vi; - r I »   « !S»-' „p ki(

€, ;» Bfe.> * . ,»- ... .

- v fe*-' -  :;. • •  •:: &"*'JL..... .L.,^

•' , .V,. ‘v



Hovedmotoren var en 7-sylindret to-takts Illustrasjoner: Mowinckel hadde i 1952 bestilt to slike skip,
enkeltvirkendeBurmeister&Wain,som vanlig Forrige side: Velholdte Fernhill laster i byggenummer 469 og 470, hvorav sistnevnte
bygget på lisens vedEriksberg. Normal ytelse amerikansk havn engang på 50-tallet. ble k°™vertert til en 13000-tonner og levert
på 115 o/min var 5.650 bhp, som gav en „ . . . som Folga r september 1957.
marsjfart rundt 15 knop og enda en knop i oto fraforfätterens sam mg. Skipene ksom var kontrahert under krigen
ballastet stand. Ved vanlig rutefart gikk det kom på rundt 9,2 millioner kroner etter
med 21 tonn gasolje i døgnet. Over: Fernhill i Eriksbergs klassiske glideskalatillegg i byggetiden, Havørn i 1949

Fernhill ble fulgt av en serie mer enn mindre
like skip, alle bygget over samme lest:

bnr navn levert kontr rederi

373 Fernhill 9.1948 1944 Fearnley & Eger, Oslo
334 Belleville 12.1948 1944 A F Klaveness &Co AS, Oslo
377 Lista 1.1949 1945 AS J Ludw Mowinckels Rederi, Bergen
378 Fernbay 3.1949 1945 Fearnley & Eger, Oslo
383 Pleasantville 9.1949 1945 A F Klaveness &Co AS, Oslo
384 Fernstream 9.1949 1945 Fearnley & Eger, Oslo
391 Havørn 12.1949 3.46 P Meyer, Oslo
394 Havfolk 3.1950 3.46 P Meyer, Oslo
437 Havmøy 8.1953 4.51 P Meyer, Oslo
465 Havtroll 3.1956 11.51 P Meyer, Oslo
497 Oakville 5.1957 12.54 A F Klaveness &Co AS, Oslo
469 Egda 8.1957 1952 AS J Ludw Mowinckels Rederi, Bergen
540 Roseville 10.1961 1956 A F Klaveness &Co AS. Oslo
537 Granville 3.1962 1956 A F Klaveness &Co AS, Oslo
569 Earlville 7.1963 1960 A F Klaveness &Co AS, Oslo

I tilleg ble ett skip bygget ved NV Werf Jan Smit Czn, Alblasserdam:
552 Havhøk 3.1955 3.52 P Meyer, Oslo

linjeføring fra 40-tallet.
Kapasitetsplan iforfätterens samling.

kostet 11.5 millioner, Havmøy bestilt i 1951
kom på 15,2 og Havhøk året etter på 21
millioner.

Serien kom til å avspeile adskillig ulikhet,
både i detaljer og i ytre design. Fearnley &
Egers og Klaveness’ skip hadde hver en dobbelt
bompost på bakken foran luke 1, mens Lista og
de første Hav-båtene manglet denne. Senere
skip, som Havhøk og Havtroll fikk A-poster,
mens de tre siste Klaveness-båtene ble utstyrt
med Stiilcken-poster.

Likeledes kom Lista, Havørn og Havfolk til
å skille seg ut med teakverk på broen, men
allerede Havørn i slutten av 1949 fikk større
midtskipshus med mer moderne linjer. Enda
et skritt i så måte ble tatt med Havtroll i 1956
og de senere, med karakteristisk
strømlinjeformet skorstein.

Også i maskineri ble det gjort forandringer,
da Havtroll og de senere fikk en ny type
hovedmotor, en 6-sylindret B&W på 7500
bhk. Disse enhetene kunne holde marsjfart på
17 knop og brente da 31 tonn tungolje i døgnet.
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-, t • kom som regel lagenefra norske linjeskip best P Meyer hadde linjefart for øyet, star det i 50-
N orske linjcr ut " " årsboken, da de to linjeskipene ble bestilt pa

, . . iQ/n 1{Uq ’ Eriksberg i 1946. Etter åha vurdert flere

DefemsøsterskipleverttilFeamley&Egerog prosjekter, satset rederiet på et opplegg mellom

linjerederiene hadde fått i gang sine ruter med AFHaveness&Cobleallesattinniredenenes U5 Adaadaog Kontinenlekoga^,juhl1 *
eone og befraktede skip, de gamle tyske og linjefart som fra 1950 ble drevet under Havmann ut fra New York Pa sln førstø
japanske konkurrenter var borte og det var fellesnavnet Fern-Ville Lines. Det var flere, rtmdrerse. Den første t,den ble linjen dreve
stort transportbehov i gjenreisninger. Særlig mellom US Gulf/Pacitic og Fjerne Østen, og befraktet tonnasje, vesentlig norsk, og
gikk det mye utgående last fra amerikanske fraUSGulf/AtlantictilMiddelhavet. Dessuten desember 1949 kom endelig Havørn som, de
“ y samseilte rederiene med Wilhelmsen i Barber- første egne linjeskip. Ved midten av 50-tallet

Det var derfor nærliggende at flere rederier Fern-Ville Lines mellom Fjerne Østen og US var Meyer Une kommet opp • l°-dagl‘g=
som satt med egnet tonnasje, våget seg inn i Atlantic/Gulf via Suez, og tilbake via Panama seilmger utført med fem egne skip.
linjefarten Nye foretak blomstret derfor i denne i Barber-Wilhelmsen Line. Klaveness hadde tok ca 50 døgn med anløp av New York
fasem noen kom til å hevde seg godt, mens på egenhånd også sin Klaveness Une mellom
andre ble kortlivede foretak. US Pacific og Fjerne Østen. og Antwerp. Rotterdam og Hamburg pa

For siøfolkene var linjefarten en stabil og Rasjonalisering for å møte bade konkurranse Kontinentet .,
jevntover godt likt trade. Den kunne riktignok og tekniske krav førte til innstrammger i Enksberg-batene ble faset ut ved midten av
være arbeldskrevende med hyppige havne- linjefarten i siste halvdel av 60-årene. 60-tallet, da rederiet istedet satset pa skip med
anløp Under de årvisse kapproinger med Klaveness hadde solgt sitt nyeste linjeskip, flush mellomdekk for truck-handtetrmg av
livbåt som ble arrangert i amerikanske havner Earlville, til Øivind Lorentzen kort etter lever- lasten. I 1965 begynte linjen ogsa ata med
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Bergenser i linjefart, Mowinckels Lista i Cosmopolitan Lines farger.
Foto Alex Duncan

Meyers Havfalk for inngående til Brisbane, i befrakters farger. Foto Warwick Foou

ing i 1963, og i 1967 ble Oakville og Granville
solgt til Everett Orient Line.

Fern-Ville Lines ble i 1969 reorganisert i et
samarbeide med Wilh Wilhelmsen i Barber
Lines AS, men av denne serien var det bare
Roseville som fikk plass i linjeopplegget.

Mowinckel hadde i april 1939 sluttet avtale
med Cosmopolitan Shipping Co Inc, New
York, om å opprette en linje mellom havner
som New York, Philadelphia, Baltimore,
Antwerpen og Le Havre. Seilingene kom såvidt
i gang som Cosmopolitan Line før krigen brøt
ut, og først i 1947 kom linjen i gang for alvor.
Her ble Lista satt inn i januar 1949, sammen
med Lindholmens-bygget Ronda og senere
Akers-bygget//ema. I det ytre ble skorsteinen
market med en stor C utenpa Mowinckels
farger. Senere kom Egda inn, sammen med
Hørda som var bygget på Akers. Etterhvert
ble også havner som Rouen og Amsterdam
omfattet av linjen.

Cosmopolitan Line ble avviklet i 1967 og
skipene deretter solgt eller befraktet på T/C.
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containere. Konkurransen fra 1966, først og 1964/65 kjøpte Olsen & Ugelstad tre aldrende året etter ble overført til den hollandske part
fremst fra HAPAG, førte til minkende andel Meyer-båter for sine linjer. Havørn ble til ner, ble Havhøk overtatt i stedet og døpt
av trafikken, og i 1971 solgte rederiet hele sin Limdefjell og satt inn i Fjell and Fjord Lines, et Ørnefjell. Olsen & Ugelstad gav opp sin
Meyer Line til Reksten-rederiene.

Åpningen av St Lawrence Seaway i 1959 gav Havfolk ble omdøpt Rugdefjell og kom inn i
anledning til å bruke “vanlige” linjeskip, og i Fjell-Oranje Line på Kontinentet. Etter at den

Oakville/ra 1957 viste tidsriktige linjer av karakteristisk Eriksberg-stil. Leveringsfotofra verftet.

samarbeide med Den Norske Amerikalinje om tradisjonerike linjefart i 1971 og avhendet
fart mellom Lakene og Skandinavia, mens skipene.
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Også Bruusgaard, Kiøsterud & Co og Øivind
Lorentzen kom til å drive slike skip i sine
linjer. Pleasantville gikk til Bruusgaard i 1963
og seilte som Hero i fart på Østen. Seriens siste
skip, Earlville bygget for Klaveness, ble levert
i 1963 som et av de siste konvensjonelle
linjeskip. Det ble fra levering chartret til
Nopal Line mellom Nord-og Sør-Amerikas
østkyst og etter noen måneder også kjøpt av
Lorentzen som Nopal Rex.

Det ble Klaveness-skipet Roseville som satte
strek for Eriksberg-serien i norske linjefart.
Siden 1969 hadde den seilt i Barber Lines
farger. I 1974 besluttet Feamley & Eger og
Klaveness å tre ut av linjen og solgte sine
andeler til Wilhelmsen. Roseville ble derfor
solgt i oktober 1974 - for en meget god pris.

Mange av de konvensjonelle linjeskipene
forsvant fra flåten i siste halvdel av 60-årene.
Greske kjøpere var interessert i slike skip, som
var godt vedlikeholdt og egnet både i T/C
markedet og med partilast. Også noen norske
rederier tok del i dette markedet, som et tiår fra
rundt 1963 fikk ganske omfattende omfang.
Rederier som Johs Presthus i Bergen kjøpte
flere eldre linjeskip, blant annet Havmøy som
seilte noen år under navnet Aud Presthus.
Haugesund fikk en forholdsvis tallrik flåte,
som dannet en overgang fra trelastfarten. Blant
annet ble Lundefjell kjøpt av Arene Østensjø i
1970 og satt i fart på Østen som Pax. Men
særlig vellykket ble rederier som Johs Solstad
i Skudeneshavn og Arne Teigen i Egersund,
som begge innarbeidet seg med kommunist
kinesiske befraktere og drev om omfattende
linjefart mellom Europa og China. Det var
således Teigen som kjøpte Fernhill i 1970 og
gav den navn Rytternes.

Den første ble i dette tilfelle den siste. I
oktober 1975 ble gamle Rytternes solgt til
kinesiske kjøpere etter 27 år under norsk flag.

Den norske linjefarten og de mange linjeskip i
fart over hele kloden danner et spennende og
fargerikt kapittel i etterkrigstidens skipsfart.
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Fernhill fikk et langt liv i norsk eie, til sist som Rytternes av Egersund.
Waterweg Photos

ms FERNHILL LNNF
29. september 1949 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-373) som
FERNHILL til AS Glittre (Fearnley & Eger),
Oslo.
4937 brt 8400 tdw 4 34.9/58.1/25.5 ft
7-syl 5650 bhk 15 knop Eriksberg-B&W

Tatt ut kaptein Gunnar Rogne, seilte i Fern-
Ville Lines mellom USA og Østen.
1970 Solgt i februar 1970 til Jens Hetland&

Arne Teigen, Egersund for USD
496.000, omregistrert 2. juni og
omdøpt RYTTERNES.

1975 Solgt i oktober 1975 til Petula Ship
ping Co, Hong Kong/Mogadiscio for
USD 640.000, nytt navn UNITED
FORTUNE.

1977 Solgt til Z M Industries, Pakistan for
opphugging på Gadani Beach, fra
Karachi 8. oktober for å settes på grunn
på stranden. Hugging begynte i februar
1978.

ms BELLEVILLE LNSJ
2. desember 1948 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-374) som
BELLEVILLE til Skibs-AS Solstad (A F
Klaveness & Co AS), Lysaker/Oslo.
4946 brt 8400 tdw 434.9/58.1/25.5 ft
7-syl 5700 bhk 15 knop Eriksberg-B&W

Levert samme dag som Fernbay ble sjøsatt,
tatt ut av kaptein Aage Jul Holtan. Seilte i
Fern-Ville Lines

1957 Grunnstøtte 24. september 1957 på
Brenton Reef, Newport Neck, på reise
Boston-Philadelphoa med stykkgods.
Erklært konstruktivt totalforlis. Losen
suspendert pga uaktsomhet. Vraket
solgt i november 1957 til Submarine
Specialists Inc for USD 52.000 til
opphugging.

Skipsliste

ms LISTA LEUX
26. januar 1949 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-377) som LISTA til
AS J Ludwig Mowinckels Rederi, Bergen.
4841 brt 8450 tdw 434.8/58.1/25.5 ft
7-syl 5700 bhk 15,5 knop Eriksberg-B&W

Byggesum NOK 9,2 millioner. Første fører
var kaptein Sverre A Simonsen; låstet første
gang i Antwerpen for utgående i Cosmopoli-
tan Line, avgang 2. februar for New York.
1967 Solgt i april 1967 til Mantornen Cia

Naviera SA (Pergamos Shipping
Agency, London), Piraeus for GBP
225.000, levert primo juni 1967 i
Antwerpen og omdøpt IRENE M

1971 Solgt til Sincerity Shippiong Co SA,
Piraeus, nytt navn SINCERITY

1974 Grunnstøtte 11. juli 1974 100 sjømil
fra Mtwara på reise Mombasa-B uenos
Aires. Forlatt av besetning, men brakt
flott, ført til Mombasa.

1975 Solgt til opphugging, ankom Karachi
under slep 8. mai 1975, tatt undre
hugging på Gadani Beach i juli .

ms FERNBAY LNVA
17. mars 1949 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-378) som
FERNBAY til DS IS Garonne (Fearnley &
Eger), Oslo.
4933 brt 8300 tdw 434.9/58.1/25.5 ft
7-syl 5650 bhk 15 knop Eriksberg-B&W

Seilte i Fern-Ville Lines, Første fører var
kaptein Arild Wergeland.
1949 Skadet av brann i overbygningen

midtskips 20. desember 1949 mens
skipet lå i Baltimore. Etter midlertidig
reparasjon ført hjem til Eriksberg,
ankom Göteborg i februar 1950.

1966 Solgt til Kastor Cia Maritima SA.
Piraeus (John Katsoulakos), Piraeus
for GB P 273.000, levert i oktober 1966
og omdøpt ANNA K.

1973 Solgt opphugging, ankom Kaohsiung
11. mars 1973 for levering.

ms PLEASANTVILLE LNZU
15. september 1949 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg, (-383) som
PLEASANTVILLE til Skibs-AS Goodwill (A
F Klaveness & Co AS), Lysaker/Oslo.
4951 brt 8350 tdw 434.9/58.1/25.5 ft
7-syl 5700 bhk 15 knop Eriksberg-B&W

Seilte i Fern-Ville Lines.
1963 Solgt i april 1963 til Bruusgaard,

Kiøsteruds Skibs-AS, Drammen for
GBP 250.000, levert ca 10. august i
Beaumont og fikk navnet HERO. I
fart mellom Burma/Thailand og Japan.

1969 Solgt til Farcom Enterprises Ltd, Hong
Kong/Mogadiscio for USD 525.000,
levert 15. april 1969 og omdøpt HAI
SHEONG

1977 Solgt i januar 1977 til Pacific Interna
tional Lines (Hong Kong) Ltd, HK

1978 Solgt til opphugging, avgikk Aden 16.
februar 1978 for Karachi, hugget på
Gadani Beach i mars.
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ms FERNSTREAM LFGI
6. oktober 1949 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-384) som
FERNSTREAM til AS Glittre (Fearnley &
Eger), Oslo.
4980 brt 8300 tdw 434.9/58.1/25.5 ft
7-syl 5650 bhk 15 knop Eriksberg-B&W

Seilte i Fem-Ville Lines

ms HAVØRN LKFB
22. desember 1949 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-391) som HAVØRN Meyers Tankrederi, AS Havtor og AS Havbør
til AS Havtor (P Meyer), Oslo. (P Meyer), Oslo.
4944 brt 8375 tdw 434.9/58.1/25.5 ft 4942 brt 8375 tdw 434.9/58.1/25.5 ft
7-syl 5650 bhk 15 knop Eriksberg-B&W 7-syl 5650 bhk 15 knop Eriksberg-B&W

Kontrahert i mars 1946, byggesum NOK 11.5 Kontrahert i mars 1946, byggesum NOK
millioner. Seilte i Meyer Line. 12.679.000. Seilte i Meyer Line.

ms HAVFALK LIGU 1973 B lue Line Shipping Co SA
Mars 1950 levert fraEriksbergs Mek Verkstads (Mythikos Ploutos Shipping Co SA),
AB, Göteborg (-394) som HAVFALK til AS Piraeus

1952 Rårent 11. desember 1952 med HA
WAIIAN RANCHER (8353 brt 1944)
for utgående i Golden Gate, Sand Fran
cisco Bay, i tåke. Rammet midtskips
på babord side, slått hull inn i maskin
rommet og sank på 26 minutter.
Fernstream var ført av kaptein Axel
Kristensen, som hadde slått bakk slik
at skipet låda stille da kollisjonen inntraff.
På utgående reise fra Baltimore til
Manila. Alle reddet.

1964 Solgt i november 1964 til AS Luksefjell 1964 Solgt i september til AS Luksefjell og

1970 Solgt til AS Liv (Arne Østensjø AS), 1966 Solgt i februar 1966 til Oranje Lijn

1974 Brannskadet 19. februar 1974 i Shang PRINS PHILIP WILHEM

& AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), AS Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo
Oslo for GBP 300.000, omdøpt for GBP 300.000, omdøpt
LUNDEFJELL. Seilte i Fjell and RUGDEFJELL. Anvendt i Fjell-
Fjord Lines. Oranje Line.

