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Søndag og landligge under vintersildfisket, Haugesund i 1947
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Østlandsavdelingens meritter i høst
Vi har avholdt to møter siste høst, begge møtene i Red
ningsselskapets Museum i Horten. Møtene var godt
besøkt, men det er stadig plass til flere. Temaet var
stort sett det gode gamle, men med et forsiktig forsøk
på noe nytt. Siste møte var det foredrag om tungløft
skipene til Dyvi, et foredrag som var meget godt. Vi
prøver også med egen fotosirkel, salgsbord på møtene,
så det ligger an til stadig noe nytt. Eneste måte for å
følge med, er ved frammøte!
Hilsen
Arne Gundersen

Forsidebildet
Forsidebildet
gang
er fra
Haugesund,
tatt en
vin
termorgen i denne
1946/47,
midt
oppe
i den hektiske
aktivi
teten under sildefisket.
Fotografen har stått på Kortanes på nordenden av Risøy
og tatt bildet vestover mot Vibransøy. Helt til venstre ser
vi litt av nordenden av Risør og helt til høyre litt av søren
den av Hasseløy, eller Bakarøy som er det mest brukte nav
net. Bildet er tatt en dag med landligge under vårsildfis
ket.
Båten vi ser baugen av i forgrunnen er fiskebåten Klar på
33 fot. Den var bygget i 1929 og tilhørte J H Mehus fra
Meling på Bremnes. Helt til venstre ser vi en av de mange
føringsskutene som på den tid var i Haugesund. Det var
store åpne treskuter som ble brukt til forskjellige formål
som frakting av sildetønner, kasser med isesild, salt, is,
kull m.m. rundt om på havnen.
Over baugen på skuten ser vi flere snurpebåter som lig
ger på innsiden av Garpeskjærskaien. På originalbiidet er
det mulig åse fiskerinummeret på en av dem. Det er M
15-VD som var nummeret på Sjøfuglen av Vartdal. Sjøfu
glen var bygget i 1902 på Rosenberg Mek Verksted i Sta
vanger som bygg nummer 2. Den var bygget for Kinns
Havfiskeselskab i Florø og hadde opp gjennom årene for
skjellige eiere rundt om på Vestlandet, hele tiden under
samme navn. Da dette bildet bie tatt tilhørte den D/S
Furenak AS i Vartdal på Sunnmøre. Sjøfuglen ble kon
demnert og opphogget i 1964.
Bjergningsbåten som ligger med baugen utover, klar til å
kaste loss, er Norsk Bjergningskompagnis Herkules. Den
var bygget ved C Trumpys verft i Jekteviken i Bergen i
1888. Båten var bygget for dykker Hans Olsen, Bergen,
og hadde senere forskjellige eiere fram til 1912, da den ble
overtatt av Norsk Bjergningskompagni. Skroget som var
bygget av tre, ble i 1891 forlenget fra 78 til 99 fot. I 1909
ble den opprinnelige maskinen erstattet av maskinen som
ble berget fra HSD’s Folgefonden som forliste i nærheten
av Skånevik i 1908. Sommeren 1949 ble Herkules solgt
til Johan Økland, Håkonshella ved Bergen. Etter en om-

Vismule
er godt
i gang med
en ny årgang
av “Skipet”.
redaksjonelle
kursendring
vi hadde
i tankeneDen
ved
redaktørskiftet burde etterhvert være synlig, med en viss
spredning i innhold i stedet for konsentrrasjon om tunge arti
kler. Medlemmene får seiv vurdere hvorvidt det har vært en
riktig justering.
Spredning i stoffet fra dampskipsfart på Randsfjorden til
slepebåter i Trøndelag, forlis i 1930, fraktefartøyer og modell
båter anslår en rimelig bra spennvidde; noe for de fleste.
Leseme vil se at den faste spalte om passasjerskip, “Røke
salongen”, nå har endret karakter. Per Alsaker har overlatt
stafettpinnen til Frode Folkestad som sammen med Lars Helge
Isdahl har gitt oss den mest utførlige oversikt over hva som
skjer i norsk rutefart som noensinne er presentert. Jeg vil
takke Per for innsatsen gjennom mange år og ønsker Frode

fattende ombygging til motordrevet fiske/fraktefartøy ble
den med navnet Godvik satt i fart i slutten av 1951. I 1979
ble Godvik kondemnert og senket på Bjørnefjorden sør for
Bergen.
På utsiden av Herkules ligger redningsskøytene Ole O Lian
og Haugesund, som begge var bygget ved Lindstøl & Søn
ners Skipsbyggeri i Risør. Ole O Lian var bygget i 1940
og var i Redningsselskapets eie til 1975. Den ble da solgt
til Distriktshøgskolen i Nordland, Bodø, og omdøpt til
Raud. 1 1990 ble den overført til Høgskolesenteret i Nord
land og tre år senere ble Raud solgt til Vestvågøy i Lofo
ten, hor den fortsatt hører hjemme.
Haugesund var bygget i 1921 og hadde de første årene
navnet Kristiansand. 1 1932 ble det installert motor i skøy
ten, denne ble kjøpt for penger som var samlet inn i Hau
gesund. Som en honnør for dette ble den omdøpt til Hau
gesund. I 1960 ble den solgt til Danmark og i 1973 videre
til UYSA. I 1976, da den trolig var i bruk som lystbåt,
forliste den utenfor Spania.
På utsiden av Haugesund ligger snurpebåten Folla I fra
Sandviksberget i Sør-Trøndelag. Folla 1 var bygget i 1937
og försvinner fra registrene i begynnelsen av 1960-årene.
På sørenden av Hasseløy ligger flere snurpebåter, men
der er bare den nærmeste som kan identifiseres. Det er
Skallagrim av Bergen med fiskenummer B-68-B. Den var
bygget ved Mjellem & Karlsen, Bergen i 1902 for et sel
skap i Måløy. Senere var den i noen år hjemmehørende i
Ålesund, før båten omkring 1930 kom til Bergens-distrik
tet. I slutten av 1947 ble Skallagrim solgt til Raudeberg
ved Måløy og ble vel da registrert i Sogn og Fjordane.
Bildet er derfor tatt før den tid. men etter at krigen var
over. Det må derfor være fra vinteren 1946 eller 1947.
Båten gikk ut i 1969.
Det kan til slutt nevnes at undertegnede i 1950 og 60-årene
var bosatt bare 50-60 meter lenger til venstre enn der Her
kules ligger fortøyet. Gjerne ikke det verste stedet å vokse
opp for en båtinteressert guttunge?
Alf Johan Kristiansen

og Lars Helge lykke til. Per vil fortsette med nyheter fra
skipsregisteret, hvor mye av stoffet fra “Røkesalongen” vil
kunne finnes igjen.
Å få til et medlemsblad som “Skipet” er i høy grad en felles
oppgave. Utfordringen er å trekke så mange som mulig med
i arbeidet; med små eller store skriftlige bidrag, observasjo
ner eller fotografier. Jeg synes vi er inne i en god periode og
er i ferd med å få med oss flere nye skribenter.
Innholdet i neste nummer er langt på vei klart, om rutefar
ten i Farsundsdistriktet, om billetter og om Fjordbåtene fra
krigsårene, mens rederihistorikken blir viet Måløyferja og
Sigurd B Sverdrup. Med mye mer.
Følg med.
Dag Bakka Jr
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Dampskipet R i ngerike fortøycl ved bryggen på Svangstrand, fotografert av Thorwald Wetlesen 12, juli 1905.

Dampskipet Ringerike
og dampskipstrafikken på Tyrifjorden
Av Pål Ulsteen

PÅburde
vårehatt
innsjøer
var detforengang
betydelig
dampskipstrafikk.
Tyrifjorden,
Norges
femte
innsjø,
potensiale
stor trafikk
av lokalbåter,
men så ble
ikke tilfellet.
Mange
skipstørste
forsøkte
seg
på seilas i dette særdeles vakre farvannet, men de fleste måtte gi opp etter kort tid. Jernbanen må ta noe
av skylden for dette, idet den kom tidlig til distriktet og fulgte en trasse som gjorde dampskipsfart langs
den folkerike og fruktbare vestsiden av sjøen ulønnsom.
Et eksemplet på suksessfull trafikk, var tømmerslepeme til Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening.
Men de to rutebåtene TYRVI og RINGERIKE kom også hederlig fra oppgaven. Begge var eiet av jern
banen. Førstnevnte av NSB, og opererte i siste del av forrige århundre. Lierbanens D/S RINGERIKE på
ruten mellom Svangstrand i Lier og Sundvollen i Hole, holdt det gående i 22 år først på vårt århundre.

Pionerene KONG RING
og HALVDAN SVARTE
Det første norskbyggede dampskip ble med stor festivitas sjø
satt i Tyrifjorden i juli 1837. Hun fikk navnet KONG RING
og var en hjulbåt utstyrt med 10 hesters balansemaskin fra
Motala Mek. Verkstad i Sverige. Fartøyet var tiltenkt en opp
gave som tømmertrekker og passasjerskip, men viste seg å
ha for svak maskin. Rederne, Grev Peder Anker Wedel Jarls
berg, kjøpmann Joh. Fr. Thorne og rittmester Jens Lange,
4

hadde et tilsvarende skip på Randsfjorden. Dette var D/S
HALVDAN SVARTE, også bygget i 1837. Skipet ble flyttet
til Tyri-fjorden vinteren 1839, for at begge hjulbåtene skulle
slepe tømmer i spann og derved kompensere for manglende
maskinstyrke.
Skipene var lite driftsikre og må betegnes som mindre
velykkede eksperimenter. KONG RING ble hugget opp før
1848, mens HALVDAN SVARTE holdt det mere eller min
dre gående til 1854, da hun ble oppgitt for godt.

Kanalplaner

Tømmerslep

Den storstilte planen om farbargjørelse av Drammens-vass
draget fra Drammen via Tyrifjorden til Randsfjorden og Spe
rillen dukket opp midt på 1800 tallet. Kanaldirektør Røyem
startet undersøkelser i 1847, men det ble ikke noe kanal i
første omgang. Derimot besluttet man å gjøre Storelven far
bar fra Tyrifjorden til Hønefoss.

D/S GREV WEDEL ble levert fra Nylands Verksted i 1875.
Fartøyet var en 56 fots slepebåt med 25 hesters compound
maskin. Hun hadde sertifikat for 80 passasjerer, men skipets
hovedoppgave var å slepe tømmer over Tyrifjorden. Det var
kun ved spesielle anledninger hun førte folk, og det er tyde
lig at anledningene kom, for hun fraktet både Kong Oscar II
og Keiser Wilhelm over fjorden.

Jørgen Rytteraker fikk bygget hjuldampskipet SIGURD SYR
i 1854 spesielt for farten opp til Hønefoss. Hun ble utstyrt
med HALVDAN SVARTEs gamle maskin. Nå ble imidlertid
ikke arbeidene i Storelven igangsatt før i 1857, og det gikk
usedvanlig tregt med kanaliseringen. Først i 1861 så det ut til
at leden nærmet seg sluttførelse. Da ble det dannet et selskap
i Hønefoss, som kontraherte nok et skip for denne trafikken.
Propelldampskipet ANNA COLBJØRNSEN ble levert fra
Akers Mek.Verksted året etter. Et nydelig jernskip på 100 fot
med en dobbelt høytrykksmaskin på hele 80 IHK. Hun var
sertifisert for 240 passasjeren
Leden opp til Hønefoss var imidlertid langt fra ferdig. De to
skipene måtte delvis trekkes med muskelkraft forbi de van
skeligste partiene i elven.