Haugesund for USD 600.000, levert MaatsZeetransportNV (A VederNV),
21. februar 1970, omdøpt PAX RotterdamforGßP37s.ooo,nyttnavn

hai, liggende utbrent på sandbanke. 1969 Solgt til Glafki Shipping Co SA (Blue
Opphugget lokalt. Line Shipping Co), Piraeus, som

CAPETAN GEORGIS

En leltlastet Havmøyfor utgående i Kanalen. Real Photographs Ltd

Aud Presthus, tidligere Havmøy, befraktet til linjerederi.
Ukjent fotograf, forfatterens samling.

1976 Myhtikos Ploutos Shipping Co SA
(E Maltezos), Piraeus

1979 Solgt til opphugging, ankom
Kaohsiung 23. august 1979.

ms HAVMØY LAOX
August 1953 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-437) som
HAVMØY til AS Havtor (P Meyer), Oslo.
4998 brt 8300 tdw 434.8/58.1/25.5 ft
7-syl 5160 bhk 15 knop Eriksberg-B&W

Kontrahert i april 1951, byggesum NOK
15.246.000 Seilte i Meyer Line
1957 I juli 1957 oppstod det brann i luke 4

mens skipet var på vei fra New York til
Norfolk Va. Søkte inn til Lynnhaven
Roads, hvor brannen ble slukkket etter
10 timers arbeid.
For østgående fikk skipet maskinskade
20. oktober 1957 200 sjømil vest for
Land’ s End, slepebåten TURMOIL til
unnsetning.

1966 Ombygget med flush mellomdekk
1967 Solgt i mai 1967 til Johs Presthus

Rederi, Bergen for GBP 365.000 (7,3
millioner kr), levert 14. juni 1967,
omdøpt AUD PRESTHUS

1970 Overført til Arne Presthus Rederi AS,
Bergen i juni 1970.

1973 Solgt september 1973 til Hoe Hoe
Shipping Co, Singapore for USD
1.000.000, omdøpt HOE SENG.

1975 Solgt desember 1975 til Fairwiew
Shipping Co Ltd, Piraeus, nytt navn
ZEA SILVER.

1980 Zea Silver Shipping Co SA, Piraeus,
omdøpt PANOS

1981 Ifebruar 1981 til Kotinos Shipping Co
SA, Piraeus, KOTINOS.

1981 I juni 1981 Intrasky Shipping Ltd,
Panama, INTRA SKY
Videre til opphugging, ankom Bombay
3. oktober 1981.
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ms HAVHØK LARK 690.000, nytt navn ARIAS
Mars 1955 levert fra NV Werf Jan Smit Czn, 1976 Solgt Hong Kong Orient Shipping Co
Alblasserdam (-552) som HAVHØK til AS
Meyers Tankrederi (P Meyer), Oslo ISLAND
4973 brt 8175 tdw 437.8/58.1/25.6 ft 1980 Solgt opphugging, ankom Kaohsiung

Kontrahert i mars 1952, byggesum kr

9-syl 16 knp NSN-MAN 21.-januar 1980.

21.212.000. Seilte i Meyer Line ms HAVTROLL LAUA
1965 Solgt juli 1965 til AS Rudolf (Olsen & Mars 195 6 levert fraEriksbergsMek Verkstads

Ugelstad), Oslo for GBP 300.000, AB, Göteborg (-465) som HAVTROLL til AS
omdøpt ØRNEFJELL. Seilte i Fjell- Havtor (P Meyer), Oslo.
OranjeLine. 5169 brt 8200 tdw 434.8/58.1/25.5 ft

1971 Solgt august 1971 til Skibs-AS Solvang 6-syl 7500 bhk 17 knop Eriksberg-B&W
(Brødrene Olsen), Stavanger for USD Kontrahert i november 1951, byggesum kr
735.000, levert 8.september, omdøpt 20.461.000. Seilte i Meyer Line
KONGSFJELL 25. november 1971.

1972 Midlertidig omdøpt CONCORDIA 1971 Solgt i september 1971 Sincere Navi
FJELL fra februar til oktober 1972, gationCoLtd,HongKong/Mogadiscio
under TC til Concordia Line, for USD 775.000, levert i oktober og
Haugesund. Igjen KONGSFJELL omdøpt FORTUNE WIND.
fra oktober 1972. 1977 Reg i Panama

1973 Solgt i januar 1973 til Arias Naviga 1983 Solgt til opphugging, avgikk Hong
tion Corp Ltd, Piraeus for USD Kong 6. mai 1983 for Huangpu, China.
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Havhøk var bygget i Holland, men var av samme type. Real Photographs Ltd

Havtroll, bestilt under Korea-boomen, ble et meget kostbart skip.
Ukjent fotograf, forfatterens samling.

Ltd SA, Panama, omdøpt MAWAN

ms OAKVILLE JWLS
10. mai 1957 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-497) som
OAKVILLE til Skibs-AS Siljestad (A F
Klaveness & Co AS), Lysaker/Oslo.
5203 brt 8100 tdw 434.8/58.1/25.5 ft
6-syl 7500 bhk 17 knop Eriksberg-B&W

Kontrahert i desember 1954 for SEK
10.675.000, på glideskala. Seilte i Fern-Ville
Lines. Fra 1964 sluttet til andre linjerederier.
1967 Solgt september 1967 Everett Orient

1982 Solgt opphugging, avgikk Osaka 20.
februar 1982 for Kaohsiung, ankom
før 11. mars. Opphugget.

ms EGDA JWOT
August 1957 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-469) som EGDA til
AS J Ludwig Mowinckels Rederi, Bergen.
5403 brt 8175 tdw 434.8/58.1/25.5 ft
6-syl 7500 bhk 17 knop Eriksberg-B&W

Tatt ut av kaptein Sverre A Simonsen, seilte i
Cosmopolitan Line. Fra 3. kvartal 1967 på T/
C til andre linjerederier. Lå opplagt i Bergen
en kort tid høsten 1970.
1973 Solgt mai 1973 South Shipping Lines

- Iran Line, Bandar Abbas for USD
1.400.000, levert i juni og omdøpt
IRAN ZAMIN

1977 Irano-Hind Shipping Co Ltd, Bandar
Abbas, AMIR KHOSROW

1979 Marvia Shipping SA, Panama,
OCEAN TRADER

1980 Til opphugging, ankom Kaohsiung 7.
januar 1980.

ms ROSEVILLE JXPY
10. oktober 1961 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-540) som
ROSEVILLE til Skibs-AS Siljestad (A F
Klaveness & Co AS), Lysaker/Oslo.
5267 brt 8000 tdw (åpen), 5267 brt 9650 tdw
(lukket), 451.8/58.1/25.5-35.8 ft
6-syl 7500 bhk 17 knop Eriksberg-B&W

Tatt ut av kaptein G Normann Olsen, Fevik.
Seilte i Fern-Ville Lines, senere i Barber Lines.
1974 Solgt i oktober 1974 Star Steamship

Society, Beirut for USD 3.600.000,
omdøpt JUNIOR K

1985 Solgt opphugging, ankom Gadani
Beach 23. november 1985.

ms GRANVILLE JXRH
9. mars 1962 levert fra Eriksbergs Mek
Verkstads AB, Göteborg (-537) som
GRANVILLE til Skibs-AS Siljestad (A F
Klaveness & Co AS), Lysaker/Oslo.
5267 brt 8000 tdw (åpen), 7392 brt 9650 tdw
(lukket), 434.8/58.1/25.5-35.8 ft
6-syl 7500 bhk 17 knop Eriksberg-B&W

Bygget for Fern-Ville Lines, men periodevis
sluttet i annen fart. Tatt ut av kaptein Alf Th
Andersen.

Line Inc, Monrovia, levert i mai 1968
i Yokohama, omdøpt
MAKEVERETT.
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Tatt ut av kaptein A Bjerkeseth, Helgeroa, ved

1962 Kolliderte 29. november 1962 med pir
i Vancouver, rev overende to kraner
og ødela 50 meter kai.

1967 Solgt september 1967 Everett Orient
Line Inc, Monrovia, levert i november
1967 som TAMURAEVERETT.

1983 Solgt til opphugging Taiwan, ankom
Kaohsiung 27. juni 1983.

ms EARLVILLE JXWD
2. j uli 1963 levert fra Eriksbergs Mek Verkstads
AB, Göteborg (-569) som EARLVILLE til
Skibs-AS Siljestad (A F Klaveness & Co AS),
Lysaker/Oslo.
5261 brt 8000 tdw (åpen), 7386 brt 9650 tdw
(lukket), 434.8/58.1/25.5-35.8 ft
6-syl 7500 bhk 17 knop Eriksberg-B&W

levering sluttet til Nopal Line.
1963 Solgt november 1963 AS Sobral

(Øivind Lorentzen), Oslo for GBP
950.000, levert i januar 1964 og
omdøpt NOPAL REX. Seilte i Nopal
Line

1973 Solgt mai 1973 North & Soputh At
lantic Steamship Co Inc, Piraeus for
USD 2.580.000 inkl 3+2 års TC tilbake
til Nopal Line, omdøpt NOPAL
ALKIMOS

1975 Solgt april 1975 Limnos Shipping Co,
Piraeus, NOPAL NEVA

1977 Omdøpt NEVA i mars 1977
1979 Omdøpt ELEN i juni 1979
1979 Solgt november 1979 Hayder H

Amodey, Dammam, nytt navn AL
SHEHABIA

1985 utkjent eier, omdøpt VOYAGER I
solgt opphugging, ankom Gadani
Beach 27. desember 1985.

Roseville/ra 1961, for inngående til Vancouver tidlig på 70-tallet i Barber Lines farger. Waterweg Photos.

Earlville ble siste i serien, her som Nopal Rex i amerikansk havn. Alex Duncan
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TAersom du kommer inn t,l Oslo landeveien fra Moss, får du når du passerer Sjursøya et godt overblikk over Oslo
!_/ havn og alle aktivitetene der. Du kan se ut mot Filipstad hvor Wilhelmsen båtene tidligere lå ikø for åfå losset

ogsa se Tjuveholmen, den gamle Fred. Olsen terminalen, og naturligvis Grønlia og Langkaia med Revierkaia
Men, dessverre hjertet banker ikke like varmt lenger hos en gammel sjømann. Det er nemlig tomt. Du kan omtrent ikke
se eneste bat pa disse stodene. Du kan derimot kanskje se noen ro/ro ferger på Sørengkaia. Det er omtrent alt Men
dersom du drar hjem igjen en lørdag og passerer Ormsundkaia kan du se et eksempel på “roten til alt vondt” Mens

i ipstad tidligere la full av Wilhelmsens svarte og hvite linjebåter, med to midtskip, to blå ringer og sulterand li^er
det na et grønt contamerskippa Ormsundkaia: “MAERSK EURO PRIMO”, bygd 1990 brt 7676, DWT 8400 TEU740
.... ®am ™e d,wt som de gamle Imjeskipene, men med en besetning på bare 11 mann, og kravet er kun 7 Denne er

ignok en feeder, men representerer de moderne containerskipene. Store skip på opptil 50.000 dwt o» nesten ingen
ombord. Og de som er der er fihppmere og indere. Og båtene er rett og slett stygge. I linjeskipenes »lanstid 50/60-årfne
vai båtene vakre, og det var mange mann ombord. Og de fleste norske.

bss-;,a;^r8“j 4i4p4 :rFena'o7nnrflredtiiA„,we^n somdM 8ode ™««
brutto, bygd 1949 på Eriksber» og hun hadde nt , f “"a Fly“lskaP 1en Sammel han naturligvis pä en knop med renneløkke.
mangesøsle,ogsaFhosP M^r8 Dakma-aRotterdam, Men,.Antwerpenfan, “De,måDeikkegjøre”,saskipperen. “dersom

—Äagärjoknop“oppo£dafa,lw

oö hun var en helt typisk representant for sjanse før Rotterdam ..not . , .
etterkrigstidens linjeskip Et vakkert skin med ‘cl- , ’ et Sltter da vel ingen opp i masta og drar i
ett midtskip, teakbro o* passas jerlugter for i™ ™T 5 andet gfUppe aV tamPen” sa lettmatrosen. Han ble ikke
12 personer. Men, hun var altså by-d i 1949 t0 “ danSke matr°S der 0mbord - Båsen var me§et §lad for
og det betød bommer2 SX og en itahener. Det varet dårlig forhold mellom de nye mannskaper han fikk. De var edruelige
og alderen kunne synes', 08^'tlelseSkiPPeKnvilla V >0.™. til om morgonen. Dvs, en var ulv i
derav 4 styrmenn, hvilket betød at vi bare Mp l o-vr “K’ °g uleseilerene vllle hekter, jeg tror det var en trønder. Han var
hadde lugarplass for 10 paLastrt Vi Iradde m * * ** °* beskjede" ha» ™r edru. Men for
ikke ofte passasjerer. De foretrakk nywebäter kume S°m “ Spräkbruk när han >1*0 var det. Men han

Äarw35 ssssass sas- —-• -
Si H o rSTdeAntWe^en’ det faktum. F.eks forfremmelse av mannskaper

over dammenTl Net PhdadelpS' Bd måtte ' To" HØdig.®^ Men det hendte de Stuerten var av den sparsomme typen. Det var
timore, Norfolk og Newport News danske 1ni T T n pdyktlge °g edruell Se mat nok > ™en det skulle serveres det billigste
tøft om vinteren ? f°rfremmes dl matroser- kjedeligste som kunne skaffes. Men vi

, tlkk ,V1 ™°torstoPP en daS- De to svarte byttet stuert ganske ofte. Problemet lå kanskje
ulene skulle heises opp. høyere opp. Det var mye hard jobbing på en
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Norge, linjeskipenes hjemland

Vakre Havørn> 8400 tdw, 43 manns besetning. Det var andre tider... Foto Alex Duncan

av Harald B j ørkli
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Årsmøtet for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap holdes i Oslo lørdag 27. mai 1995 kl 1200
Møtet holdes på Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøy, og medlemmene samles ved inngangs
døren.

Til behandling föreligger:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 1994
3. Regnskap for 1994
4. Styrets forslag til budsjett for 1996
5. Styrets forslag til kontingent for 1996
7. Valg av

8. Eventuelt

Etter møtet blir det anledning til å bese seg på museet som i denne tiden har utstillingen
"Flytende hoteller".

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK
SELSKAP

a. Formann
b. 5 styremedlemmer
c. Redaktør av "Skipet"
d. Redaksjonskomité
e. Bibliotekar
f. Revisor med varamann
g. Valgkomite

Årsmøte for

Styret

Per Alsaker



Sommeren 1994 kunne SKIPETs redaksjon presentere et sterkt forbedret blad for medlemmene. Med
dette produktet har NSS kommet på offensiven. Seiv om økningen i medlemstall i 1994 var heller
beskjeden, tyder antall innmeldinger utover vinteren på at SKIPET nå “selger” NSS bedre enn før. At
föreningen er i ferd med å bli bedre kjent, vises bl a ved at NRK-TV har konsultert NSS under
produksjonen av en TV-serie om handelsflåten under Annen Verdenskrig.
Medlemstall pr 311293 var 838.62 nye meldte seg inn i 1994, likeså 9 tidligere utmeldte. 55 ble strøket
grunnet manglende betaling, 5 døde, mens 7 meldte seg ut. Dette gir en netto medlemstilvekst på 4, og
et medlemstall pr 311294 på 842.

SKIPET har gjennomgått store endringer i 1994. Kontrakten med tidligere trykkeri ble sagt opp efter
nr 4/93, og ny trykkeriforbindelse ble Centraltrykkeriet i Bergen. Bladet fremstår nå som et helt annet,
og profesjonelt produkt, grafisk sett. Det har gitt den nye redaksjonen de beste muligheter for å utvikle
bladet også innholdsmessig. Redaktør f.o.m. nr 1-2/94 er Dag Bakka Jr. 1994-årgangen er på 3 numre
(1 & 2 ble slått sammen), hvert på 68 sider.
Litt om NSS’ øvrige virksomhet: Föreningen har 2 aktive lokalavdelinger, NSS-Bergen og NSS-
Østlandet. Disse foreningene har bra besøkte medlemsmøter, der temaet er skip og skipsfart.
NSS’ bibliotek på Karmøy har vel 250 boktitler, i tillegg til alle årganger av SKIPET. Alt dette er for
utlån til medlemmene. Videoteket er föreningens samling av maritim film. Samlingen er under
oppbygging, men det er meningen at medlemmene i fremtiden skal kunne låne videokassetter på samme
måte som bøker. Föreningens foto-pool organiserer medlemmer i fotosirkler, der det bestilles fra
sirkulerende billedsamlinger. Det ser ut til at en i 1995 vil kunne tilby bilder fra NSS’ egen fotosamling,
Opedalsamlingen. Den daglige drift av NSS er det Styret på 7 medlemmer som tar hånd om. 4
styremøter har vært avholdt i 1994. Kontaktpersonene for de ulike virksomhetene finnes på side 2 i
SKIPET.

NSS’ økonomi er for tiden god. 1994-regnskapet har en balanse på kr 235.000, og et overskudd på kr
33.000. Det vises til vedlagt regnskap.

Årsmøtet ble avviklet i Bergen 270894. Det vises til referat i SKIPET 3/94.

Valgene endte slik:
Formann Pe
Styremedlem Frode Folkestad (NY) Red-komite Petter Fosse (NY)
Styremedlem Petter Fosse
Styremedlem Håkon Larsson-Fedde Bibliotekar Alf Johan Kristiansen
Styremedlem Stein Moen (NY)
Styremedlem Leif K Nordeide
Styremedlem Leif M Skjærstad
Redaktør Dag Bakka Jr
Red-komite Per Alsaker (NY)
Red-komite Jens Chr Egenæs (NY) Valgkomite Per Albert Lund

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Per Alsaker Red-komite Frode Folkestad

Årsberetning 1994

Red-komite Leif K Nordeide (NY)

Videotekar Viggo Nonås
Revisor Per Albert Lund
Revisor/vara Per H Kjærvik
Valgkomite Dag Bakka Jr
Valgkomite Trygve Endresen (NY)

- STYRET



INNTEKTER: 1994 1993

Kontigent 198.050,00
Salg eldre utg.SKIPET m.m 10.695,00
Gaver 19.465,00
Renteinntekter 7.010,29
Annonseinntekter 0,00 1.250,00

UTGIFTER:

Trykking SKIPET 131.297,00 110.738,00
Portoutgifter 18.769,47
Trykking konv./innbet.kort 0,00 3.154,00
Andre driftsutgifter 4.519,54
Biblioteket, bøker og reoler 7.854,00
Transport 2.125,00
Medlemsskap i andre foreninger 0,00 175,00
Overført lokal (avd. NSS 0) NSS B 3.500,00
Videoteket 0,00 1.000,00
Postgiro/bankomk 826,00
Årsmøte/oppmerksomhet m.m 0,00 795,00

Årets resultat (overskudd) + 66.329,28 + 51.683,03

EIENDELER :
Kassabeholdning 379,60
Bankinnskudd 153.781,99
Postgiroinnskudd 42.490,41
NSS-Flaggjakkemerker 2.990,00

KORTSIKTIG GJELD:
Forskuddsbetalt kontigent 33.000,00
Feil innbet 0,00 350,00

EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER 1994....