Flere skip kom til farvannet etter hvert, men GREV WEDEL
overlevde dem alle. Hun seilte trofast med tømmerslep helt
til begynnelsen av 1950-årene. Da ble det gamle skipet hug
get opp.
D/S HØVDING, bygget 1882 i Kristiansand, kom til Tyri
fjorden i 1903. Her gikk hun i rutefart noen år. Et annet rute
skip på denne tiden var D/S GORDON. Begge fartøyene tok
44 passasjerer.
En liten båt ved navn FIX ble i 1905 satt i rute mellom
Asa, Sundvollen og Hønefoss. Hun tok 24 passasjerer. Van
skeligheter med å forsere tømmerhengslet ved Storelven,
gjorde at driften ble innstillt etter bare fire år.
D/S JARL var en liten tømmerslepebåt bygget på
Glommens Mek.Verksted i 1911. Hun gikk først på Tyrifjor
den, men ble så flyttet til Krøderen hvor hun sank i 1934.
Motorbåten MORGANA trafikkerte fjorden noen år etter
sekelskiftet. Senere kom også M/S VIKERSUND.
/ IW5 HARALD HAARM6E«\ \
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Jernbanens inntog
Den store kanalplanen for Drammensvassdraget ble skrin
lagt. Istedet ble Drammen-Randsfjordbanen bygget og åp
net i etapper, først til Vikersund i 1866, til Tyristrand i 1867
og til Hønefoss i 1868. Dermed forsvant trafikkgrunnlaget
for dampskipene på den ennå ikke helt ferdige leden mellom
Tyrifjorden og Hønefoss, og de to skipene ble leiet ut som
tømmerslepere.

Jermbanl o&
BåTBUTCR i
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D/5 RlN&ER/Kf
Jernbane
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SYGURD SYR forliste i 1874. Vraket ble solgt og hugget
opp. ANNA COLBJØRNSEN fikk derimot et langt liv som
ruteskip på Randsfjorden, hvor hun seilte med navnet HA
RALD HAARFAGER fra 1872 til 1907. Hun ble hugget i
årene 1936-39 etter å ha arbeidet som tømmertrekker sine
siste år.
Drammen-Randsfjordbanen med sidebane til Krøderen, ba
serte sin trafikk på damskipsforbindelser videre ut i distrik
tene, så som Krøderen st.-Gulsvik, Hen-Sperillen-Sørum og
Randsfjord st.-Odnes. Langs den frukbare vestbredden av
Tyrifjorden derimot, var det ikke lenger aktuelt med ruteskip.
Her gikk jernbanen langs kysten og tok all trafikken. Men
jernbanen anskaffet et lite kombinert gods- og passasjerskip i
1868 for ruten mellom Skjærdalen ved Tyristrand og Sund
vollen. Skipet som fikk navnet TYRVI, var bygget på Akers
Mek.Verksted. Hun hadde et 53 fots jemskrog, og en 15 IHK
maskin dro propellen.
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D/S TYRVI ble i 1882 solgt til Hole Dampskibsselskab, og
ruten ble forlenget ned til Vikersund. 1 1899 gikk ferden over
land til Randsfjorden. Fartøyet fikk navnet TRYGVE, og hun
eksisterer fremdeles, men maskinen ble skiftet ut med motor
i 1962.
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Dampskipet Ringerike, bygget 1903 på Akers Mek Verksted
tegning ved Pål Ulsteen

JT\ampskipet Ringerike ble bygget av Akers mek.
U Verksted i årene 1902-1903 som verftets ny
bygg nr. 216. Hun ble overlevert A/S Lierbanen i
1903 og satt i trafikk med gods og passasjerer da
jernbanen åpnet året etter.
Skrogets kjenningsmål var 71’xl4’x5,6' og brutto
tonnasjen lå på 53,9, mens netto tonnasjen var 19,5.
Fartøyet hadde en total lengde på 75,6 fot og var
ifølge målebrevet hekkbygget med loddrett stevn.
Fremdriften ble besørget av en Akers 2-syl. compo
und dampmaskin på 20 Nominelle hestekrefter el
ler 120 Indikerte.
Hun var et usedvanlig velproposjonert og vakkert
skip. Seiv om målebrevet sier loddrett stevn, var hun
utsyrt med såkalt vedderbaug. En slags forløper til
våre dagers Ubulb nose”. Dette var vanlig på den
tids marinefartøy, men ikke mange ruteskip kunne
smykke seg med denslags atributter. (Vi kjenner til
RAUMA, EIRA, SPORT og VERMA (senere HI
TRA), alle bygget ved Akers mek.Verksted.)
På originaltegningen er skipet utstyrt med et solseil
over hoved-dekket og styrehus plassert på kjele
kassen, slik at dette stikker en drøy halv dekkshøyde
over solseilet. På meget tidlige fotografier har ski-

6

pet fått et permanent dekk over kjele og maskin
kappen, slik at det ble en innelukket salong på ho
ved-dekket. Antagelig kom denne ombygning istand
allerede før fartøyet ble overlevert. Styrehuset deri
mot ble aldri flyttet opp på det nye øverste dekket. Vi
kanforestille oss hvordan rormannens diplomatiske
evner ble sattpå prøve, når han skulleforsøke å legge
til bryggen med utsikt mellom bena på mer eller min
dre prominete passasjerer.
Fartøyet var utstyrt med en liten salongforrut under
dekk. Mellom salongen og kjelen lå lasterommet, som
på bygge-tegningen også har en liten vinsj. Denne
ble antagelig ikke montert. De viktigste bryggenefikk
istedet kran. Salongen ved kjelekappen var enkel,
men antagelig den den mest besøkte på seilas i kalde
og sure vår og høstdager. På øverste dekk ble det
fort fullt når sommeren viste seg fra sin beste side,
noe som var svært uheldig for fartøyets stabilitet.
Skroget var hvitmalt, og på det brune styrehuset sto
et navnebrett av eik med inngraverte gullbokstaver.
Vi har blittfortalt at skorstenen var av blankpusset
messing, seiv om det ikke ser slik ut på mange av
fotografiene av båten. Likevel er det ingen tvil om at
det var en egen ustyle” over D/S RINGERIKE. Synd
at skipet skulle hugges opp etter så kort tid.