15.01.1995.

Leif Nordeide
kasserer

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Resultatregnskap pr. 31.12.1994:

Balanse pr. 31.12.1994

Per Alsaker
formann

( + 33.329,28 )

235.220,29 192.606,30

168.891,01 140.923,27

199.642,00

33.000,00 3.300,00

166.642,00

Per Albert Lund

166.850,00

13.768,27

125.323,22
3.621,90
4.540,00

133.662,72

130.362,72

revisor

9.864,00
5.825,00
8.817,30

4.708,30
5.387,70

0,00

0,00

1.197,00

177,50

2.950,00





gammel linjebåt. Trelukene var ikke lette. Og
tungløftbommene var tunge å ha med å gjøre,
spesielt med litt slagside. Men som alltid,
dekksgutter var billig arbeidskraft og ble mye
brukt til nattevakter og vakter i rommene. Det
å være vakt i rommene var en særs kjedelig
jobb. Og jeg har ofte i ettertid tenkt på om det
var försvarlig å sette guttunger i rommene som
vakter. Sjauerene var ikke alltid verdens beste
mennesker. Men jeg opplevde aldri kon
frontasjoner med trussel om hevn. Det virket
på en måte som de aksepterte at vi hadde en
jobb. Men det kunne vært artig å høre andres
mening/erfaring.

Antonio, vår italiener hadde et samtaleemne vi
fort ble lei. Det kom ved hvert eneste måltid.:
“O, I remember once a girl named !” Nytt
pikenavn hver eneste gang. Heldigvis ble han
forfremmet til tømmermann, kom godt ut av
det med skippern, slik at vi vanlig dødelige
slapp å høre på, iallfall i spisepausene. Men vi
tok hevn. Han fortalte at hans søster skulle til
USA. Han hadde fått avtalt med skippern at
hun skulle få reise billig over med oss til generelt hadde fått en spesiell sykdom. Når en
statene. Greit sa vi, hun er sikkert like kåt som spesiell melodi ble spilt på “jukeboksene”,
deg. Så vi kommer til å ligge standby utenfor tømte alle nordmenn lommene for penger og
lugaren hennes, alle skal feie over henne. Han begynte å telle penger til den store gullmedalje,
forsto ikke problemet, hun var jo en ærbar kroner en, kroner to,
kvinne, hans søster. Men vi slapp mer
kvinnfolkhistorie fra han, og han turde faktisk I Rotterdam ligger en av de hyggeligste
ikke ta henne med. sjømannskirkene, og det var den gangen

Spesielt dekksgjengen bestod av mange trailersjåfører, turister og au pair jenter. Men
uteseilere. Dvs, nå skulle de bare seile til generelt har jeg alltid synes at Rotterdam var
sommeren, og deretter hjem til styrmannsskole. en helt ok by.
Det hadde de gjort noen år nå. Men f.eks i
Antwerpen var det ikke lett. Nærmeste sjappe Hamburg er også en ok by, men da må du
“Harwich Bar” lå 30 meter fra landgangen. Og komme deg vekk fra St. Pauli, Reperbahn o.l.
vanlig betalingsmiddel var sigaretter. Men Men for en sjøgutt alene er det ikke så lett, du
sjappa var virkelig stilig og flott. 7BF kostet kjenner jo ingen. Men f.eks “Kafe Danmark”
en øl. Kun 1 overtidstime var det. Dekksgutt- var et sted alle kunne gå uten å støte på noen
hyra var jo høy, kr 312 pr. mnd. Kr 1,25 pr. form for problemer. Andre steder kunne du
time vanlig overtid. Antwerpen hadde bra med ofte treffe på norske sjøfolk på bommen som
sjapper, mange med norske navn. Mange sugdesegfastpådeg. Det var ofte alkoholiserte
belgiere lurte på denne tiden om nordmenn krigsseilere. Og dessverre tror jeg at hadde

Slik så det vanligvis ut på akterdekket etter en uke ved land. Det var en dagsjobb å rydde
opp. Bildet er tatt i Rotterdam.

sjømannskirkens “kunder” var sjøfolk, og ikke

Poopen med dagligrom for mannskapet på øverste dekk. Forfatterens foto

norske myndigheter vært sitt anvar bevisst, og
hjulpet disse som økonomisk var med å redde
Norge under krigen, så hadde mange skjebner
vært unngått. Men dessverre, er det noe Norge
aldri har godtatt, har det vært krigsinnsats og
sjøfolk. Det har alltid vært velgerene hjemme
som har telt mest. Og her fikk jo de dobbelt
opp. Seiv i vår flåtes glanstid har sjøfolk vært
sett på som mindreverdige mennesker. Ok å
tale om og å skryte av, men handlinger har vist
noe annet.

New York. Første tur ankret vi opp ved Ellis
Island. Vi var mange nye ombord, og
emigrasjonen kom ombord for å ta bilder etc.
Vi fikk våre sightseeing-pass.
Vår faste kaiplass var ved Brooklyn Bridge på
Brooklyn-siden, så vi lå sentralt til, også i
forhold til sjømannskjerka. Sjømannskjerka
var ikke så populær blant oss. Det var for
mange fastboende der, og vi følte oss ikke
alltid like sikker i nabolaget. Da var det bedre
i f.eks Norfolk. Der ble vi hentet av folk fra den
norske frikirken. En litt spesiell opplevelse.
Først i gudstjeneste med kollekt, deretter pø
sjappa med de samme menneskene hvor vi
kunne drikke det vi ønsket, samt sjekke opp
jenter. Det var helt ok.

Når vi seilte på USA fikk vi såkalt amerika
tillegg pga. høykostlandet USA. Mye var
faktisk rimligere enn i Norge. Men rederene
visste hva de gjorde da de gikk med på avtalene
om amerikati Ilegg. Jeg tror vi aldri var vest for
50 graden tilstrekkelig lenge til å få tillegget.
Men USA var forsåvidt et ok sted å seile på,
spesielt dersom en var interessert i plater etc.
Sekstitallet var også tidsepoken for rasehat.
Antonio og jeg var i land i Norfolk. Vi sto på
en bussholdeplass og ventet. Sammen med oss
sto to neger damer. Uten å tenke meg om
spurte jeg Antonio på engelsk om vi var i
Nordstatene eller Sydstatene. Begge damene
forlot straks holdeplassen. Jeg var blant de
meget få ombord som hadde almenutdannelse
utover folkeskolen. Det betød at jeg snakket
både tysk og engelsk bedre enn de fleste inkl.
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Ved kai i Brooklyn, med Manhattan i bakgrunnen. Forfatteren hadde nå vært ombord i ett
år.

offiserene. Vi hadde i utgangspunktet ikke Og der ventet en av pikene fra Bremerhaven
anledning til å snakke med passasjerene. De få på ham. Hun var dessverre gravid i tredje
vi hadde var hovedsaklig tyske, og de kunne måned. Og han måtte være faren. Hun hadde
jeg snakke med. Det likte spesielt skippem ikke vært sammen med andre, dessuten var det
dårlig. Vi mannskaper ble sett på som en jo tre måneder siden vi var i Bremerhaven.
pariaklasse. Nemlig desember, januar, februar. Han ble

Jeg var også ganske god i matematikk. Og det matematikkens under gikk opp for begge to til
kom godt med engang. I romjula var vi i sist. Så da måtte det jo ha vært en annen,
Bremerhaven. Vi hadde vært iland og hadde merkelig nok.
ikke kommet igjennom minefeltet. Jeg syntes
både stedet og damene så fælt så lugubre ut, så Sjaueme ville gjerne spise litt av lasset. Men
jeg hadde nøyd meg med drikkevarer. Dog besetningen ville også gjerne. Sjokolade f.eks
trolig alt for mye. Jeg våknet neste dag med en hadde vi med begge veier. Også sprit, da i
forferdelig hangover. Det å sove ien lugar lockerne. Men det hendte også at vi hadde
oppvarmet med en lekk dampradiator var eikefat i rommene. Det var meget spennende,
kanskje heller ikke det beste. For mitt ved- En gang hadde vi noe brunlig stoff på fatene.
kommende betød det forsiktig omgang med Det minnet om Whisky, spesielt etter
alkohol for all fremtid. Men min skipskamerat smaksprøver. Vi tappet i bokser og spann, etter
fra Trondheim fikk en annen lærdom. Tidlig i noen dager gikk fludimet over til nærmest
februar var vi tilbake i Europa, i Antwerpen. vaselin. Smaken var inntakt, men nå egnet det
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Lundefjell losser i Grønlia i Fjell and Fjord Lines fra Lakene. Foto Per Erik Johnsen

kvitt henne til slutt. Det virket som om

seg spesielt fint til skopussing. En annen gang
hadde vi noen 200 liters stålfat på dekket med
96 % sprit. Det fant vi jo fort ut av. Styrmannen
ble bekymret og bestemte seg for å sende
fatene på land igjen. En stor branne av en neger
skulle vise seg, han skulle løfte fatene opp fra
dekk alene. Han tok spenntak og rykket til, og
gikk rett på ræ.... det første fatet var tomt. Han
ble sur. Vi påpekte at det var hans kollegaer
som hadde tømt fatet. Jeg tror nok det var en
sannhet med store modifikasjoner.

I dag er cowboystøvler og westem-utstyr
vanlig. En av besetningen kalte vi Texas, pga.
sitt western antrekk. Han var det artig å gå i
land med. Jentene i Europa fait som fluer for
han, han var en flott kar å se på. Og antrekket
hjalp meget godt. En gang hadde vi en ung
vakker pike med som passasjer med sine
foreldre. Hun fait så pladask at hun ikke ville
gå iland igjen. Hun ville mønste på. Skippern
likte dårlig at han “stjal” av lasta. De brevvekslet
en tid fremover. Jeg var “korrespondent”. Men
det kjølnet av.

I Antwerpen hadde han og jeg en sjappe i
byen vi var fast på. Der var en meget vakker
pike som var betjening. Hun var meget glad
når vi kom. Hun hadde et meget godt øye til
Texas, dessuten var vi edruelig og oppførte oss
meget pent. Det gjorde ikke alle andre og hun
var glad for å ha oss som støtte. En gang
bestilte hun mat til oss fra nærmeste china
sjappe, det var skikkelig godt. Hun advarte oss
mot å åpne kålrulladene, vi gjorde det. Jeg tror
gjeme det var rotter. Vi spiste det bare en gang.
Hun var plassert der av faren som meget godt
visste at hun pga. utseendet trakk kunder. Hun
sa at første edruelige som fridde ville fåja. Hun
likte ikkejobben. Uttalelsen var nok myntet på
Texas, men hun var katolikk etc. Hun giftet seg
ganske raskt med en belgier. Texas hadde helt
sikkert fått ja. Han spurte bare ikke.

Etter knapt et år hadde jeg fått nok av båten og
mønstret av. Jeg mente det måtte finnes andre
skip i den norske handelsflåten hvor
mannskapet i større grad ble sett på som en
ressurs og ikke bare en kostnad, som det så fint
heter i dag. Så kan jo hver og en tenke på
hvorledes det er i dag.

Sommeren 1962 ble “Havørn” tatt ut av Meyer
Line og sendt til Østen.
I november 1964 ble den solgt til Olsen &
Uglestad og satt inn i Fjell & Fjord Lines under
navnet "Lundefjell”. I februar 1970 ble hun
solgt til Arne Østensjø AS og satt i fart på
Østen under navnet “Pax”. Og i februar 1974
kom hun i brann på havnen i Shanghai og det
ble hennes endeligt.

P. Meyer solgte sin Meyer Linje til Audun
Reksten som omdøpte linjen til Meyerline/
Aralinje ca. 1970. Meyer satset i stedet på tank
og bulk.
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De fleste forbinder vel Alpha selskapet med Bastøfergene mellom Moss og Horten, men denne ruten eksisterteallerede da A/S Alpha ble dannet 15.september 1892 som et uansvarlig selskap med formål "at drive Fragtfart med
en Damplægter mellom Moss og Christiania".

Vi vil derfor i denne første artiklen se på passasjer- og fraktfarten rundt Moss - Horten før denne tiden, kanskje særlig
på tvers av Oslofjorden.Overfart har det nok vært her siden folk slo seg ned på begge sider. Langsetter fjorden var det
jo i tillegg til seilfartøyer, også stier og senere veier, men regulær båttrafikk kom vel først med dampskipet.

Tvers over fjorden benyttet man ro-og seilbåter Denne skal være bygget i Åsgårdstrand samme den lille båten uansett antall reisende "da Reisen
av ymse slag. Disse ble ikke nedlagt før 1874, året og utrustet i Horten. 11723 er nevnt ferge- og Umagen bliver ens".
nesten 50 år etter at dampskibet var kommet. 6 stedet ved Tronvik "hvor wed falder Lidet
april 1872 kan vi lese: “Den Færgestedet fortieniste med owerførsel". Hervar også anlagt I 1811 ble fergeprivilegiet på Horten overtatt
tilhørendeBaad, der sidste Thorsdag førte Post et båtbyggeri på den tiden. Overfarten gikk av forpakteren på gården Horten, skipsreder
til og fra Horten, kuldseilede ien Kastevinde nemlig ikke over der den går nå, men lengre Baltzer Rustad og forble i familien helt til
paa Tilbageturen imellem Dyrelandet og nord fra gården "Horten" (Østbryggen ved jernbanens tid. 14. mars 1817 tilstås ved
Reiertangen..”. De to båtfolkene ble tatt opp Møringen) til Tronvik på Jeløy med en brygge kongelig resolusjon "Gjæstgiver Hans Jensen,
av D/S "Trio" og var tilbake på jobb dagen i Tronvikbugten ved sønnavind og en i EierafGaardenTronvig paa Gjeløen ved Moss,
etter. Guldholmsundet under nordavind. Staten var Bevilling der af de efterfølgende Færgemænd,

Ikke før 1582 finner vi overfarten nevnt. I Disse var ofte rekrutter som på den måten fornyet"... Betalingen var nå 1 specidaler 24
biskop Jens Nilssøn’s vivitasbøker ser vi at det avtjente vemeplikten. Av en rekke fyrstelige skilling for fergen, 60 sk. for den store- og 48
varvanligåtaroskyssoverfjorden.IMatrikkel- personer som ble rodd over, kan nevnes Jacob sk. for den lille båten mellom "Paaske og
kommisionen av 1661 heter det bl.a.:
“Udi et Kirkesogn kaldet Baare ligger et
Færgested 2 smaa Mile fra Tunsberg som Et kongelig fergeprevilegium av 8. oktober Mikkelsdag og påske. Videre var det bestemt
hedder Hortten, over hvilket alle Krigsfolk 1752 bestemte at gårdene "Horten" og "Brom" at reisene som på forhånd hadde bestilt ferge
baade til Hest og til Fods som ville til det østre skulle være fri for "Soldaterhold og Udredning" eller båt, og som ikke ankom til avtalt tid, etter
Land ved Maas, saavelsom alle andre Reisende, og at man skulle ha fergetoll fra Hof, Botne, en time skulle betale 12 skilling per mann per
sætte over”. Sognets folk og sogneprest Anders Ramnes, Semb, Stokke, Nøtterøe, Andebu og time og at etter 5 timers venten kunne
Glostrup hadde hatt meget besvær med ryttere Borre "Præstegjæld". fergefolkene gå hjem. Om de reisende innfant
og fotsoldater da hele kompanier kunne ligge Fra da av hadde man en ferge med plass til 6 seg etter denne tid, kunne de nektes å bli satt
der4-5 dager før de kom over. Fra 1712 finnes hester "tilligmed Disses Betiening, samt over inntil de også hadde betalt for ventetiden.
et brev fra kong Frederik IV som omtaler "den Baadfolkene", en båt for 12 passasjerer samt
vigtige Færge fra Hortenssanden til Maas" der båtfolkene og en Kagg eller mindre båt for en Nå gikk det imidlertid langsomt over ien ny
han befaler lensmannen i Horten å bygge en til to passasjerer. Betalingen var 1 riksdaler for epoke med dampdrevne hjulbåter. Den største
ferge som kunne ta 16 hester og 50 mann. fergen, 40 skilling for den store -og 32 sk. for betydningen fikk disse langsetter Christiania-

"Bastø" av 1885 på vei til Fredriksstad, nettopp passert broen mellom Moss og Jeløy en gang mellom 1901 og 1911.
Ukjent fotograf, forfatterens samling.

Overfarten Moss-Horten

inneibildetvedatdepliktetåholdeenfergegutt. saasnart de tiltrede Færgestedet, skal søges

IV av Scotland i 1589.

av Knut H. Næss

Mikkelsdag" (29. september) samt 1 spd. 96
sk., 90 sk., og 72 sk., henholdsvis, mellom
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fjorden og nedover "Vestlandet" som Sørlandet
het dengang.Til da hadde vel post- og
passasjerbefordringen mest gått landeveien,
gods med seilfartøyer. Dette siste fortsatte i
mange år da de små hjulbåtene i Statens regi,
"Constitutionen" og "Prinds Carl" som de
første, innkjøpt fra England, ikke hadde
lasterom og kun fraktet post og passasjerer fra
1827 av. Den første gikkChristiania-Frederiks
værn - Christianssand mens den andre
Frederiksværn (Stavern)-Götheborg-
Helsingør-København.
Båtene tilhørte Marinen og ble ført av
marineløytnanter som for skams skyld ble kalt
"Kapteiner". Postvesenet lå jo også dengang
under Marinedepartementet. Den tredje
hjuldamperen "Prinds Gustav" ble i 1837 satt
i rute Trondhjem-Tromsø, senere Hammerfest,
men det ligger utenfor artikkelens område.
Båtene skiftet ofte rute og i 1839 gikk f.eks.
"Constitutionen"Christiania-Drøbak-Holme
strand-Horten-Moss-Walløe-Sand-
Frederiksværn-Brevig-Kragerøe-Østerrisøer-
Arendal-Christianssand-Götheborg-
Helsingør-København.