Idyll fra før Første
verdenskrig; dampskipet
Ringerike med dampen
oppe, klarfor avgang.
Ukjent fotograf, redaktø
rens samling.
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Lierbanen
Det ble 1 1899 besluttet å anlegge en privat jernbane opp Lier
dalen til Svangstrand ved Tyrifjorden. Banen ble bygget smal
sporet med sporvidden 1067mm. for å gjøre den så billig som
mulig, men også for å ha en viss transitt på Statsbanenettet i
området, som på den tiden hadde samme sporvidde. Banen
ble anlagt uten at det var nødvendig med sprengning av fjell,
men så fikk den til gjengjeld en usedvanlig krokete og van
skelig trasse. I skråningen fra Sylling til Svangstrand ble sporet
lagt i sikk sakk, slik at toget måtte bakke nedover mot øst, før
det fortsatte fremover mot vest og ned til stasjonen ved stran
den. Lierbanen bestillte to lokomotiver. Nr. 1 fikk naturlig nok
navnet LIER, mens nr.2 ble døpt HOLE, seiv om banen aldri
hadde tenkt å legge en eneste meter med skinner i denne kom
munen. Sundvollen i Hole skulle betjenes med dampskips
forbindelse.
I god tid før jernbanen åpnet for trafikk i juli 1904, hadde A/S
Lierbanen gått til anskaffelse av to dampskip. Det minste ski
pet het ACTIV og var kun 40 fot lang. Fartøyet var bygget av
tre i Tønsberg i 1892, og en maskin på 8 nominelle hestekref
ter sørget for fremdriften. Besetningen besto av to mann, og
skipet hadde plass til noe i underkant av 50 passasjeren D/S
ACTIV ble for det meste benyttet i fart mellom Svangstrand
og Tyristrand.
Jembaneselskapets stolthet, D/S RINGERIKE, seilte i ruten
Svangstrand-Øvreskogen-Nesbryggen-Sundvollen-Svends
rud. Hun ble bygget av Akers mek. Verksted. Selve monte
ringen av skipet foregikk på en slipp ved Vikersund, en slipp
som senere ble benyttet ved vedlikehold av skipene.

Driften
Lierbanens tidligere driftsbestyrer, S.H.Rosness, skrev en
artikkel i Aftenposten i 1961 om trafikken på Tyrifjorden.
Han sier bl.a.: “Det var en takknemlig oppgave å gå i gang
med rutebåter i og med at det bare var hesteskyssen som bød

på konkurranse om trafikken, og det er lett å forstå at folk
foretrakk en båttur på Tyrifjorden i solskinn og pent vær for
en billig pris.
Hvor mange tusen turister som benyttet seg av ruten, kan
ikke sies bestemt idag, vi vet bare at det var mange. Efter
hvert fant folk seiv frem til rundturer - kombinert fottur til
Krokkleiva og Sundvollen, dampskip til Svangstrand, og der
frå jernbanen til Oslo, eller omvendt. Leilighetsvis var det
også adgang til ekstraturer på Tyrifjorden.
RINGERIKE kunne ta 120 passasjerer og endel gods. I fe
rietiden ble det naturligvis trangt om plassen. Det var heller
ikke noen som kontrollerte at det ikke ble for mange. Alle var
glade for å komme med. Det var restaurant med øl og vinrett
ombord, og det trakk også reisende som der i ro og fred kunne
nyte sine forfriskninger og synet av Tyrifjordens vakre omgi
velser.”

Vanskelige tider
Etter de første optimistiske årene, innså Lierbanen at økono
mien tilsa reduksjoner i rutetilbudet. Skipene hadde holdt
rutene igang fra isen gikk om våren til fjorden frøs igjen sen
høstes. Nå ble seilingsesongen sterkt redusert til bare å om
fatte de lukerative sommermånedene.
Det viste seg også at D/S ACTIV var i svært dårlig stand, og
skipskontrollen forlangte store reparasjoner på det delvis råtne
skroget. Hun ble derfor solgt i 1911. Som erstatning ble den
lille motorbåten TRAFIK innkjøpt. Hun tok bare 8 passasje
rer og ble oppgitt og solgt etter kort tid. 11913 var hun flyttet
til Vannsjø ved Moss.
D/S RINGERIKE fortsatte alene i ruten. Det var alltid van
skelig med mannskap til skip som seilte i så kort sesong. Dette
hadde Lierbanen løst på den geniale måten at de benyttet kun
personell fra Det Sjømilitære Korps i Horten. Det var bare
restauratør Olaus Blom som var sivilist ombord. Det mili
tære mannskapet gjorde at det var style over skipet. Det var
7
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Slepebåten Greven i sin opprinnelige form på Tyrifjorden. Foto Kjell Malmgren

disiplinerte folk med utpreget ordenssans. Til og med vår
pussen og vedlikeholdet ble utført av Marinens menn.
I 1920 årene slet Lierbanen tungt. Først ble Drammensbanen
bygget om til normalspor, med derpå fordyrende omlasting
av gods på Lier st., deretter kom konkurransen fra de nymo
tens bilene. Banen måtte spare penger, og dette gikk først ut
over dampskipet. Sensommeren 1926 besluttet man å ikke
sette henne i drift neste sesong. I 1931 ble det sendt melding
til skipsmatrikkelen om at fartøyet var hugget opp og jern
skrapet solgt. Året etter ble også jernbanedriften nedlagt.
Initialene LB, som hadde prydet D/S RINGERIKEs skorsten
og banens rullende materiell, sto heretter for “Lierbussen”.
På bryggen i Sundvollen kunne man ta ned skiltet med: “Lier
banens st. Sundvollen”.

M/S GREVEN
Gamle tømmersleperen GREV WEDEL fikk sin etterfølger i
den nye M/S GREVEN i 1953. Hun ble bygget av Glommens
mek.Verksted, Fredrikstad, for Drammensvassdragets Felles
fløtning. Med sin kraftige Wichmann motor fikk hun lov til å
trekke tømmer i noe over 10 år. Deretter ble det opplag ved
Vikersund.
Skipet ble i 1968 overtatt av A/S Oslo Sand og Bergsalt, men
fortsatte sin tilværelse i opplag. I 1973 ble GREVEN solgt til
8

Halden Bukser, Dykk & Mudring. Nå skulle hun ut av Tyri
fjorden og ned i saltvannet. Ingen enkel oppgave. Hun gikk
først til Svangstrand i Lier, hvor det var gravet en slags dokk
for henne. Herfrå ble hun, ved hjelp av flere mobilkraner,
løftet opp på en spesialbil. Vel nede ved Lier st., ble ekvipa
sjen stanset av en jembaneundergang. Neste forsøk var Lier
tunellen på E-18, men heller ikke her kom det store skipet
gjennom. Da måtte overbygget kuttes av.
Da skipet endelig lå i Drammensfjorden, ble overbygget mid
lertidig skrudd på med 4 fester, og motoren startet for videre
ferd til Halden. I ytre Oslofjord blåste det opp til et forry
kende uvær, som nesten sendte overbygget på sjøen. Til tross
for alle vanskelighetene, kom GREVEN i fart for sine nye
eiere. Men ferden fra Tyrifjorden ble så dyr, at skipet måtte
selges kort tid senere til Gisle Eilertsen, Hareid. Nå fikk hun
nye oppgåver ved plattformbygging utenfor Åndalsnes. Slik
havnetTyrifjordens siste skip i tjeneste for den moderne olje
alderen.

Kilder
Harald Lorentzens rikholdige arkiv
Artikkel i Aftenposten 1961
“Dampskipsfarten på Randsfjorden” av Helge Stenersen
1983
Egne notater og diverse muntlige kilder.
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Hjemme hos Taubåtkompaniet, Øger og Oscarsborg ved kai fomn Dom. Foto Dag Bakka jr
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Av Finn R.Hansen

SLEPEBÅTViRKSOMHETEN
i Trondheimsområdet
i mange startet
år bådeBirger
før ogSkarsvåg
etter sistefrakrig
psynonymt
med selskapet Dyre Halse
A/S. På slutten var
av 60-tallet
Åfjord
tilsvar
ende virksomhet med utgangspunkt i Trondheim. Han disponerte 4 slepebåter, nemlig “LYR“, “OSCARS
BORG“,”KURT” og “ FOX“. Selskapet gikk imidlertid konkurs i 1973, og boet ble kjøpt av Jens Bye i
Rissa. Året etter kjøpte han “TRAUST“ fra Norsk Bjergningskompani i Bergen. Dette fartøyet ga han
det nye navnet “ TAMBURA
Jens Bye’s virksomhet innenfor denne
bransje skulle bli av kort varighet for
allerede i 1975 solgte han selskapet og
de tre fartøyene “FYR“, “OSCARSBORG“ og “TAMBUR“ til kjøpmann
Arthur Bjømevik i Åfjord. Salgssum var
kr. 2,6 mill.
Fra leide lokaler i Fjordgaten startet
den nye eieren sin virksomhet den Iste.
juli. Siden kjøperen var uten kunnskaper i denne bransje ble den tidligere
slepebåteier Birger Skarsvåg ansatt som
daglig leder, mens Bjømevik’s sønn Ole,
som da var 22 år gammel ble påsatt for
opplæring.
I 1977 sluttet imidlertid Skarsvåg etter uoverenstemmelser med eieren, og
Ole Bjømevik overtok som daglig leder. Samtidig flyttet selskapet til nye
kontorer på hjørnet av Fjordgaten og
Nordre gate. I 1978 gikk selskapet til
sin første investering etter starten. En
flattopplekter på 19 m. ble innkjøpt.

Etter en beskjeden og forsiktig start med
en omsetning på 2,0 mill. det første år
hadde firmaet noen jevne år fremover
med økende omsetning. Men selskapsformen var ikke lenger hensiktsmessig.
Aksjeselskapsformen ble gjennomført i
1979. Aksjekapitalen på beskjedne kr.
50.000,- ble fordelt med 50 %på styreformann Arthur Bjømevik og 50% på
daglig leder Ole Bjømevik.
På denne tiden var næringsvirksomheten i regionen i god gjenge.
Foruten bugservirksomhet på Trondheim havn var det ofte fartøyer i Hommelvik, i Orkanger, ved Fosdalen Bergverk i Malm, ved Folla Fabrikker i Follafoss, ved Norske Skogindustrier på
Fiborgtangen og ved Holla Smelteverk
på Kyrksæterøra som hadde behov for
slepebåtassistanse. Fangslep på kysten
ble det også tid til, foruten isbryting på
indre Trondheimsfjord og på Orkdalsfjorden.