Nå var gården Horten med sine enorme eien
dommer, solgt 29. september 1819 til Staten
som skulle anlegge ny Orlogsstasjon med verft
istedetfor Frederiksværn. Skipsreder Rustad
flyttet derfor fergeleiet til Hortens Brygge
(Rustadbryggen) omtrent der fergene legger
til idag. I 1841 var "Tronvig Færgested og
Gjæstgiveri til kjøps", som det het da, og den
ble overtatt av konsul Chrystie. Fram til ca.
1854 skal fergefarten ha foregått både fra
Indre Horten og Rustadbryggen til Tronvig og
etterhvert delvis til Melløsbryggen i Moss (
nær der fergen nå legger til). Den 25. februar
1854 forliste denne fergen og noen dager senere
stod det: "Hortens Færge, der afgik fra Værlen
iforgaards Eftermiddag, er i Nærheden afBastø
sunket i en Byge fra W. N. W. hvorved begge
Færgefolkene og de tvende Passagerer fristede
den haarde Skæbne at blive Offere for det
kolde Element". Chrystie ble lei hele ferge
farten og i 1855 sa han opp bevilligen. Det tok
tre amtsting å behandle saken som resulterte i
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Dampskipet "Expedit" til høyre i bildet. Ukjentfotograf, via Harald Lorentzen. robSten’ faIt overbord under slingringen, mens
Moss Tilskuer korrigerte dette til at det kun var

at Melløsbryggen ble offisiell fergebrygge fra en dame som besvimte.
og med 1857.

Trass iat privateide hjuldampere fra ca. 1840 mellom Moss og Jeløy såpass utgravet at den
og utover ble satt inn i trafikken på fjorden, ble kunne åpnes for skipstrafikk. Brygger var
anløpene Moss Horten sporadiske og ro-/ bygget nord for broen og trafikken økte
seilbåttrafikken Moss -Horten ble derfor, som betydelig. Byens første (og eneste) hjuldamper
nevnt, først avviklet i 1874. De siste årene gikk "Moss", ble satt i trafikk Moss -Horten - Soon
de nok mest med post. Av hjuldampere nevnes Hvidsteen - Drøbak - Christiania den 28.
StatsraadJonas Collett" "CarlJohan", "Hardy", november samme året. En gang daglig tre
"Halden", "St Halvard", "Bjørn Farmand", ganger i uken med retur dagen etter, men
"Foldin" osv. Skipenes rutetider var impo- allerede 5. desember måtte den innstille på
nerene lesing. Virkeligheten var ofte en annen. grunn av is. "Moss" kom ikke tilbake før 19.
Stadig forsinkelser, opptil flere uker, på grunn mars 1856 og da Christiania - Christianssand
av storm, ishindringer, grunnstøtinger, kolli- med en rekke mellomsteder bl.a. Horten og
sjoner, maskinhavari etc. Videre ble avgangs- Moss. Alle stedene ble anløpt men da det lå is
tider og ruter til kjedsommelighet forandret. innaskjærs måtte den gå utaskjærs helt til
Vi gir noen eksempler: "Prinds Carl" to døgn Arendal så den ble flere timer forsinket til
forsinket fra "Vestlandet". Mange passasjerer slutt. Båten startet dog returen til fastsatt tid
som hadde "Indskrevet sig", hadde levert men var ved ankomst Moss ett døgn forsinket.
billettene tilbake mens "flere af dem der Videre kom den ikke lenger enn til Drøbak da
taalmodigen havde ventet fra Søndag til Tirsdag fjorden innenfor var islagt og de 200 passa
alligevel maate friste den tunge Skjæbne at sjerene til Christiania måtte gå av her. På
blive akterudseilte". Videre: "Constitutionen" elendige veier ble de så fraktet videre. D/S
gikk en dag inn til Tronvik på Jeløy på grunn "Moss" returnerte til hjembyen og lå hertil 12.

D/S "Axel" i Frddrikstad etter salg dit, tydeligvis før ombygging til ren slepebåt.
Ukjentfotograf, via Tom Bjørge Jensen.

av svær sjø istedetfor Værlen på Moss som
annonsert. Passajerene som ikke var varslet.
måtte i all hast begi seg de 3.5 kilometrene til
Tronvik. Når båtene ankom en havn ble dette
varslet med dampfløyten eller en saluttkanon
tildels lenge før de kom fram. Dette ble kritisert
da "Passagerene, efter at have opholdt sig nede
ved bryggen fra kl. 4 - 5 om Eftermiddagen til
kl. 9 - 10, trængte til at faa noget at spise. For
at faa dette, maa de op i Byen, og hvis saa
Dampskibet imidlertid kommer, have de
sandlig - om de end kunde høre Signalskuddet
-knap Tid til at komme ombord, naar Opholdet
ikke er længere end almindligt...”

I Moss, for eksempel, måtte passasjerene
bringes ut i robåter før kanalen mellom byen
og Jeløy var utgravd og båtene derved kunne
legge til i Mossesundet med brygger beskyttet
for vær og vind. På Værlen stod sjøen rett inn
ved sønnavind. Tønsberg Tidende forteller at
to damer som skulle bringes ombord fra

6. november 1855 var imidlertid kanalen
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april. Fra da av gikk den Christiania -
Christianssand på lørdager med retur på
mandager. Onsdag, Torsdag og fredag gikk
den Moss - Christiania delvis via Horten,
opptil 4 gånger daglig, noe som dog tok slutt
for godt 18. juli samme året.

Flere statseide hjulbåter kom til, noen bygget
i Horten, mens nye privateide var "Glommen",
"Expres", "Kong Brage" etc. Det bør vel nev
nes at enkelte av disse båtene skiftet navn fra
tid til annen så vel som "Frederiksstad",
"Fredriksstad", "Fredrikstad".

Nå tok etterhvert propellen over etter
hjulet. Anton Broch (senere også broren
H.H.Broch), Horten og J.G.Schwenke, Moss
(senere Christiania) fikk i 1867 bygget D/S
"Expedit" for varetransport Tønsberg - Chris
tiania via Horten og Moss. Passasjerer kunne
medtas i lasterommet mellom kaffe- og mel
sekker, såpekasser og annet stykkgods . Fra 17.
februar til 7.mars 1868 gikk den så kun Moss
- Horten 3 gånger i uken, men hvor mange
gånger hver dag ble annonsert på "Plakater" i
de to byene, ikke i avisene. Det var tydelig at
en rute tvers over fjorden ikke var regnings
svarende.

D/S Horten ble så dannet av brødrene Broch,
Horten og Nyquist, Moss. De lot bygge D/S
"Horten" i 1877. Den ble først satt i rute Moss
- Christiania fra 7. desember det året men
innstilt 2. januar 1878 på grunn av is. Kom
tilbake 16. april i rute Drammen - Horten -
Moss. Dette varte faktisk til ut året 1881. I
1879 leser vi: “Paa Moss gik jeg ombord i en
liden Baad, som hed "Horten". Den havde
Kahytfor 1. Klasses Passagerer agterud. Forud
var Baaden aaben, og der skulde 2. Klasses
Passagerer opholde sig. Paa denne Turen høljet
det ned og Sjøen stod i et eneste Kog.Vi var
ikke kommet langt udpaa, før man maatte
rigge Stormseil. Vaad som en druknet Kat,
kom jeg iland i Horten, efter at have staaet i
Vand til Knæs den sidste del af Reisen”.

Fra 9. mai 1879 forsøkte den kombinerte slepe
og passasjerbåten "Parat" seg på ruten Moss -
Horten 2 gånger daglig tur/retur men gav opp
allerede 13. for å fortsette Tønsberg - Horten
- Moss 2 ganger i uken, senere en gang på
hverdager o.s.v. til den forsvant for godt 12.
mai 1881. Rett før "Parat" startet sin rute
hadde slepe- og passasjerbåten "Trygve" i
mars måned 1879 vært satt inn mellom
Kaselandet på Jeløy og Horten. Forsøk på å
bryte seg inn til Moss var oppgitt. "Trygve"ble
i 1902 innkjøpt til Moss og ombygd til
bjergningsdamper. Etter å ha sunket i 1913 ble
den ombygd til slepebåt for A/S Moss Værft &
Dokk i 1914, noe den var i 50 år.

Nye båter kom til så som "Fredriksstad",
"Svan", "Svaien" "Lara", "Oslo", Sandefjord",
"Fin", "Dronning Sophie" etc., også disse med
hovedvekt på fart langsetter fjorden. Den
tidligere nevnte D/S "Horten" gikk fra 2.januar
til 3. april 1882 Holmestrand - Horten - Moss
og mellomsteder. (Selvsagt gikk man i de
fleste ruter nevnt, innom en mengde steder vi
ikke har plass til å nevne). Fra da av kun Moss
- Horten 4 ganger tur/retur på hverdager,

redusert til 3 ganger fra oktober. Så den 31. neppe så komfortabel, ble det en suksess. Vi
mars 1883 gikk "Horten" til verksted, noe som leser: “En Indsender i vort Blad tog strax over
ble annonsert samme dagen og uten å sette inn Nytaar skarpt til Gjenmæle mod en af os
en annen båt istedet. Ruten var derfor opphørt fremholdt Anke over hvorledes Routen Moss
til "Horten" kom tilbake 14. juni. Da det så - Horten Skjøttedes. Vi vil ikke inlade os paa
igjen 8. januar 1884 ble annonsert at ruten ville dette, og lader kun Kjendsgjerningerne tale.
bli innstilt den 12. uten å nevne hvorfor og Faa Dage efter hint Inserat forlod "Horten"
igjen uten å sette inn en annen båt, ble det nok uden videre sin Route uden engang Løfte om
for de fleste. at komme igjen. Man hører nu, at den

Med Moss By’s største skipsreder, Richard skal efter Forlydende, være Meningen at
Momme Peterson, i spissen ble dette selskapet konkurrere med "Horten" om denne - naar det
dannet og den kombinerte slepe- og muligens behager den - atter ville optage
passasjerbåten "Axel", leiet av Bygdø nye Routen. Man har al Grund til at være fornøiet
Dampskibsselskab. Båten ble allerede 24. over, at "Horten"s Hegemoni nu er brudt”.
januar satt i rute Moss - Horten 2 ganger hver
vei på hverdager, snart utvidet til 3 avganger. Samtidig hadde R.M. Peterson kontrahert en
Trass iat båten var mindre enn "Horten" og ferge ved Akers mek.Værksted. Den 8. april

Bastøbryggen lå inntil 1934 nordfor tollboden i Moss ogfergen måtte derfor gjennom
kanalen mellom Moss og Jeløy hver gang den gikk til - eller kom fra Horten. Bildet viser

"Bastø" (1885) trolig etter ombygging i 19001/01 eller 1908/09.
Postkort, forfatterens samling.

Dampskibsselskab privat selskab fta Moss har imidlertid nu tagetr sig af Routen som besørges at D/S Axel . Det

"Horten" i Fredriksstad engang mellom 1886 og 1893/95.
Ukjentfotograf, foto via Eine Wicklund.

Moss-Horten gjort for at remplasere Skibet med et andet. Et

underkastes en større Reparation ved
mek.Værksted. "Horten"s Rederi har intet
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"Bastø" ved kai vestfor tollboden i Moss før 1892 da A/S Alpha overtok denne og Moss-
Horten Dampskibsselskab flyttet til nordfor tollboden. Ukjentfotograf forfatterens samling.

kom "Horten" tilbake med 3 avganger tur/
retur på hverdager men måtte gi opp allerede
den 20ende. Samme dag den kom tilbake satte
også Tønsberg og Hortens Dampskibsselskab
båten "Moss" i rute Moss - Christiania. Uvisst
hvorfor overtok Fredrikstadbåten "Nathalia"
for "Axel" fra 19. april og snart etter økte av
gangene til 4 på hverdager og 2 på søndager for
sommeren. 11. oktober gikk man tilbake til 3
ganger hver vei og snart etter at "Axel" igjen
hadde overtatt den 18. oktober, til 2 avganger.
D/S "Horten" kom tilbake 5. mai i rute Drammen
- Horten - Moss. Så den 23. januar 1885 satte
man nybygget fra Akers mek. "Bastø" inn i
ruten mens "Axel" snart etter ble tilbakelevert
til Bygdø nye Dampskibsselskab. "Bastø"
hadde sertifikat for 150 passasjerer hvorav 50
på 1.plass, 30 på 2.plass, 50 i overbygningen
midtskips og resten på dekk. Igjen 4 avganger
på hverdager og 2 på søndager om sommeren
og 3 avganger om vinteren, men fra 1. mai
1886 var det 4 ganger daglig hele året. Først i
1892 ble dette øket til 5 ganger om sommeren.

Smaalensbanen ( Østfoldsbanen) åpnet i 1879
og Vestfoldbanen i 1881. På grunn av
jernbanens stadig skiftende rutetider, fikk
fergen Moss - Horten store problemer med de
reisene. I mai 1885 var det kommet til en
overenskomst mellom ferge og jernbane på
begge sider av fjorden, det samme skjedde i
1891 og fra 1903 skulle jernbanen ikke forandre
tidene før fergen først hadde kommet med
kommentarer. Det var harde isvintre dengang,
noe som førte til stadig forsinkelser. 1 1893 var
det særs ille. "Bastø" gikk i begynnelsen av
januar som vanlig men den 17. måtte første tur
samt kveldsturene innstilles på grunn av
sjørøyk. 2 dager senere stoppet ruten opp på
grunn av is. "Bastø" ble leid av Moss Havne
væsen for å holde råken fra Mossekanalen til
nord - sydråken forbi Jeløy og Larkollen videre
mot Fredriksstad. Samtidig assisterte den også
andre båter. Den 9. februar var den ute i
hovedråken midtfjords. Horten var nå inne
frosset. Så måtte også "Bastø" gi opp og 28.
februar begynte 66 mann å skjære råk med
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håndsag fra Moss og utover. Man avanserte ca. ble D/S "Flaskebæk" innleid i farten.
100 fot (30 meter) om dagen. Tykkelsen varierte Ruten varierte fra år til år fra Christiania -
fra 40 centimeter til en meter. Først 16. mars Moss til steder så langt som Fredrikshald. Dog
klarte "Thor" av Drammen å slå seg inn til ble den etter noen år redusert til sommerrute.
Moss. Horten var fremdeles innefrosset men "Bastø II" var selvsagt ikke bygget for frakt av
28. mars slo D/S "Tønsberg"og "Bastø" seg biler men sommeren 1907 valgte Sam Eyde,
inn til fergekaien. Neste dag opptok "Bastø" en som to år tidligere hadde grunnlagt Norsk
redusert rute og først 4. april var alt tilbake til Hydro, åblifergetoveristedetforåkjørede 15
det normale. milene rundt Oslofjorden. Da man samme

"Horten" fortsatte ruten Drammen-Moss til vinteren valgte å legge opp "Bastø II" og å
31. august 1885 seiv om den ble kjøpt av Moss sette "Bastø" inn i ruten på Horten, ble det
- Horten Dampskibsselskab for kr. 15.000 26. vilde protester og "Bastø II" kom fort tilbake,
mars samme året. Som reservebåt for "Bastø" "Bastø" ble igjen ombygd vinteren 1908/09 og
skulle den søkes leid ut mest mulig samtidig og da var det ikke bruk for reservebåt da den
begynte 28. april 1886 rute Fredriksstad - likevel skulle ha ligget i opplag. Når frakt av
Hvaløerne 3 ganger i uken og fra 4. mai også 2 biler begynte for alvor, er ikke kjent. Det var
ganger Fredriksstad - Strömstad. Om såvidt plass til to små biler i brønnen forut. De
sommeren også lystturer til Christiania på ble heist ombord og plassert tverrskips.
søndager. Ruteopplegget forandret seg dog
stadig og i 1893 ble den utkonkurrert av D/S Richard Momme Peterson (R.M.Peterson) som
"Hvaler" da Fredrikstad - Hvalerøyenes av Akers mek., Veritas, avisene o.s.v. oftest ble
befolkning hadde sett seg lei på avbruddene kalt Petersen eller Pettersen, flyttet med sine

"Bastø II" på vei gjennom Mossekanalen til Horten engang mellom 1900 og 1911. Bemerk R
M Petersons skorsteinsmerke. Postkort, forfatterens samling.

når "Horten" måtte settes inn Moss - Horten
istedetfor "Bastø". Båter ble satt inn istedet,
men de passet tydeligvis ikke til oppdraget.

Så vet man intet fra "Horten" midt i august
1893 ble avertert til leie, til 8. juni 1895 da
"Bastø II" ble det samme. En gang i denne
perioden har den skiftet navn. 11.april åpnet
båten rute Fredriksstad - Hankø - Onsølandet,
utvidet til Laurkullen og Moss fra juni til
september. Fra juni og året ut i 1897 gikk den
til Tønsberg istedet. Den opprinnelige ruten
drev den så til 10. november 1898 da det ble
opplyst av D/S "Bastø II" varsolgtforkr.32.000
til Hamburgsunds Aktiebolag i Sverige. Den
ble så satt inn mellom Sverige og Norge under
navnet "Norrviken".

"Bastø" fortsatte i ruten Moss - Horten til et
nybygg fra Akers mek. med navnet "Bastø II"
tok over 22. mai 1900. "Bastø" ble så satt i rute
Moss - Christiania fra 1. juni samme året.
Denne ruten ble senere utvidet sydover. Da
båten fra 20. september 1900 ble forlenget 15
fot ved A/S Moss Jernstøberi og mek.Værksted,
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rederier i 1902 til Fredriksvæm (Stavem). Moss
- Horten Dampskibsselskab forble dog i Moss.
Sønnen Richard Percival Peterson (Rich.
Peterson) overtok ca 1904 Jelølinien og etter å
ha startet A/S Mabel i 1907 dannet sitt eget
rederi A/S Nordsjøen året etter. Han opererte
fra Kristiania og i 1910 flyttet også faren dit.

R.M.Peterson var nå en gammel mann og da
sønnen ikke var interessert i Bastøfergene, ble
disse tilbudt A/S Alpha (Jens Ch.Olsen), Moss
den 9. desember 1910. D/S "Bastø" og "Bastø
II" for kr. 110.000, rutene Moss - Horten,
Kristiania-Fredxikshald (Halden), navnetMoss
- Horten Dampskibsselskab, kontrakten med
statsbanene og postdepartementet samt mann
skapene for kr. 40.000 og en kullbod på Jeløen
for kr.2000. Dette ble akseptert av A/S Alpha
19. desember og det hele offisielt overtatt
l.januar 1911. Konsul R.M.Peterson døde 7.
november 1912, 78 år gammel.

1) Slepe- og passasjerbåt D/S AXEL 188- 1885
Bygd 1878 av Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg.
25 brt, 8 nrt, Dim: 55.9'-13.2'-6.7' HFPQ HBWC LCMC
Maskin: C 2 cyl. NHK 20 IHK 153 Fart 9 knop

2. Slepe og passasjerbåt D/S NATHALIA 1884-1885
Bygd 1866 av Jansen & DSchmilinsky, Hamburg
Brutto: 46 tonn, Net 20 tonn. Dim: 68.1'-13.5'-7.5' HCGV LETM
Maskin: Ukjent NHK 20 fart: 8 knop

1878: Ångbåts A/B Bohuslänska Kusten, Uddevalla AXEL
8/1883: Nordrum, Kristiania

1883: Bygdø nye Dampskibsselskab (O.Madsen), Kristiania
1/1884: Leid til Moss-Horten Dampskibsselskab (R M

1885: Levert tilbake til rederiet
1897: A/S Axel (C.A.Borgersen), Fredrikstad
1899: Ombygd til ren slepebåt: 34 brt 0 nrt, dim:56.3'- 1

3.3'-8.1’
1917: Det norske Nitrid A/S Kristiania/Odda
1920: AS Fønix, Odda
192..: Taugbåtkomp.A/S (Westergaard&Co), Kristiania
1922: A/S Svelviksand, Kristiania
1950: Skips A/S Oljeren (Eiv.Evensen jr), Oslo
1953: Tryggve Vestbø P/R, Sandeid/Stavanger
1953: Omb.til lastebåt: 41 brt, 14 nrt, Forl.2 meter.
1953: ny motonBolinder BHK 120 Fart:
1959: Tryggve Vestbø P/R, Sandeid/Haugesund
1959: ny motor: Wichmann 40 BHK

/1971; ny motor Volvo Penta 210 BHK
/1911\ Tryggve Vestbø, Lars og Marthon Barka, Haugesund
11919: styrehuset brant

5/1980: Marthon Barka, Jørpeland, Haugesund
1980: reparert, ny baug

4/1983: Martin Ludvigsen, Follese, Bergen
7/1988: Einar Kvale, Brattholmen, Bergen. Brukt som arbeidsbåt

1993: Thor W Thorsen, Follese, Bergen

7/1866: IS Nathalia (Andreas Heiberg), Bergen
12/1872: A Trumpy, Bergen

1877: Anders H Kiær, Fredrikstad
1884: Innleid i ruten Moss-Horten av Moss-Horten

Dampskibsselskab.
1892: Ny maskin: C2 syl NHK 28

12.1897: L Pettersen og C Apenæs & Søn, Fredrikstad
1917: Kristiansands Bugser og Lægterforretning, Kristiansand
1918: Dalen Portland Cementfabrik, Brevik, omdøpt

Skipsliste

Peterson), Moss

DALEN PORTLAND 2.

"Bastø II" passerer Kanalbroen mellom Moss og Jeløy på vei til Horten.
Ukjent fotograf, forfatterens samling.

2/1932; Omdøpt SAMS
7/1941: Grunnstøtte og sank 9/7 i Randesund.

3. Passasjerbåten D/S BASTØ 1885-1910
Levert 23.01.1885 av Akers mek Værksted, Kristiania. No 106
93 brt, 52 nrt Dim: 80.6'- 17.1'- 7.8' JWBK LEDC
Maskin: C 2 cyl. NHK 25 IHK 137 Fart 10 knop

1/1885: Moss Horten D/S (R.M. Peterson), Moss

1.1911: A/S Alpha (Jens Chr.Olsen), Moss.
/1921; A/S Alpha,Moss

9/1928: Alversund & Melands Eimbaatlag (O.Bjørkum), Bergen
1933: Omdøpt HOLSENØY

2/1943: Alversund & Manger Dampbaatlag L/L, Bergen
1948: Solgt for opphugging

4) Passasjerbåten D/S HORTEN 1885 - 1898.
Bygd 1877 av Motala Verkstad, Motala.
52 brt, 32 nrt Dim:75.7’- 14.6’- 6.9' HKFN
Maskin: Ukjent NHK 15 IHK 37 Fart:
12/1877: D/S Horten (A. & H.H.Broch og Nyqvist), Horten
3/1885: Moss Horten D/S (R.M.Peterson), Moss

ca 1894: omdøpt BASTØ II
11/1898: Hamburgsunds Ångbåt A/B, Hamburgsund

5) Passasjerbåten D/S BASTØ II 1900 - 1910.
Levert 21.05.1900 av Akers mek.Værksted, Krsitiania. Nr.190
153 brt, 62 nrt Dim:99.9'- 20.0’- 8.1' HCSK LCMR
Maskin: C 2 cyl. NHK IHK 276 Fart 11,5 knop

5/1900: Moss Horten D/S (R.M. Peterson), Moss BASTØ II
1/1911; A/S Alpha (Jens Chr.Olsen), Moss

6/1929: Ombygd, forlenget 12', omdøpt BASTØ 2. 177 brt 87 nrt.
3/1933: Ombygd 179 brt, 98 nrt
/1935: Ombygd for rute Moss-Oslo, omdøpt BETA. 168 brt 90 nrt

4/1940; Tatt av die Deutsche Kriegsmarine
7/1940: Tilbakelevert rederiet
9/1951: Berntsen & Sønners Slip & mek.Verksted, Ny Hellesund

1901: Forl.15' 114 brt 51 nrt
1909: Ombygd. 127 brt 71 nrt

omdøpt NORRVIKEN
1913: Ångbåts A/B Hornborg (C.J.Carlson & O.L.

Nordblom) Hamburgsund
1930: Opphugget.

/1921: A/S Alpha, Moss

1953: Opphugget.
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Hirdmarinen ble opprettet som en del av Rikshirden (RH) i skriv fra Qusling den 5.5.42.1 opprettelsesordren heterdet at HM senere skulle skilles ut og bli en selvstendig Hirdmarine direkte underlagt NS Fører. Leder for HM ble
adjutant Bertel Brun. Brun var født og oppvokst i Hedemark, og hadde før krigen vært løytnant i den norske marine hvor
han hadde tatt flyverutdannelse 1929-30. Han var leder for Marinens flystasjon, Kristiansand S 1938-39. Før han ble
utnevnt til leder for HM hadde han tjenestegjort som norsk frivillig i Waffen SS som infanterioffiser.

Målsetningen for opprettelsen av HM var:
1. Fremme förståelsen i folket for vår storhet som sjøfartsnasjon

og for nødvendigheten av å fortsette som sjøfartsnasjon.
2. Fremmelske lysten til sjømannsyrket, for derved å skaffe

folk til oppbyggingen av vår sjøfart.
3. Opplæring av dyktige nasjonalsosialistiske sjøfolk.

Hirdmarinens oppgave blir da:
1. Ideologi, historie. Taktikk.
2. Manøver og seilas med seilfartøyer og maskinfartøyer.
3. Navigasjon
4. Maskinlære
5. Idrett (svømming, roing)
6. Sundhetslære. Førstehjelp.
7. Eksersis
8. Signalering. (Semafor. Morse. Telefon)
9. Sang.
10. Sprogundervisning

HM ble i begynnelsen organisert etter samme mønster som RH.
Landet ble inndelt i 7 Hirdmarinedistrikt (HMD) som hver ble
oppdelt i Hirdmarineavsnitt (HMA). Før 15.3.44 dekket HMD
samme områder som distriktene i RH, men for å minke antall
staber og dele landet bedre etter kystområdene ble antallet HMD
redusert til 5 den 14.3.44

Brun håpet at HM ville bli en organisasjon på størrelse med
RH, og at HM kunne danne en selvstendig enhet under Hirdsjef.
dette ble aldri gjennomført. HM forble en meget liten
organisasjon, de forskjellige HMD forble administrert av de
enkelte distriktene av RH. I januar 1943 klager Brun direkte til
Qusling over at hans ordre om at HM skulle bli en selvstendig
enhet enda ikke var blitt virkelighet. Krangel om organiseringen
av HM i forhold til RH og Unghird-marinen (UHM) var en av
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årsakene til at Brun trakk seg som fører av HM. Torleif T.
Fjeldstad ble ny fører av HM den 17.11.43.

Brun ønsket at alt marinearbeid i Norge ble samlet innenfor en
organisasjon fordi:
1. Der sikres ensartet og sammenhengende opplæring.
2. De fåtallige disponerte fagfolk utnyttes bedre.
3. Materiell og øvelsesplasser og lokaler fordeles og utnyttes

bedre.
4. Representasjon utad blir greiere.

En av Fjeldstads første oppgåver som ny leder av HM var å
formaliasere samarbeidet mellom HM og UHM. Han ba lederen
for UHM, ungsveitfører OHB (tidligere vernepliktig fenrik i den
norske marine), om en konferanse på sitt kontor den 27.11.43.

De kom til følgende ordning:
1. Ledere i UHM står som medlemmer i HM, men avgis med

permisjon for lederarbeidet i UHM.
2. Aktive ledere (ungdomsledere) i UHM bruker UHM’s fører

uniform. Medlemmer av HM som er instruktører i UHM,
d.v.s. driver instruksjon i lokale lag, bruker HM-uniform.

3. Overalt hvor HM har brukbare medlemmer, søker disse å
hjelpe til med å utbygge UHM, hvis denne skulde mangle
ledere.

4. HM’s og UHM’s materiell utnyttes sammen på best mulig
måte.

Denne avtalen ville støtte opp under hirdens arbeide. Nå ville
HM komme i kontakt med medlemmer av UHM før disse kom
over aldersgrensen på 18 år. Man håpet åfå større kontinuitet i
overgangen av UHM til HM.

Organisasjonsplan for HM (bemerk at HM aldri ble direkte
underlagt NS Fører, men ble underlagt RH):

Øverate Hirdsjef

I Hirdsjef

Fører av Hirdmarine- Fører av
Rikshirden føreren Hirdena flyk.

Ekspedisjon

I] Organisasjon"8 Forvaltning Presse og Opplæring Idrett Sanitet
propaganda

—1| HMD 1 f—1| HMD 2 i—1[ HMD 3 r—1[ HMD 4 r—1[ HMD 5 |[

— I Østfold —II I Telemark —1| I Bergen &"1 —J| I Møre og — I Helgeland
Hordaland || Romsdal

—| II Akershus — II Aust- — II Sogn og — II Sør- — II Vest-
| Agder Fjordane [| Trøndelag fjorden

— III Vestviken —1| III Vest- l— m Nord- — III Troms
Agder Trøndelag

— IV Rogaland — IV Vest
Finnmark

L- v Øst
Finnmark



Skoleskipet Tordenskiold ble
rekvirert til bruk av
Hirclmarinen 24. august 1942
og ble benyttet til innkvartering
underførerkurset i mars 1943.
Foto Bertel Bruun via
forfatteren.

Regjeringen Quisling oppfattet RH som en stående norsk hær. Ut
fra denne stammen planla man å gjenoppbygge den norske hær
etter krigen. Brun anså det derfor som fornuftig å opprette en
egen maritim avdeling av RH, dette klarte han også å få organisert
gjennom HM. Han forsøkte også å få utlevert tidligere norske
marinefartøy (fortrinnsvis en torpedobåt) til HM, men dette ble
ikke godkjent fra tysk side. Man ønsket ikke at en norsk marine
ble opprettet, heller ikke etter krigen.

Da forsøket på å opprette en marine feilet, klarte man å forhandle
frem en avtale om at nordmenn kunne tjenestegjøre som frivillige
i den tyske Kriegsmarine. denne avtalen ble beskrevet i skriv av
23.2.43. De norske frivillige måtte verve seg ved Waffen SS og
gjennomføre en 6 ukers rekruttskole i Sennheim før de ble over
ført til Kriegsmarine.

Avtalen med tyskerene var at de norske frivillige om mulig
skulle settes inn i mindre grupper i norske farvann. Tidligere
norske offiserer ble lovet tilsvarende tjenestegrad i Kriegsmarine
(KM). Alle som ble opptatt i KM måtte også være medlem i HM.
Tjenestetiden i KM var fastsatt til 2 år. Alt den 9.7.43 kommer
skriv som opphever betingelsen om at kun merdlemmer av HM
kan opptas i KM. Samtidig bortfaller muligheten til å verve seg
for 2 år, man må verve seg for krigens varighet.

Gradene i HM ble inndelt i menige og hirdførere. Hirdførere ble
inndelt i 2 grupper, underførere og førere:

Hirdførere Førere Regimentsfører Rf.

Spørsmålet om marinefartøy/Kriegsmarine

Grader og personell

Nestregimentsfører Nrf.
Fylkingsfører Ff.
Sveitfører Sf.
Nestsveitfører Nsf.
Troppsfører Tf.

Underfører

Menige

Av førere og underførere var det pr 24.5.43 utnevnt fylkingsfører
(Bertel Brun), 2 nestsveitførere, 5 troppeførere, 3 kommander
sersjanter, 1 kvartermester, 1 furer , 6 overlagsførere og 3
lagførere (totalt 8 førere og 14 underførere).

Av disse var det kun 4 tidligere offiserer fra den norske marine.
Foruten ff. Bertel Brun var dette Nsf. Torleif Fjeldstad (tidligere
løytnant i den norske marine, nå distriktsfører HMD 1, Tf. HB
(Tidligere vernepliktig fenrik i den norske marine marine, nå i
Kriegsmarine) og Ks. NOKS (tidligere vernepliktig intendantur
løytnant i den norske marine, nå propagandaleder).

HM-staben var plassert i Oslo, og bestod av; Hirdmarinefører,
adjutant,en organisasjons-, en prpaganda-, en idretts-, en
förvaltnings- og en sanitetsleder. Denne staben på 7 mann ble
senere redusert.

HM styrke bestod pr 20.11.43 av 385 mann, pr 20.1.44 var
antallet vokst til 431 mann. inntil den 20.9.44 var HM vokst til
518 mann fordelt på følgende måte:

Styrkelisten viser at totalt 230 mann (2 offiserer/2
underoffiserer/126 mann) var i aktiv krigstjeneste enten i SS,
Kriegsmarine eller sjøfart. Aktive hirdmenn i HM var kun 181
mann, 13 mann hadde permisjon for tjeneste i UHM, mens 85
mann var i reserve (som ikke hirdpliktige).

Den del av mannskapene i HM som var “hirdpliktige” måtte fra
1943 gjennomgå våpenøvelser i regi av HM. Flere av

Kommandersersjant/
Kvartermester
Overlagfører (avd.)/
Furer (forv.)
Lagfører
Nestlagfører
Speider
Nestspeider
Hirdmann

Ks/Kvm.

Olf/Fu.
Uf.
Nlf.
Sp.
Nsp.
Hm.
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mannskapene inngikk også i de væpnede avdelingane av Hirden;
Hirdens Bedriftsvem (HBV) og Hirdens Alarmenheter (AE).
HBV var Hirdens “heimevern”, og hadde som oppgave å sikre
bedrifter mot sabotasje.

Mannskap fra HM ble fra slutten av 1944 satt inn som mannskap
på skip som seilte langs norskekysten (sjøfart). Mannskapene
ble ikke satt inn samlet, men ble satt på de båter som i øyeblikket
manglet mannskaper. Det eneste forsøk på å sette inn mannskap
fra HM samlet ble forsøkt i november 1944 med ds Fanaraaken
og Ullensvang (Se avsnitt om evakueringen av Nord-Norge).

Skoleskipet Tordenskiold ble rekvirert av HM i Trondhjem den
24.8.42. Skipet fikk først betegnelsen HMD Frostating 1, men
dette ble snart droppet og skipet ble hetende Tordenskiold. Da
rekvisisjonen av skipet var et brudd på foreningsloven (fordi
skoleskipet var eid av en stiftelse), ble rekvisisjonen kjent
ulovlig. Dette forhindret ikke HM fra å benytte skoleskipet.
Tordenskiold ble benyttet som innkvarterings- og delvis som
undervisningslokale under HM’ s førerkurs i Trondhjem 1 -15.3.43

På kurset deltok 26 personer fra HM. Hele HMst var til stede
under kurset som ledere. Både HM-føreren, HM-førerens adju
tant, forvaltningslederen og propagandalederen fungerte som
instruktører. Undervisning ble gitt i organisasjon og forvaltning,
reglementer, internasjonal signalering, eksersis, instruksjon og
kommandoøvelser, ideologi og gymnastikk. En lege underviste
i førstehjelp. Av de 26 personene som deltok på kurset ble 2
funnet udyktige til å bli førere.

Opplæringslederen, Tf. KH skrev om benyttelsen av
Tordenskiold; “Benyttelsen av skoleskipet ga den beste anledning
til innarbeidelse av disiplin og kjennskap til skikk og orden
ombord, hvor tjenesten med noen tillempninger ble ordnet i
samsvar med hevdvunne regler fra vår krigs- og handelsmarine.
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“Tordenskiold”

Først i mars 1944 fremla HM et forslag til nye statutter for
stiftelsen Tordenskiold. Forslaget innebar at stiftelsens styre
ville bestå av 6 medlemmer, en fra Sjøfartsdepartementet, en fra
Sosialdepartementet, en fraTrondhjems Sparebank, en fra UMH,
en fra HM og Trondhjems ordfører (skipet var i sin tid anskaffet
forgaver gittavTrondhjems Sparebank og Trondhjems Brænde
vinssamlag).

Uansett ble skoleskipet ikke benyttet flere ganger av HM,
skipet ble liggende uten vedlikehold og med uklare eierforhold
til krigens slutt.