Nok en flattopplekter ble tilført sel
skapet i 1979, og i 1980 overtok Taubåt
kompaniet Dyre Halse’s flåte av slepe
båter og lektere. Firmaet Dyre Halse A/S
var da konkurs og bostyret solgte
“CITO“, “ ØGER“ og “KAPT. DYRE”
og lekterne “DH 18“ , “DH 24“, “DH
26“ og “DH 27“ til Taubåtkompaniet for
kr.475.000,Taubåtkompaniet beholdt seiv
“ØGER“ og lekterne “DH 26” og “DH
27”, mens de øvrige enheter ble solgt.
Også slepebåten “NAMDAF
INGEN” ble samme år tilført selskapet,
Dyre Halse A/S hadde etablert fast
kalksteintransport mellom Trondheim
og Mo i Rana med slepefartøyet
“ØGER“ og romslekteren “DH 27”.
Denne transport ble opprettheldt.
“DH27” ble imidlertid året etter utskiftet
med “ ny”- anskaffelsen “MIRJAM“.
Året 1981 skulle bli et viktig år for sel9

Samme vei gikk også to mindre flatt
opplektere.
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På havarisektoren skjedde i 1986 gle
delige ting. Ruteskipet “ROGALAND“
gikk på grunn. Assistansearbeidet inn
brakteca.kr. 1,1 mill.,selskapets største
oppdrag til da.
Interessen for ytterligere lekter
investeringer var nå tent. Høsten 1987
ble det anskaffet en nedsenkbar lekter
på ca. 15.000 tonn dw. som fikk navnet
“BOABARGE 7”. Pris US dollar
850.000,- Ytterligere lektere av samme
type ble anskaffet, men nå under
Cayman Islands-selskapets eierskap.

-

Actantus og Slusken hviler ut i Nyhavna under Ladehammaren i april 1993.
Foto Dag Bakka jr

skapet. Petroleumsvirksomheten i Nord
sjøen skapte ringvirkninger til Trønde
lag. For å møte denne utfordring ble det
kontrahert en ny slepe- og bjergningsbåt
på 3300 bhk. ved Statlandverftet.
Dette fartøyet som fikk navnet “ BJØRN
ESKIL” ble registrert på det heleide
datterselskapet Bergningskompaniet A/S
i Sandnessjøen.
I begynnelsen opererte fartøyet tidvis
fra Haugesund, Trondheim og Sandnes
sjøen, men uten de helt store økono
miske resultater.
Om sommeren det samme året ble
også havneslepefartøyet “ CHIEF“ inn
kjøpt for kr. 4,8 mill. Et moderne fartøy
som skulle gjøre god tjeneste både i
Trondheim og Sandnessjøen.
Fartøyene som til nå hadde hatt kaiplass
i indre kanalhavn ved Ravnkloa ble nå
Byttet til Strandveikaien etter at også
kontoret var blitt flyttet dit. På midten
av 80-tallet ble satsingsområdet utvidet
til å omfatte undervanns entrentre
prenørvirksomhet. Dykkerfirmaet Aqua
Marin i Trondheim ble overtatt med ut
styr og personell, samtidig som også et
eldre mudderapparat “ SLUSKEN “ ble
innkjøpt.
Administrasjonen som til nå hadde
omfattet 2 personer ble nå utvidet til 5,
samtidig som det nok en gang ble skif
tet kontoradresse. Denne gang til den
gamle tyske ubåtbunkeren Dora 1 på
Nyhavna.
Selskapet var nå inne i en rimelig bra
periode seiv om visse deler av nærings
livet slet med problemer.
Havarisektoren gav gode inntekter.
10

F.eks. hadde selskapet 12 assistanse
jobber i 1981 i förbindelser med grunn
støtinger, noe som ga over 2 mill. kro
ner i inntekter.
Det ble investert ytterligere i lektere.
En mindre flattopplekter ble kjøpt av
Trøn-derverftet i Hommelvik i 1983, og
året etter ble den største lekteren til da,
på noe over 11.000 tonn dw. innkjøpt
fra Tyskland og satt i drift under navnet
“BOA 2"..
Denne lekteren skulle bli en god for
retning for selskapet. Allerede året et
ter kjøpet ble den utleid til F. Selmer
A/S,Oslo til en dagrate på over kr.
4.000,- Selmer bygde parkeringshus på
lekteren og fortøyde den ved Aker
Brygge. Etter at oppgaven som parke
ringshus var avsluttet i 1988 ble lekte
ren slept til Horten for opplag på leiers
beskostning. Her ble den liggende helt
til august 1993 før den ble solgt til Hol
land for ca. kr.9 mill.
Men i mellomtiden hadde lekteren
rukket å skifte eier. I 1989 overførte
Taubåtkompaniet lekteren til sitt
postkasseselskap Boa Ltd. på Cayman
Islands for kr. 1,5 mill.
1985 bød også på investeringer. Tidlig
på året ble Råkvåg Industrier A/S i Råk
våg med sandtransporteren “STJØRN
FJELL” overtatt. Eget verksted for re
parasjon av fartøyene og frakting av
sand var nye satsingområder.
To splitlektere, “BOA 5“ og “BOA 6”
ble samme år innkjøpt i forbindelse med
arbeide på fastlandsforbindelsen til
Lauvøya i Åfjord. Lekteme ble etter av
sluttet oppdrag avhendet til svenske kjø
pere med godt økonomisk resultat.

80-årene siste investering ble kjøpet av
kranlekteren “ BÅSEN “ fra Tønsberg.
Taubåtkompaniet konsentrerte nå sin
interesse mer og mer utenfor den regio
nale sektor, og gjennom utenlands
selskapet Boa Ltd. Begge selskapene
ble administrert fra samme kontor i
Trondheim.
For å følge opp ekspansjonen til Boa
Ltd. ble i mai 1990 Taubåtkompaniets
største og nyeste slepe- og bjergnings
båt “ BJØRN ESKIL” solgt: forøvrig
like etter en vellykket assistansejobb til
det russiske lasteskipet “YAKOV
ERZMICHNKO” som innbrakte kr. 1,5
mill.
Salgsummen på ca 18,5 mill. ble raskt
pløyd inn i Boa Ltd. ved kjøpet av “BOA
ESKIL”. Selskapets hjemlige flåte var
nå svekket. Meget høy gjennomsnitts
alder var kjennetegnet på den gjenvæ
rende del av flåten.
Anskaffelsen av den gamle slepebåten
“ ACTANTUS” fra 1930 rettet ikke noe
på dette. Seiv om fartøyets pris var så
lav som kr. 270.000,- skulle senere på
kostninger komme opp i mange ganger
dette beløp.
De regionale markeder var nå preget
av stagnasjon og økt konkurranse.
Taubåtkompaniet hadde også invol
vert seg i to kommandittselskaper,Boa
Coral KS (25 %) og Hamilton Piper
(15%), som skulle vise seg å bli lite
lukerative.
Investeringene i Boa Ltd-selskapet
var nå kommet opp i størrelseorden 90
-100 mill. kroner.
Taubåtkompaniet og Boa Ltd. hadde
inntil regnskapsåret 1991 en i hovedsak
felles økonomi. Dette skapte en visst
press på Taubåtkompaniets likviditet. I
tillegg var selskapets fartøyer finansi
ert i US dollar. Gjennom termin
forretninger mot andre valutaer for å
sikre seg mot kurssvingninger tapte sel
skapet betydelige beløp.