En av HM’s oppgåver var å drive øvelser med opplæring i
manøver og seilas med seilfartøyer. Disse øvelsene måtte stort
sett foregå i mannskapenes fritid, seiltoktene ble derfor som
oftest lagt til helgene. I skriv av 11.5.1942 sier HM-føreren: “Det
skal ikke drives seiling før mannskapene har tilstrekkelig øvelse
til å mestre båten. God og pen seiling er god propaganda. Dårlig
seiling er latterlig, og er skadelig for oss. Det er imidlertid av stor
betydning å komme i sving tidligst mulig for å vise flagget på
sjøen.

Av materiell brukes det som er for hånden. Seilbåter skal være
av en større type, 8-15 meters båter eller større. Mindre skal ikke
brukes uten efter innhentet tillåtelse av RH staben. Materiell kan
om nødvendig også skaffes av RH staben ved å sørge for
beslagleggelse av seilbåter og robåter fra folk som er rømt eller
arrestert, eller fra klubber som saboterer. Båtene som ble skaffet
til veie var alle beslaglagt av tyske myndigheter (“Sichergestellt
av Sicherheitspolizei unddes SD) som i sin tur lånte båtene til
HM.

Da HM våren og forsommeren 1942 var i stadig vekst forventet
man at man ville trenge omkring 30 seilbåter. blant båtene som
i juli 1942 ble satt i stand for, og delvis av, Hm var sy Mohawk
(32,2 BRT) som i sin tid var norges største seilende lystfartøy.
Båten tilhørte Oslo KFUM Sjøkorps, men var i september 1941

Seilbåtene

Hirdmarinen fikk overta
en antall seilbåter som

beslaglagt - her under
sommertokt i Drøbak.

forfatterens samling.

tyskeme hadde

Ukjentfotograf,
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Den gamle
redningsskøyten
Havskaaren IIfra 1897
ble tatt i bruk som HMD
Viken II.
Ukjentfotograf, forfatterens
samling.

blitt beslaglagt under unntakstilstanden i Oslo. Oslo KFUM
sjøkorps forsøkte på mange måter å få frigitt båten, blant annet
ble Konsul Tønder-Bull oppført som eier. Han hadde gitt båten
til Sjøkorpset i 1932. Alle forsøkene på å få frigitt båten var
forgjeves.

Oslo KFUM Sjøkorps var forøvrig ikke den eneste eier av en
beslaglagt seilbåt som forsøkte å få frigitt sin båt. Noen eiere
klarte sommeren 1942 å få frigitt seilbåter som ikke var utrustet,
men om frigivelsen skyldes båtenenes dårlige stand eller eierens
kamp vites ikke.

Den 4.9.1942 beordrer HM-føreren at de benyttede seilbåtene
skulle gis nye navn. Båtenes nye navn skulle begynne med
forkortelsen HMD, etterfulgt av navnet på det distriktet hvor
båtene hørte hjemme, samt et båtnummer til slutt. If3, som ble
benyttet av Hirdmarinestaben (HMst), fikk navnet HMS 1.

Flere av HM’s seilbåter ble sjøklare i juli-august 1942 og ble
benyttet til korte tokt i helgene. Søndag 16.9 grunnstøtte HMD
Viking 1 (ex Mohawk) utenfor Rambergøy, men båtføreren LFU
fikk båten flott uten større problemer. HMD Viken 7 (ex Jette)
havarerte i begynnelsen av oktober under ledelse av båtlagfører
OL. Båten ble oppankret ved Strømtangen hvor den lå hele
vinteren. Forslaget fra HMD føreren om å seige båten ble ikke
tatt til følge, da HM-føreren mente det senere kunne bli aktuelt
å levere båten tilbake til tidligere eier. HMD Viken 7ble forøvrig
utrustet påny sommeren 1943.

Fra begynnelsen av oktober gikk båtene i vinteropplag. Kun
HMD Viken 1 skulle holdes utrustet gjennom vinteren, dette var
en tidligere redningsskøyte eid av NSSR. Under navnet
Havskaaren II (senere Tromsø) hadde R/S 11 i årene 1897-1938
reddet 103 personer, berget 33 fartøy og assistert 1594 fartøy.
HM søkte om å få bevilget olje til skøytens motor da man ønsket
å holde den i beredskap for assistanse ved eventuelle sjøulykker
m.v.

De 15 seilbåtene HM disponerte ble lagt i vinteropplag som
følger:
HMD Viking 1, som lå fortøyd utenfor båthuset til HMD 7
Viking, ble under vinteropplaget utsatt forhærverk den 22.2.1943.

Samtidig ble det også begått innbrudd i båthuset. En vaktmann
som hadde bodd på stedet hadde sluttet den 31.1, og noen ny
vaktmann var ikke blitt ansatt før innbruddet. Skaden på båten
ble taksert til kr. 2.800,- Saken ble etterforsket av politiet, men
man mente at en av omkringboende “jøssinger” var ansvarlig for
hendelsen.

Søndag den 14.3 bleHMD Viking 1 sjekket av KS. J. Han fant at
båten delvis var vannfylt, men pumpet ikke båten da han fant
pumpen i uorden. Den 17.3 sank//MD Viking 1 ved ankerplassen.
Først den 1.4 ble båten hevet av Oslo Havnevesen. Man fant da
at pumpen var i orden, og Ks. J ble fratatt sin stilling som fører
for HMD 7 Viking.

I skriv av 4.5.1943 beordret HM-føreren atalle HM’s seilbåter
skulle forandre navn fra 15.5.1943. For å unngå forveksling av
båter som ble overført mellom distriktene skulle alle båter ha
navn som begynte med forkortelsen HM etterfulgt av et nummer.
De nye navnene skulle males på begge sider av båtene med ca 15
cm høye blokkbokstaver. båtene skulle ellers males grå med et
ca 15 cm bredt hvit belte i vannlinjen. Båtenes nye navn ble:

HMS 1 HM 1 HMD Hafrsfjord 1 HM 9
HMD Viken 1 HM 2 HMD Gulating 1 HM 10
HMD Viken 2 HM 16 HMD Gulating 2 HM 11
HMD Viken 3 HM 7 HMD Frostating 1 HM 12
HMD Viken 4 HM 3 HMD Frostating 2 HM 13
HMD Viken 5 HM 6 HMD Viking 1 HM 14
HMD Viken 6 HM 5 HMD Viking 2 HM 15
HMD Viken 7 HM 4

Av disse båtene var HM 10 blitt sjøsatt som den første den
16.4.1943. Båten ble benyttet for Unghirdmarinens øvelser i
påsken. HM 4, som hadde ligget havarert i hele vinteren
gjennomgikk større reparasjoner i Son. HM mistet også råderetten
over HM 12 da Sicherheitspolizei und des SD, Trondheim alt i
skriv av 15.9.1942 opplyste at båten ble benyttet til andre formål.
HM 92 ble sjøsatt 15.5.1943, men båtens tidligere eier fikk i juni
tilbake råderetten over båten, båten var blitt beslaglagt hos Sigfr.
Stephensen, men fru Døvle-Dollis fikk til slutt medhold i at båten

41

_____— r- /
1 J   1/
i y

 Hi JWK 1BB



var hennes og at den kun var utlånt til Sigfr. Stephensen. HM
førsøkte å få eiren til å dekke utgifter til oppbevaring og
vedlikehold av båten, (dette var tidligere blitt forsøkt mot andre
eier), men Reichskommisar meddelte senere samme år at HM
skulle dekke alle utgifter ved bruk, vedlikehold og oppbevaring
av de beslaglagte båter.

Sommeren 1943 (pr. 1.7) hadde HM 16 båter stasjonert langs
kysten. Disse var stasjonert i Oslo {HM 1, HM 8, HM 14, og HM
15), Son {HM 3 og HM 4), Fredrikstad {HM 2), Holmestrand
{HM 5), Drammen {HM6), Tønsberg {HM 7), Kragerø {HM 16),
Stavanger {HM 17), Bergen {HM 10 og HM 11)og Trondheim
{HM 12 og HM 13). HM 17 var en ny båt som ble utrustet i
Stavanger.

I HMD 6 Hålogaland hadde HMD-føreren PR sørget for å få låne
en båt i Bodø. I august var denne båten blitt hentet av HM og ført
til Bodø, men båten sank i oktober før den var ferdig utrustet. HM
hadde på dette tidspunkt ikke inngått noen formell og juridisk
bindende avtale med eieren av båten.

Under seiling med HM 8 ved Steilene om ettermiddagen den
27.6 druknet HH. Han hadde deltattpåførerkursetpå Tordenskiold
i februar.

I oktober ble de 15 båtene lagt i vinteropplag.
I februar 1944 ble en ny båt tilført HM som HM 18, denne

båten lå i vinteropplag ved Fyllingen slipp, Ålesund. I HM’s
budsjettforslag for perioden 1.7.1944-30.6.1945 står det følgende
om båtmateriellet: “Med det båtmateriell som HM for tiden
disponerer og som utelukkende består av lystfartøyer som er
beslaglagt av de tyske myndigheter, er en henvist til bare å drive
sine øvelser om sommeren og innenskjærs. På den lange, vesentlig
åpne kyststrekning fra Trondheimsfjorden til Finnmark er
imidlertid forholdene slik at disse fartøyer ikke kan brukes. Det
må bedre, sterk byggede, sjøgående fartøyer til, liksom
øvelsestiden for denne landsdels vedkommende av propaganda
hensyn bør legges til tiden for de store fiskerier i begynnelsen av
året, februar-april, da værforholdene kan være temmelig barske.

En har i dette øyemed oppført kr. 80.000,- til bygging av en
lettere skøyte med hjelpemotor. Om budsjettet ble vedtatt, ble
båten aldri bygget.

I mai 1944 ble seilbåten Viking overtatt av HM. Båten ble trolig
benyttet sommeren 1944 under navnet/ZM9 (ii). Eieren fikk vite
at båten var oppført i HM for å sikre norsk eiendom. Hvis ikke
båten var blitt rekvirert ville blykjølen bli fjernet og smeltet om
for bruk av norsk industri. Eier av båten, godseier Løvenskjold,
fikk etter eget ønske tilbake råderetten over båten i oktober 1944.

Ved 12-tiden lørdag 22.7.1944ble HM 7pårent i Tønsbergkanalen
av ss Hellesund (366 BRT). Kollisjonen skjedde like etter at HM
7 hadde kastet losss, og mens man holdt på å sette seil. Ombord
i HM 7 var Lf. RWO og en hirdmann fra RH. Da han så at
Hellesund ville ramme båten hoppet RWO overbord. Han sank
straks etter. HM 7 fikk en mindre ovenbords skade i baugen hvor
den ble rammet. Hellesund fortsatte til Oslo uten å stoppe.

Den 16.4.1944 var det igjen innbrudd i HM’s båthus i
Bestumkilen, seil og utrustning til HM 8 og HM 15 ble stjålet.
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HM 16 ble stjålet fra sin ankerplass ved Kragerø 13.6.1944,
båten ble trolig brukt til å flykte til Sverige. HM 13 utgår av HM
av ukjent årsak. I oktober gikk de resterende 15 båtene i
vinteropplag.

Angående kjøp av seilbåtene skriverHirdmarineføreren følgende:
“I anledning spørsmålet om kjøp av disse båter meddeles at en
prinsipiellt anser lystfartøyer for lite egnet for vårt bruk, og at det
utelukkende er de for tiden rådende forhold som har henvist HM
disse. Da vårt behov for båtmateriell ikke ligger i det rent
sportsmessige egner derfor disse båter seg mindre for vårt bruk,
og en finner derfor at det for tiden ikke bør foretas innkjøp av
lystfartøyer.

For HM 2 vedkommende stiller spørsmålet seg annerledes, da
skøyten er solid bruksbåt, som alltid vil ha fullt av oppgåver både
til oppøvning og seil- og motorbruk, og til praktisk tjeneste i all
slags vær. En kan derfor anbefale at dette fartøy blir innkjøpt
eventuelt ekspropriert.”

Våren 1945 kom freden før HM rakk å utruste sine seilbåter.
Den største av seilbåtene HM 14 skulle etter planen bli overtatt
av UMH i mars 1945.

Under evakueringen av Nord-Norge ble ds Fanaraaken og
Ullensvang rekvirert av regjeringen Quisling for deltagelsen i
evakueringen. Problemet var at mannskapene nektet åbli værende
ombord. Minister Whist tok den 8.11.44 kontakt med HM
lederen T. Fjeldstad, forklarte ham situasjonen og spurte om HM
kunne stille mannskap. Fjeldstad svarte umiddelbart at HM
kunne stille 6 fulle mannskaper, inkludert det nødvendige antall
fagfolk, også teknisk personell, dersom han fikk adgang til å få
et par mann permitert fra HBV og AE. Tillåtelse ble gitt. HM
skulle bare stille mannskapene, men skipene skulle ikke seile
under HM-kontroll. Etter ønske fra minister Whist kunne også
mannskap fra UHM kunne delta.

Det ble imidlertid vanskelig å fylle de ledige stilligene på
skipene som lå i Bergen. Båtene fikk blandet mannskap med
frivillige fra HM, UHM og Hirden forøvrig. (Hemnder også 2
kvinner fra Kvinnehirden) og øvrige frivillige. Båtenes avgang
fra Bergen ble stadig oppholdt. Alle besetningsmedlemmene var
ikke like “frivillige”, noen saboterte åpenlyst, andre var ikke
tilstrekkelig kvalifisert ellerkunne ikke utføre den pålagte tjeneste
grunnet fyll.

Den 22.11.44 fikk HM i oppgave av minister Whist å sørge for
at båtene seilte fra Bergen. Nestkommanderende i HM, Sf. AB,
ble samme kveld sendt med tog til Bergen. Han måtte rydde opp
i den vanskelige bemanningssituasjonen og forklare de
økonomiske forhold før ds Ullensvang (under kommando av Ks.
OE) kom avgårde den 27.11. Ds Fanaraaken (under kommando
av Nsf. EE) seilte noe senere.

Begge skipene utførte transporttjeneste mellom Tromsø og
Trondhjem. Skipene returnerte til Bergen i begynnelsen av
januar hvor besetningene ble dimmitert den 7.1.45. Ved
tilbakeleveringen til rederiene var begge skipene fulle av lus.

Evakueringen av Nord-Norge



Stoff om skipshavarier er godt stoff. Mindre
havarier og uhell, og andre tildragelser på
sjøen, omtales gjerne bare i lokalaviser og
lokalradio. Skipsfartsinteresserte i andre deler
av landet får dermed ikke kjennskap til hva
som skjedde. Dette kan det gjøres noe med i
denne spalten.

Du oppfordres til å sende avisutklipp, kopi
av slike, eller noen ord i et brev om
skipshavarier og -uhell du har fått kjennskap
til. HUSK: Spalten er avhengig av stoff fra
leserne.

Fra Alf Johan Kristiansen (4275
SÆVELANDSVIK):
HORDATRAAL (fiskefartøy/ex
HORDATRÅL, GARDAR, SWEETHEART/
97 brt/1885) som nå tilhører Matthias Zeug i
Flensburg, har siden 1985 gjennomgått en
omfattende ombygging tilbake til logger.
Besøkte i sommer Åkrafjorden og Ølen.
NORLI (fiskefartøy/R-717-K/e
x KRYSSGRUNN -94, CORALL -70/226 brt/
1961) begynte å brenne under tråling nær
Friggfeltet 060994. Mannskapet på 4 måtte i
flåten, men ble plukket opp av MÆRSK
PUNCHER, som slukket brannen og slepte
NORLI til Kopervik. På vei inn blusset brannen
opp igjen, men ble slukket ved kai i Kopervik.
Innredning og styrehus brente helt ut, mens
maskinen kunne startes opp neste dag. 9/9 ble
båten slept til Åkrehamn for lossing av 400hl
industrifisk. Pr høsten -94 var båtens videre
skjebne ikke avgjort.
PHILORT (skotsk fiskefartøy/ex RADEK -
86, BORGOYGUTT -84/760 brt/1975) hadde
fått nytt styrehus ved Karm Båtservice. Ved
sjøsetning 130794 røk slippwiren. PFIILORT
fikk god fart, og rente med akterenden i land på
andre siden av sundet. Skade på ror og
styremaskin.

Ruggen IV i nye farger på Sarpsborg havn. Foto Jan E Mathisen

'S

SUNBEAM (skotsk fiskefartøy/ex GERDA
MARIE -87, ABBA -76/499 brt/1975) var
mer uheldig. Under sjøsetting fra Kopervik
slipp 240894 hadde en glemt å stenge en
bunnventil. Maskinrom og innredning ble
oversvømt, og båten fikk stor slagside.
Betydelig ekstrareparasjon.

Fra Ame Sognnes (5033 FYLLINGSDALEN):
LISA (færøyisk bilferge/ex ØYMåL,
MÅLOY/94 brt/1962) observert i Vestmanna,
Færøyene 070894. Denne FSF-veteranen fra
ruten Måløy-Deknepoll-Oldeide var nå
åpenbart i fiskeoppdrettsbransjen, som så
mange eldre ferger med den. På dekket tanker
og rør; skroget rustent.

Sunbeam etter sjøsetning ved Kopervik Slip 24. august 1994. Foto Henning Thorsen

SÆFARI (islandsk passasjer- & lasteskip/ex
BREMNES/296 brt/1978) sett i Akureyri
290794, hvitmalt og fin, og med ny
passasjersalong aktenom opprinnelig
innredning. Om sommeren går skipet i turistfart
på Islands nordkyst.

FREDRIKSHALD (passasjerskip/ex
MÄLARÖ -94, HÄVDER -90, HÖFDING -
79, ZAR -77, HÖFDING -40, HÖVDING -
97/139 brt/1893) observert i fart på
Østfoldkysten i sommer. Denne gamle
slepebåten ble i 1990 ombygget til nostalgisk
passasjerbåt, ogble i -93 solgt til Haldenrederiet
MS TURISTEN.
RUGGEN IV (slepebåt/45 brt/1974) har fått
en frisk rødfarve på øvre del av skroget, mot
tidligere sort.

Einar O Onsøien (3090 HOF/MS SUNNY
GIRL) har ikke observert
VESTERÅLEN (ex hurtigrute/2117 brt/1950)
og PAMPILLA (ex HåEGH VEDETTE/ 1 450
brt/1970) ved opphuggingsverftet nær
Dordrecht 231194. Videre var ALBATROSS
(radiopiratskip/ex TANANGER/477 brt/1955)
ikke lenger å se ved kai i Lisboa pr 220694.
Dette betyr vel at de nevnte skip er opphugde,
eventuelt forhalte.

En interessant observasjon fra Dag Arne
Søreide (4163 TALGJE/MT VIGDIS
KNUTSEN):
HÅKON JARL (ex hurtigrute/2173 brt/1952)
sett ved St Laureiskaai i Antwerpen 041194.
Som i Oslo er hun hotell- og restaurantskip.
Hele skipet er nå hvitmalt og i bra skikk, men
skorsteinen er den samme gamle (NFDS). Hun
er sveiset fast til kaien med stålbjelker. Dette
går fordi vannstanden på stedet er konstant.

Fra Jan Elund Mathisen (1743 KLAVE
STADHAUGEN):
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Styrehuset er omgjort til dobbeltlugar. Det
skal foreligge planer om oppussing.

Fra Leif M Skjærstad (5030 LANDåS):
HVITSKJELL (ex havnetanker/ 11 4 brt/ 1 957)
sett ved verksted på Stamneshella 240994.
Denne lille Shell-tankeren er nå ombygget til
bulk-lastebåt, og driver i sand- og oljegrusfarten
rundt Bergen.
LINITO (bulklasteskip/419 brt/1230 tdw/
1967) var på vei fra Eide på Nordmøre til
Brågge med kalkstein, da skipet utenfor
Nederland fikk sterk slagside 010195. Det
blåste kraftig, og mannskapet gikk i flåten. De
ble berget av en svensk tanker. 2/1 sankLINITO
på 10 meters dyp ved øyen Vlieland.
Stormskadde SOLåS (sementbulk/254 brt/
1937) i opplag ved Stamneshella 240994.

Ved årsskiftet 1994-95 losset Hurtigruten sin
siste postsekk, og satte dermed punktum for en
nær 100 år gammel tradisjon. Det var på
strekningen Hammerfest-Kirkenes dette
skjedde nyttårsaften. Nå går posten med fly og
bil. Det skal visstnok være billigere. At
energibruken pr kilo post på denne måten
mangedobles, bekymrer åpenbart ikke. Var
det noen som sa bærekraftig utvikling?

Kjell Birger Sønstabø rapporterer om den
tidligere bilfergen DRØBAKSUND II. Den
ble sett i Mælandsvågen fra ettervinteren til
forsommeren 1993. Motoren var demontert
sammen med propell og aksling. På det gamle
motorfundamentet var det montert hjelpemotor
til strømforsyning. Etter at et stort kompositt
hus var montert på dekket, ble fergen slept til
Shetland og det antaes at den i dag ligger som
service-fartøy ved et oppdrettsanlegg der.

Ingvald Ingvaldsen omkom i en arbeidsulykke
da han låstet kraftfor ombord på sin BONSINE
(frakteskute/ex BERGENOIL, havne
bunkersbåt for Norske Fina/39 brt/1882)
160195. Ingvaldsen flyttet i sin tid fra Bergen
til Lågøy i Solund, som han revitaliserte ved å
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drive butikk, post og en livlig liten slipp &mek landet efter krigen. Efter ombygging til
verksted. Han drev og et utradisjoneltjordbruk. fiskefartøy fikk hun i 1948 navnet BELLROCK
Med siloprammen SKJEGGEN (kjenner noen (Thomas Eng, Skudeneshavn). 1951 solgt til
denne?) og den flytende låven KIMMO Skips-A/S Standard II (Stavanger), og båten
(frakteskute/ex MMS 92/198 brt/1943) høstet fikk da sitt siste navn. Omregistrert til Harstad
han gras til for på øyer og holmer rundt om i (T-7-H) 1962, da Odd Johansen, Borkenes
Solund. Nødvendige forsyninger ble hentet i overtok som eier. I 1972 kjøpte Kjell Leiren,
Bergen med BONSINE. Ingvaldsen var med Stamnes STANDARD II, og satte henne i
på ågi Vestlandskysten liv, og han utnyttet sandfart. Dette skulle altså ikke vare lenge,
kystens ressurser slik de ble brukt i tidligere Båten har nå ligget i tjæren ved Rolvsvåg i21
tider. Folk av hans slag er i ferd med å bli år, og bærer preg av det. Baugen er borte, noe
mangelvare. brann og råte må ta skylden for. Skroget har

SKIPSVRAKET denne gang erSTANDARD et tomt skall, men skorsteinen er gjenkjennelig.
II. Skipet gikk i ballast da det grunnstøtte nær Farvannet her er skjermet, så STANDARD II
Rolvsvåg i Samnangerfjorden 071173, og blir nok enda åse noen år. Ved lavvann lar det
ligger derfor ganske høyt på land. STAN- seg gjøre å komme ombord.
DARD II ble bygget i England i 1942 som
MMS 225, og var av den minste typen trebygde
minesveipere som i stort antall kom hit til

De sørgelige rester av Standard II. Foto LeifM Skjærstad 23. oktober 1994.

fått seg en solid knekk på midten, broen er bare

Velkjent skip i Antwerpen,
restaurantskipet Håkon Jarl.

1/



Nye rutebåten
M/S COLOR VIKING (LHIV) 20.581 BT. 10.114 NT. 2.857 TDW.
Bygget som WELLAMO av S.A. Dubigeon-Normandie, Nantes (B.nr.
142) og levert 07.1975 til Suomen Höyrilaiva Oy - Finska Ångfarygs
AB, Helsingfors/Helsinki. I fart mellom Sverige og Finnland. Solgt
04.1981 til Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, København og
omdøpt til DANA GFORIA. Satt i fart Esbjerg-Newcastle og Gøteborg-
Newcastle. 02.1984 omdøpt SVEA CORONA i forbindelse med charter
til Johnson Fine AB i ruten Åbo/Turku-Stockholm. 05.1985 igjen
DANA GFORIA. Fra 01.06.1985 innsatt i ruten København-Oslo.
Forlenget 1988 ved Meyer Werft i Papenburg. 01.1989 omdøpt til
KING OF SCANDINAVIA. Innkjøpt 07.1994 av Color Fine A/S, Oslo
og satt i fart Bergen-Newcastle.

M/S BARONESSA (FHEK) 178 TBR. 71 NRT. Bygget i aluminium
og levert 08.1994 fra Holen mek. Verksted A/S (B .nr. 134) til Hardanger
Sunnhordlandske Dampskipsselskap, Bergen, som det første av to

Den andre av HSDs nye
båter til ruter i
Sunnhordland, Baronessa
på vei inn Vågen etter
dåpen 19. august,
påpasselig fotografert av
Frode Folkestad.

Ved Per Alsaker

Den nye Englandsbåten -
Color Viking døpes ved
Skolten 1. september 1994.
Foto Frode Folkestad

m

søsterskip. Satt i fart i lokale hurtigbåtruter i Sunnhordland. Maskineri:
2x MTU 4T 12syl diesel, 2.000 BHK. Dimensjoner: 24,00x8,25x3,40
m, 125 passasjeren

M/S GAMLE BRUVIK (LHIZ) 308 TBR. 171 NRT. Levert 07.1949
fra Glommen mek. Verksted, Fredrikstad (B.nr. 114) som BRUVIK for
Indre Nordhordland Dampbåtlag LA, Bergen. I rutefart Bergen-
Osterfjorden/Sørfjorden. I 1974 ble selskapet slått sammen med A/S
Bergen-Nordhordland Trafikklag til nytt selskap A/S Bergen-
Nordhordland Rutelag. BRUVIK kom etterhvert til å betjene ruten
Bergen-Frekhaug-Knarvik, men ble om sommeren også anvendt i den
klassiske turen Osterøya rundt. I 1979 ble båten avløst av hurtigbåten
MANGER og ble solgt 10.1979 til Nurmeksen Pikalvelu, Mattu Turunen
ja Kumpp Ky, Nurmes, Finnland. Hun beholdt navnet, og kom nå i
turistfart på de finske sjøene. Solgt 1983 til Hotelli Joensuun Karelia
Uy, Joensuu, Finnland. Solgt 05.1990 til Kansallisrahoitus Oy,

fÅ 1

45

a» * iaVi mr r ribb »ii»»

*V1* * * * * 1» 1» ««I M ««:»»» «««»»»»«» ««»»»»«»» * * 

|j| t | i||||| \

'* f ''r*** - • t * =
Sfa 3S r r:

i Tly--



Helsingfors/Helsinki, Finnland, og ble nå flyttet til Helsingfors. Solgt
1993 til Helsingin Saaristolaivat Osakeythiö, Joensuu. Mange ønsket
BRUVIK tilbake til sitt opprinnelige farvann og i 1994 lyktes det å få
kjøpt båten. Den er kjøpt av det nystartede rederiet Indre Nordhordland
Dampbåtlag A/S, Fotlandsvåg/Bergen. I vinter har hun ligget ved Fitjar
og i Bergen for oppgradering samt montering av ny hovedmotor. Hun
skal settes inn i turistfart vår og høst i sitt gamle ruteområde, og i sommer
skal hus leies ut til FSF for ruten Flåm-Gudvangen.

M/S TINDEN (LHFP) 48 TBR. 19 NRT. Bygget i plast og levert fra
Båtutrustning A/S, Fitjar (B.nr. 96) til Nordtrafikk A/S, Sortland, for
anvendelse som bygderutebåt.

M/S FJORDKONGEN (LHJG) 517 BT. 166 NT. Bygget i aluminium
og levert 08.1994 fra Kværner Fjellstrand A/S, Omastrand (B .nr. 1619)
til Troms Fylkes Dampskibsselskap A/S, Tromsø. Båten er av typen
“Flying Cat” og har sertifikat for 302 passasjerer. Maskineri: 2x MTU
4T 16sy 1 diesel, 5.438 BHK. som gir servicefart 34 knop.
FJORDKONGEN skal anvendes i ruten Tromsø-Harstad.

April 1994 557 BT, stål, Gravdal Skipsbyggeri (#362), N-228-A BJØRN ARILD (JXGH) 48,57
r_7_SKCINDY(LHCS)7O767BT,tre,Lista Sunde6/1967.SolgttilASKnester,Bekkjarvik/ 28 BT, tre, Forra Slipp & Båtbyggeri, Forra
Treskipsbyggeri, Borhaug 1966. Solgt til Agder Ber Se - 1959. Solgt til Jack Stensen, Ballstad/Harstad.
Skoleskipsforening, Arendal/Flekkefjord. T-200-S NOTBAS (LIXE) 24,6m/146 F-81-NK HALDIS (LHYC) 17,26 m/24

SF-l-S FRØYANES (JWTE) 26.7m/ BT.stål, J. Berntsen & Sønner Slipp & mek. BT, tre, bygd 1938 i Rana. Solgt til Tommy
1928T, stål, Sørstrandes Skipsbyggeri (# 3), Verksted (#35), Ny-Hellesund/SIMEK (#54), Linnes, Hasvik/Hammerfest. F-85-HV
Vestnes 2/1958. Solgt til Stadt Havfiske KS, Flekkefjord 1/1980. Solgt Magne Klaudiussen, R-260-ES HENK SENIOR (LAWG)
Stadlandet, omd. STATTHAV. Botnhamn/Vardø. 45,7m/ 552 BT, stål, Stocznia im. (# 8965/08),

X-17-TK HARALD-ARNE (LM5627) T-19-TSKULBAREN(LKTM) 24,94m/ Gdynia/Machinenfabrik Maaskant (#471),
47,77 248T, tre, Mjosundet Båtbyggeri, 129 BT tre, Mjosundet Båtbyggeri A/L (# Stellendam 10/1989. Solgt til Norsk Bomtrål
Mjosundet 1975. Solgt til Frøydis AS, Skjervøy/ 112), Mjosundet 5/1982. Solgt til MS Skulbaren KS c/o Nedscan Marine Business AS,
Tromsø. AS, Sommarøy. Fjøsanger/Kopervik, omdøpt KARMØY VI-

T-50-K HAVFANGST (LMOR) 39,9m/ H-22-B TEIGLAND ( LAQX) 16,93m/ KING R-260-K
292 BT, stål, Trønderverftet A/S (# 20), 64 BT, stål, Nauta Shipyard (# 102), Polen. N-100-0 ISFJORD (JWZF) 143,77291
Hommelvik 1/1974. Solgt til Flåen AS v/ Jan SolgttilMiaAS,Midsund/Haugesund.Omdøpt BT,stål,KaarbøsMek. Verksted(#67),Harstad
A. Røsok, Gurskøy/Ålesund, omd. MILAND JUNIOR. 11/1970. Solgt til Bøfisk AS Straumsjøen/
FLÅVÆRING. . Sortland.

T-l56-BG JOSEFSENSENIOR(LJND) Mai 1994 N-5-BR JOHNSEN SENIOR (LEGZ)
22,7m/84 BT, tre, Rana Båtbyggeri (#426), N-3-A ANDENESVÆRING (LMVM) 22,89m/89 BT, tre, Mjosundet Båtbyggeri (#
Hemnesberget 1980. Solgt til Arnøytind AS, 19,8m/76BT,tre,01sen&HanssenBåtbyggeri 94), Mjosundet 2/1977. Solgt til Stig Magne
Skjervøy/Hammerfest. T-281-S. (#173), Rognan 12/1983. Solgt "til Torgersen, Brønnøysund. Omdøpt

H-l 1-AV KNESTER (LLVC) 49,68m/ Andenesværing AS, Sortland. " TORGERSEN JUNIOR.
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Utgått av flåten

M/S VENUS (LAZB) 13.286 BT. Levert 05.1974 fra Oy Wärtsilä AB,
Åbo/Turku (B.nr. 1214) som PRINSESSAN BIRGITTA for Rederi-
AB Ragne (Lennart Nilsson), Västervik, Sverige. Solgt 1977 til Rederi-
AB Göteborg-Frederikshavn-Linien, Göteborg. Omdøpt STENA
SCANDINAVIA i 1982. Selskapets navn endret 1983 til Sessanlinjen
AB. Overtatt 1985 av GFL Holding AB, Göteborg. Solgt 1986 til Stena
AB, Göteborg. Omdøpt 1987 til SCANDINAVICA. Utflagget 1989 til
Stena Shipping Line Ltd. (Stena AB, Göteborg), Hamilton, Bermuda.
Omdøpt TARAK L en kort periode i 1989, deretter SCANDINAVICA
igjen. Solgt 11.1989 til Norway Line Invest K7S (Norway Line Invest
A/S), Sandefjord. Omdøpt 03.1990 til VENUS og registreringshavnen
endret til Bergen. Anvendti ruten Bergen-Newcastle. Ombygget03.1990
ved Kristiansands mek. Verksted. Solgt 04.1993 til Color Line A/S,
Oslo/Bergen. Solgt 09.1994 til Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S,
København/Esbjerg, omdøpt KING OF SCANDINAVIA, signal
OXVM6.

Bruvikpå gamle tomter; på slippen hos Skjøn
dal 26. november - tilbake i sine gamlefarger.
Foto Frode Folkestad
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H-2-B LØNNINGEN (LAJN) 35,81 m/
198 BT, stål, Ankerløkken Verft A/S (#45),
Florø 9/1962. Solgt til Jara AS v/ Arne Kr.
Lønning, Bømlo/Haugesund.

N-258-L NARGTIND II (LDWI) 59,87
49 BT, tre, bygd i Hemnes 1956. Solgt til AS
Nymo, Fiskarstrand/Sandesjøen og omdøpt
BORGUNDFJORD

NT-150-V NYSTEIN (JXPU) 26,82m/
98 BT, tre, J.R. Aas Skipsbyggeri, Vestnes
1968. Solgt til P/R Nystein v/Håkon Vågø,
Rørvik/Namsos.

F-361-G RISØY (3YKL) 16,03m/23 BT,
tre, bygd 1959. Solgt til Brane Arild
Abelsen,Vardø/Vardø.

R-30-SO RØVÆR (LCWE) 50 V 39 BT,
tre, Søren Sveges Båtbyggeri, Flekkefjord 1944.
Solgt til Kurt Vold, Vigrestad/Stavanger. Utgår
av fiske.

F-000-VS SANDNES SENIOR (LGHI)
25,09m/129 BT, stål, Aas Skipsbyggeri A/S (#
108), Vestnes 1/1978. Eier Asløv Sandnes,
Vadsø. Hjemsted endret fra Hammerfest til
Vadsø.

F-123-L TOM IVAR ( JWLD) 19,9 m/
113 BT, stål, Herfjord Slip & Verksted A/S,
Revsnes/Sletta Båtbyggeri (# 60), Mjosundet
5/1985. Solgt til Heggøy AS, Atløy/Florø.

R-225-K VIKINGBANK (LMQU)
32,58m/ 199 BT, stål, Ankerløkken Slipper &
mek.Verksted (#7), Florø 10/1955. Solgt til P/
R Håkon Kristoffersen ANS, Vedavågen/
Haugesund.

N-26-ME AAMNES (LIRJ) 28,2m/142
BT,tre, Bygd som jakt i Rosendal 1882, omb.
til fiske 1948. Solgt til P/R Aamnes, Engavågen/
Bodø.
R-742-K ARNY (LM3593) 50724 BT, tre,
Eide Båtbyggeri, Kopervik 1966. Solgt til Frann
Fridthjof Nygård, Napp/Kopervik.

T-115-L ARVID JOHAN (3YXT) 45,77
23 BT, tre, Kristian Dolmen Båtbyggeri,
Fjølvika i Namdalen 1961. Solgt til David
Johnsen, Bolla, Hamnvik/Bodø. T-2-I.

F-218-NK BÅRVIK SENIOR (LJBW)
16m/ 49 BT, stål, Grovfjord mek. verksted AS
(# 8), Grovfjord 1980. Solgt til Sigurd
Ludvigsen, Nord-Lenangen/Vardø. Omdøpt
DAN SONDRE

N-l 11-0 JARO (LACF) 28,0m/160 BT,
stål, A/S Eidsvik Skipsbyggeri (# 33),
Uskedalen 6/1975. Solgt til A/S Øksnesfisk,
Myre/Myre.

T-7-H KASFJORD (JWOD) 1497299
BT, stål, Kaarbøs mek. Verksted A/S (# 78),
Harstad 6/1974. Solgt til Harstad Fiskeriselskap
A/S, Harstad/Harstad.