Bjørn Eskil var iflere år
rederiets flaggskip; her ligger
den ved Nors anlegg på
Hasseløy i Haugesund,
fotografert av Dag Bakka Jr i
1984
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De undervannsentrepriser som selska
pet hadde involvert seg i på Malaysia
og på Kanariøyene ga heller ikke de for
ventede resultater. Selskapets bankfor
bindelse signaliserte tidlig på året 1991
at låneengasjementene var blitt for store
og måtte reduseres; spesielt gjaldt dette
lånene til Boa Ltd. Samtidig ble også
driftskreditten, som stadig hadde vært
overtrukket, redusert.
På grunn av de store engasjementer med
Boa Ltd. hadde selskapets administra
sjon svulmet kraftig opp, med derpå
følgende høye lønnskostnader.
Selskapets styre som hittil hadde be
stått av far og sønn Bjørnevik, ble nå
utvidet med ett ekstra medlem i et for
søk på å forbedre den administrative
struktur. Men etter bare noen få måne
der virke trakk denne personen seg ut
av vervet.
Noe tidligere hadde en av de tidligere
funksjonærene sagt opp sin stilling og
startet sitt eget taubåtrederi. Med nyinn
kjøpt slepebåt skulle dette bli en følsom
konkurrent for Taubåtkompaniet.
Det var trange tider. Men så gikk hur
tigruteskipet “NARVIK" på grunn på
Trøndelagskysten i april 1991. Store
verdier stod på spill og kravene etter at
Taubåtkompaniet hadde utført tetnings
arbeidene var ditto høye. 20 millioner
kroner ble krevd for den ytede innsats,
en sum forsikringsselskapet mente ikke
stod i noe rimelig forhold til den inn
sats som var ydet.
Under rettssaken som fulgte i Trond
heim byrett, og senere i lagmannsretten
ble det avdekket en rekke kritikkverdige
forhold som fiktive bemanningslister,
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usannheter om bemanning og reiserute
vedrørende Taubåtkompaniet. Pumpe
utstyret var i dårlig forfatning,
stemplingsmaterialer manglet på de as
sisterende fartøyer og dykkere var i
manko hevdet motparten som levnet
Taubåtkompaniet liten ære for sin inn
sats. Retten tildelte til slutt selskapet 45
% av det opprinnelige krav.
På høsten samme år ble selskapet til
delt arbeidet med å heve lasteskipet
“LANGENUEN“ som hadde sunket ved
kai i Kilvik i Nordland. Etter en tid over
tok Ødegård Bergning i Ålesund ledel
sen for arbeidet, og snudde en 40/60 deal
til 60/40 i sin favør.
Konkurransen på slepebåtsektoren var
nå betydelig skjerpet. Det nystartede
Trondhjem Bugser søkte samarbeide
med tilsvarende selskaper i Kristiansund
og Namsos og tok sin del av markedet.
Havarijobbene gikk merkbart tilbake, og
langslepene på kysten ga dårlig avkast
ning. Frakting av sand med
“STJØRNFJELL” ble avsluttet i 1992
med salg av fartøyet til dårlig pris.
Men lektermarkedet var fortsatt verdt
å satse på. Offshoreindustrien i Norge
gikk for fullt og et betydelig antall lek
tere var engasjert. Med 100 % finansi
ering ble det bestilt 2 stk. enkle flatt
opplektere på ca. 2100 tonn dw. fra
Russland som ble levert i september
1992. Begge lekterne ble raskt sikret
arbeide og har senere hatt god
utnyttelsesgrad og ditto god inntjening
for selskapet.
De brukbare resultatene på lekter
sektoren gjorde at ytterligere 2 stk. lek
tere av samme størrelse ble bestilt, forn
ten en mindre lekter på ca. 1100 tonn dw.
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Etter salget av slepebåten “BJØRN
ESKIL” i 1990 var det åpenbart at sel
skapets slepebåter måtte kompletteres
med større enheter. Den økonomiske si
tuasjon var fortsatt ikke sprek, men for
en sum av kr. 2,5 mill. ble det 50 år
gamle slepefartøyet “EIDE CHIEF” an
skaffet. Omdøpt til “BOA CHIEF” og
etter en del påkostninger ble det satt i
drift i 1993.
I januar 1993 gikk lasteskipet
“RHINO“ på grunn ved Fuglvær i Gil
deskål i forrykende uvær. Det ble kon
statert små skader på skipet som ble
brakt langt opp på land av sjøen. Taubåt
kompaniet ble tildelt arbeidet med å
trekke fartøyet av grunnen til en fast
pris. Arbeidet viste seg å skulle bli me
get vanskelig, og først etter over to må
neders arbeide og betydelig innsats av
utstyr og personell samt dynamitt ble
fartøyet flytende og slept til Trondheim.
Under dokkingen av fartøyet ble det
konstatert store bunnskader samt at
skroget var vridd.Etter lengre disputter
mellom rederi og forsikringsselskap ble
fartøyet besluttet kondemnert.
Taubåtkompaniet overtok da skipet
uten vederlag for det utførte arbeide. I
samarbeide med Bergen Shipping ble
fartøyet reparert i Polen for ca. kr. 10
mill. og satt i fart som bulklaster i mars
1994 under navnet “ BOA RHINO”.
På sensommeren 1993 kom selskapets
slepebåt “BOA CHIEF” til Trondheim
med lasteskipet “ HAUKELI” som gikk
på grunn på Jæren tidlig samme år. Et
ter 3 ukers arbeide var skipet brakt flott.
Noe senere ble havaristen solgt til et
konsortium ved shippingfirmaet J.P.
Strøm i Trondheim for 1,6 mill.
11