M-416-HØ KINGS-CROSS (LHUZ)
58,96m/939 BT, stål, Hjørungavaag Verksted
(# 30), Hjørungavåg 1/1979. Solgt til Veabas
AS, Haugesund/Haugesund, og omdøpt
VEABAS R-l-H.

N-177-V LUNDBØEN (LLGU) 22,1ml
96 BT, tre, Rana Båtfabrikk, Hemnesberget 7/
1982. Solgt 3/1994 til Tor J. Sivertsen, Herøy/
Sandnessjøen. Omdøpt LAURITS OLSEN.

H-18-B LØNNING JUNIOR (LGUU)
122,67 248 BT, stål, Scheepbouwwer De

Juni 1994

Dageraad (# 463), Woubrugge 1949. Solgt til KONDEMNERT
Lønningen Jr. AS, Bømlo/Haugesund.

T-566-S TERNHOLM (LLWY) 59734
BT, tre, Herman Tveit, Svanøybukt 1955. Solgt April 1 994
til Ternholm AS, Skjervøy/Tromsø. T-50-B SELIS (LJYJ) 937231 BT, tre, T.

T-10-T TROMSBAS (LFMR) 59,89m/ Sauviks Båtbyggeri (# 155), Risør 1950. Siste
1197 BT, stål, Myklebust mek. Verksted A/S, eier (1982-) Agnar Karlsen, Seljelvsnes/
Gurskebotn/Smedvik mek. Verksted A/S (# Tromsø. Slettet 15/4 som kondemnert.
58), Tjørvåg 8/1977. Solgt til AS Polarbas,
Søreidgrend/Tromsø. H-10-BN. Mai 1994

N-6-BRASERØYBUEN(LNRE) 18,4m/ VA_ 10_p KVITBERG (LJNZ) 79,4787 BT,
49 BT, stål, Moen Slip & mek. Verksted A/S (# tre? jjyp Kleivset Båtbyggeri (# 161), Bårdset
21), Kolvereid 1/1985. Solgt til Aserøybuen 1964 Siste der (1988_) P/R Løyning og Log
AS, Sigerfjord/Sigerfjord. ANS, v/ Kjetel Løyning, Åna-Sira/Bodø.

Velholdte Ternholm er solgt til Skjervøy. Ukjentfotograf, Per Alsakers samling.

Vikingbank er solgt innen Karmøy. Foto Arild Engelsen

Slettet 25/5 som kondemnert.

stål, Laan & Kooy (# 105), den Oever 11/1961.
Siste eier (1991-) MS Nadir v/Vermund
Rasmussen ANS, Vedavågen/Kopervik. Slettet
31/5 som kondemnert.

R-66-K NADIR (LDNK) 91,87186 BT,
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Rettelser og korrigering til Drivgods nr 1-2.94
LDZM SJELLSAND (45(1899).
I forbindelse med salg 12.93 opplyses det at
båten i 1991 ble ombygd til brønnbåt for føring
av levendefisk. Dette stemmer ikke. Antagelig
skyldes feilen en sammenblanding med den
adskillig større SKJELLSUND LFDV (108/
1896) som ble ombygd til brønnbåt
SVANHOLM i Mastrevik i 1991 - det er ikke
første gang disse er blandet sammen.

I tillegg tviler jeg på at salget 12.93 skjedde
direkte fra Jan Inge Wie, Førde, til Steinar
Antonsen, Hammerfest. SJELLSAND hadde
i lengre tid ligget på Buøy i Stavanger før salget
og hørte trolig hjemme der (antagelig eid av
samme som har HYLSFJORD). Dette har
kanskje andre lesere mer presise opplysninger
om? Båten ble observert på vei nordover i
desember 1993 (Bergen havn) med luker og
rom intakt.

H M Wrangell & Co AS’ hvalbåt KLEM II/
CORONA III/SILVA fikk et langt liv som
snurper og senere fraktebåt efter utrangering i
1937 og før den gikk til hogging hos Br Anda
i 1991.

Ombyggingen til snurper og motorskip (225
bhk Wichmann) ble foretatt i 1937-38 efter
salg til Karl P Toska, Manger. Hvilket verksted
utførte ombygningen?
11951 ble båten forlenget fra 94.8 ft til 112.2 ft
- ved hvilket verksted?
I 1966 ble den noe ombygd ved Øklandsnes
Slip & Mek Verksted. Bl a ble ny 6-syl 4T 325
bhk Caterpillar montert. Vet noen om
ytterligere endringer i perioden 1937-1991?
Hva var SILJAs siste sesong på fiske?

Jeg er dessuten interessert i bilde av SILVA
i fart som snurper eller fraktebåt. Disse kan
eventuelt byttes i bilder av andre lignende skip.
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Forviklinger

Og en etterlysning:

Trygve Eriksen jr
Tambarskjelves gt 13
5500 HAUGESUND

Vraket av Steingrim fotografert på Kråkrevet av Gunnar Ståhl

Betongskipet Steingrim (ex Fjeldtop) somforliste utenfor Sølvesborg i 1927. Vraket
eksistererfremdeles, se nederst på siden. Foto fra Gunnar Staøhls samling.

Ved Måsøya skole som ligger på Måsøya øst
for Havøsyund skal vi i vinter ha et prosjekt om
et sted på øya som heter Hartvikroren. Her var
det drevet fiskebruk ca 1905-1935.
Etter hva vi har hørt skal Hartvikroren ha hatt

anløp av den såkalte 1 -ruta i en periode rundt
1910. I denne ruta mellom Hamburg og
Finnmark var det BDS og NFDS som drev
hardest.
Det vi er ute etter er forsåvidt alle opplysninger

om Hatvikroren hvis de finnes, men spesielt å
kunne dokumentere at skip faktisk anløp/stop
per utenfor Roren. Finnes det loggbøker som
bekrefter dette, eller kanskje folk som har vært
i Hartvikroren.
Vi har av LeifFriberg i FFR og sjøfartsmuseet

i Bergen fått kopier av båter som gikk i denne
ruta i det aktuelle tidsrom, men virkelig
dokumentasjon mangler vi.
Derfor lurer vi på om dere har kilder som kan
belyse dette.

m

Etterlysning

Håvard Salen Nyheim
Måsøy skole
9692 MÅSØY

IJi

Jag har kommentar til Rederifortegnelse nr
165, Feamley & Eger:
nr 20 3-m skonnert ALERT
Lev til Akerson & Andersson, Gävle
1886 A Andersson & Co, Gävle
1899 sept solgt til PR R Petersson, Berkvara

(Sv reg nr 3559).
1902 do i Lummelundsbruk
1906 do i bergkvara
1916 jan 15, strandat Kråkskär, Göteborg

på resa Liibeck.Uddevalla.
Kondemnerad. Såld som vrak.

1916 okt, ASTA, Carl N Andersson,
Göteborg

1918 nov 9, sprang läck och kantrade Cape
Canaveral, Fla. Besättningen räddat
sig i båt till Floridakusten.

Nr 35 DS GALICIA
1932 juni, såld exekutivt til Östergötlands

Enskila Bank, Norrköping
1932 okt, såld rederi AB Astrid, Göteborg
1935 aug, disponering övertatt av Ragnar

1939 maj, övertogs av Rederi AB Ragne,
Västervik

1939 aug, såld rederi AB Tobis, Trelleborg.

STEINGRIM som strandade den 27.8 1927 på
Kråkrevet, 6 dist min öster om Sölvesborgs
innlopp, såg ut så här 50 år efter haveriet. Detta
trots att flygvapnet använt vraket som mål vid
bombningar, Därefter har den ytterligare
förstörts av is och ännu fler bombningar, men
trots det är den ännu synlig där den står på ett
stengrund. Kort tid efter strandningen bröts
skrovet och aktern sjönk på lite djupare vatten.

Jag har läst sjöförklaringen som avgavs i
Sölvesborg och kan berätta att det var regnigt
och tidvis regntjocka den kvällen STEINGRIM
strandade. Lotsarna från Sölvesborg hade sett

Feamley & Eger

Nilsson, Västervik, omdøpt
LENNART

Til Skipsforlis 1927
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henne och var på väg ut, men kom fram först
sedan hon strandat. Hon hade genast sprungit
läck, varför man förde iland mannskapet medan
befälhavaren och styrmannen stannade ombord
over natten. Några dagar senare förklarades
STEINGRIM icke värt att bärga varpå man
förde iland var mnan kunde.

overst på side 67 i SKIPET nr 1-2,1994 står
noen opplysninger om LAHOLM, men også
med et spørsmålstegn.

Era den siste eieren har jeg fått følgende
opplysninger: M/S LAHOLM ble bygget ved
Marinens Hovedverft i 1902 med dampmaskin
og fikk navnet HYDROGRAF. Første eier var
Den norske Stat.

Den siste eieren, Thorleif Marvold, Rørvik,
drev tangfrakting med båten. Høsten 1986
drev den på land ved Sklinna fyr. Allerede to
døgn senere ble den taikket av grunnen og
sklept til Rørvik hvor den ble liggende ureparert.

I 1989 ble den slept til Langsnes Slip, 7924
Austafjord. Der ble den fylt med stein og
utgjhør i dag en del av steinfyllinga ved slippen.
Fotografioet viser båten før den fylles med
stein. Jarle Nicolaisen

I Drivgods i nr 4.94 er det en forespørsel etter
informasjon om D/S SANNESUND,
nåværende M/S OLAF.

Jeg bodde tidligere noen år på Sandhornøya,
og gamle OLAF var et daglig syn. Hun er “still
going strong”, selv etter 83 år! Iflg eieren er
platetykkelsen nå nede i standard tykkelse for
tilsvarende nybygde lasteskip.
OLAF seiler i lokal fraktefart i Saltenområdet.

Stort sett med bulklast (sand og grus). Skipet
bærer preg av å være godt vedlikeholdt (nymalt,
uten synlig rust). Skipet ligger som regel ved
eierens kai i Ravika på Sandhornøya eller på
Bodø havn. Vedlegger et noe dårlig bilde som
jeg tok i 1993 på Sandhornøya.

Her er hele historien:
10.1911 Levert av Porsgrunds Mek Verksted,
Porsgrunn (-66) til AS Laboremus (T Dannevig
& Co), Sandefjord som hvalfanger KANON.

12.1919 Solgt til H E Wolden., Buenos Aires,

Mer om LAHOLM

3-syl triple expansion dampmaskin
1913 Reg i Kristiania.

1922 Tilbake til AS Laboremus (T

1926 Solgt til Cia Ballenera del Ecuador

9.1927 Til Anglo-Norse Co Ltd AS (Hans

5.1929 Solgt til Falkland Shipowners Ltd

Mer om OLAF

156 brt 103.9/20.1/11.8 ft

omdøpt VIKING

Dannevig & Co),Kristiania, omdøpt
KANON

Ltda (Hans Borge, Tønsberg),
Guayaquil Ecuador, omdøpt
CANON

Borge), Tønsberg, omdøpt A-N 4.

(Hans Borge), Tønsberg/London

S-291 31 KRISTIANSTAD

7900 RØRVIK

Hälsiningar
Gunnar Ståhl

V Vallgatan 8

Vraket av Laholm ved Langsnes Slipp, like før det ble fylt med stein. Foto Jarle Nicolaisen

1929 Til Chr Salvesen & Co, Leith, OppklcHTUg

1929 Solguil IS fSevilla (Gustav B Bull), Steffe"
° ' navn FERI HALFA på tidligere HOLMGAR,

i mon n mr i o ref Røkesalongen inr 4.94. Efri Haifa er det1.1930 Solgt til AS Sevilla/Waalman & ° „ , .„ ° „ . norrøne navnet pa den øvre (indre) del av det
Bugge), Tønsberg , XT , , _ „ _ ,, irior. rr.-.TT .c .0 „ n . gamle Naumdølalylket og omlattet det som i

6.1930 Til Hvalfanger-AS Polhavet , , ,.f . . _ , dag er området ved utløpet av Namsen
(Granøe & Fuhr AS), Tønsberg f *t. i c-, o, • (Namsos), kommunene Overhalla, Grong,1934 Solgt til O Paulsen, Greåker, reg i G i „ „
o u ca ATAuvTr-crTnCrA Namskogan og Røyrvik. De to siste var vel paSarpsborg. Omdøpt SANNESUND , . B B „ » , . K

. ° ., , .<, den tid stort sett skog-og liellomrader uten fast
og bygget om til slepebåt. . ° ° J

3.1949 Grunnstøtte 13. mars 1949 ved bosetnin§-
Tromøysund på reise Kristiansand-Larvik, pga _... , C1 . f r lfV70 . - inn/i, r . . ° Tillegg til Norske Skipsforlis 1978 1 nr 3.1994:
grov uaktsom navigering. Styrmann bøtelagt, * d ,
fører fikk advarsel. Berget og kondemnert. & * * T

1951 Solgt til OlufEllingsen, Åkrehamn, . . ,. „ ca . _ . „ Skipet er bygget ved Porsgrunds mek Verksted,
reg 1 Kopervik. Omdøpt OLAF _ F ° ua ™T t™

9.1952 Levert ferdig ombygget til lastebåt: Potsg™nn(-p)somf,skedamperHAVELLENid 1 oocv d for U QualefraKvaløya. Dermed skulle noen
161 nbrt 230 tdw \
104.0/20.1/12.2 ft spørsmålstegn tamte slettes
2-syl Bolinder 120 bhk, bygget 1 |n c
1930

1966 Ny maskin, 6-syl Caterpillar MøT Offl MOSS OCh EUGEN
1 974 Nils Nilsen PR, Sandhornøya, I artikeln om ångfartygen med namnet MOSS

registrert i Bodø. i Skipet 4/1994 nämns helt korrekt att
Erling Skjold SVELVIK, tidligare den tredje MOSS, såldes

Olaf kviler ut i Ravika 25. september 1993, fotografert av Erling Skjold

Kryddermoen IB til Nederkalix i Sveige 1905. Det kan tilläggas
8050 TVERLANDET att hon därvid fick namnet EXPRESS (svenskt
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Trykk: Centraltrykkeriet, Bergen
ISSN 0333-2683

Brøvig DOF Pipecarriers, Oslo (Brøvig Offshore A/S), reg. i Norsk
Ordinært Register, med samme navn, signal LHIU.

M/S SKANDI FORTUNE (LKXL3) (1.582/3.350/1983) ex
NORTH FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - samme
som SKANDI CAPTAIN, med samme navn, signal LHIT.

M/S TEUTONIA (LAQR4) (2.441/1.453/1972) ex OCEAN PRIDE
- 88 ex TEUTONIA - 87 - fra KS Gerland, Kristiansand (Gerrard
Shipping A/S) til UB Shipping Ltd., Nassau, Bahamas, samme navn,
signal C6MS5.

August 1994:
M/T CLIFF (LAIJ4) (22.683/39.702/1981) ex FERNCLIFF - 92

ex ARABIAN CHALLENGER - 90 sjøsatt som ATLAS CHAL
LENGER - fra KS Ferncliff c/o Pareto Management A/S, Oslo (Ferm
International Ship Management A/S) til Yakin Navigation Sendirian
Berhad, Port Kelang, Malaysia, omdøpt SELENDANG SUTERA,
signal 9MBT2.

M/T DOLORES (LARG2) (14.145/23.300/1967) ex IVER
STREAM - 90 ex SAGA STREAM - 77 ex ANCO STREAM-73-
fra Tank Shipping A/S, Oslo/Arendal (Bergen Ship Management A/S,
Bergen), til kjøpere i Bangladesh for opph.

M/S SKAUTROLL (LAMP4) (21.968/37.497/1983) ex WORLD
MERCURY - 91 ex STAR MERCURY - 87 ex STAR TERESA - 85
sjøsatt som WORLD TERESA - fra KS Skautroll v/Pareto A/S, Oslo
(S & C Marine A/S, Sandefjord), til kjøpere i Bombay, India. Omdøpt
til BALAJI VINTAGE, signal ATJQ.

Svein Torske, Hundvåg,

NASJONALE IBL I OTEKE 1 i Kh.Nh
PLIKTAVLEVERING
POSTBOKS 278
8601 MO

er mesterfor dette minnevekkende bildet av Nordenfjeldskes Erling Jarl på det tørre i TMVsflytedokk i Nyhavna i
Trondheim. I dag er de borte begge; tiden går så fort....

September 1994:
M/S ANGLO (LAZD2) (2.326/3.665/1972) ex STEINFALK - 89

ex ROMEO - 88 ex SOMMY - 87 ex EGGL1 - 83 ex ROMMY - 83
ex ENID - 77 - fra Arunto KS, Torvastad/Haugesund (Storesund
Rederi, Arne Storesund & Co.) til Arunto KS, Torvastad/Haugesund
(Arne Johan Storesund), reg. i Norsk Ordinært Register med samme
navn, signal LHKK.

M/T DIANA (LAIK4) (22.683/39.711/1982) ex CAPE - 93 ex
FERNCAPE - 92 ex ARABIAN TRADER - 90 - fra Anka Lines
Shipping (Bahamas) Ltd., Nassau/Oslo (Ferm International Ship Man
agement A/S, Oslo) til Damai Navigation Sendirian Berhad, Port
Kelang, Malaysia, omdøpt til SELENDANG DELIMA, signal 9MBT3.

M/S HANSA DANZIG (LAFW4) (15.464/25.281/1978) ex PA
CIFIC BOXER - 90 ex PENNSYLVANNIA RAINBOW - 89 - fra
Hansa Damzig A/S, H?vik/Oslo (Den norske Amerikalinje A/S) til
Dorian Star Marine Co. Ltd., Limassol, Kypros (Hellenic Star Shipping
Co. S.A.), omdøpt til DORIAN STAR, signal P3CU6.

M/S SAN DIEGO (LAMH4) (10.871/14.198/1980) ex
HOLSTENCRUISER - 89 ex LLOYD LOS ANGELES - 87 ex
HOLSTENCRUISER - 86 - fra San Diego Shipping Corp. Ltd.,
Monrovia/Oslo (A/S Ivarans Rederi. Oslo) til K.G. m.s. San Diego
Offen Reederei G.m.bH. & Co. (Reederei Claus-Peter Offen), Limassol,
Kypros, samme navn, signal

M/S SAN JUAN (LALY2) (10.482/12.629/1978) ex
HOLSTENTRADER - 88 - fra A/S Ivarans Rederi, Oslo til kjøpere på
Kypros. Omdøpt til ORIENT SHREYAS, signal P3DY6.
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