Imidlertid, 1993 bød ikke bare på de
store oppdrag og hyggelige resultater.
Tirsdag den 9 februar stevnet de tre små
slepebåtene “ØGER” ,”OSCARSBORG” og “ACTANTUS” ut fjorden
for å bugsere et skipsskrog til kai ved
Fosen Mek.Verksted sitt anlegg i Kvithyll. Under arbeide på dekk ble maskinisten på “ACTANTUS” klemt av slepetrossen, vippet på sjøen og omkom.
Etter sjøforklaringen den 23. samme
måned konkluderte en stedlig avis med
at retten reiste flere spørsmål enn den
avklarte. Senere avhør påviste uoverensstemmelser mellom Taubåtkompaniet
og vitner fra verkstedet som hadde bivånet hele operasjonen. Disse hevdet at
“ACTANTUS” ikke hadde tre manns
besetning som rederiet hevdet,men kun
to, idet rederiets tredje person først kom
ombord etter ulykken.
Året ebbet ut med et driftsresultat på
minus kr. 1,2 mill. Andre inntekter
gjorde at resultatet kom ut i pluss, nemlig kr. 4,1 mill. Imidlertid, de tre siste
års driftsresultater hadde alle vært negative og vitnet om tung sjø imot.
På vårparten 94 fikk selskapet tildelt
arbeidet med å fjerne det grunnstøtte
fartøyet “ TEANO“ som delvis stod under vann ved Skaland på Senja. Fartøyet
var låstet med fisk som var gått i förråtneise. Både arbeidet og været var ufyselig, men etter en måneds kamp var
“TEANO“ flytende og ble slept til
Trondheim. Skroget var kondemnabelt
og løst utstyr var fjernet. Kanskje kunne
hovedmotor og vinsjer benyttes. Hele
vraket ble slept til Fyllingen Slipp A/S i
Langevåg som overtok den som del-

betaling i forbindelse med ny motor
installasjon på selskapets slepebåt
"TAMBUR".
Denne nye hovedmotoren på 1600
bhk. var beregnet ågi en betydelig trek
kraftøkning, men desverre måtte
propellvingene kappes for å tilpasses
den eksisterende dyse, med redusert
ytelse som resultat.
På slutten av året 1994 måtte “ BOA
CHIEF” på verksted. Store partier stål
på dekk og skrog måtte utskiftes. Etter
3 måneders verkstedopphold var far
tøyet igjen klart for tjeneste, men kost
nadene ble høye.
Ved offentliggjøringen av regnskapet
for 1994 var det igjen røde tall. På tross
av økt omsetning med kr. 10 mill. var
kostnadene økt med kr. 15 mill. Drifts
resultatet var på kr. 6,0 mill.,og total
resultatet på kr. 3,4 mill., begge med
minus foran.
Året 1995 begynte meget bra med god
beskjeftigelse i forbindelse med arbeide
for GMI Gullvika/Lysøysund som pro
duserte strekkstagene til Heidrun-plattformen. Med oppdragsgiveren gikk det
ikke fullt så bra, idet selskapet kom i
store økonomiske vanskeligheter. Kan
skje blir skifte retten neste stopp,
Bugseringsoppdragene ga ikke lenger
den store beskjeftigelsen på Trondheim
havn. Lørdag den 22 juli var det imid
lertid klart for det store prestisjeoppdraget med å bugsere “QUEEN
ELIZABETH 11“ fra kai sammen med
konkurrenten Trondheim Bugser.
Dessverre var selskapets “BOA
CHIEF”, som måtte bruke slepevinsjen

Havaristen Rhino slepes hjem til Trondheim 10. april 1994 etter to måneder på skjæret
ved Sør-Fugløy. Foto Dag Bakka jr

*'
M

A

, : .n,,>••*•< ’ «-«.

niL»

12

*

..

é

S* .«H ... jp

-

ti v

til bugseringen, uheldig og kom i berø
ring med “Q E II”s skrog med skade på
cruiseskipet til følge.
Ut på høsten stod nok et oppdrag for
tørn. To mindre skipsvrak i Åstfjorden i
Snillfjord kommune skulle fjernes og
Taubåtkompaniet ble tildelt oppdraget.
Med sin kranlekter “ BOALIFT” var
dette en kurant jobb til kr. 120.000,-,
og veien til dumpingsplassen var heller
ikke lang.
Samtidig ble det også tid til å slepe en
islandsk “ smutthull”-tråler med mas
kinskade tilbake til Island.-”BOA
CHIEF” tok den jobben.
Mot slutten på september 1995 gikk
lasteskipet “ LENA” (ex “VELA”) på
grunn utenfor Åfjord. Men desverre, det
ble intet behov for assistanse, konkur
renten “ SQUALUS” snappet oppdra
get og vendereis måtte gjøres.
For 1995 er aktiviteten ved skipsverftet
Fosen Mek.Verksted mindre enn nor
malt, noe som også gir seg utslag for
Taubåtkompaniet som er fast leveran
dør av tjenester til Jens Bye’s verksted
bedrift.
Foruten dette er Taubåtkompaniet fast
leverandør av tjenester ved havneanløp
i Mosjøen og Glomfjord fra sin base i
Sandnessjøen. Med ca 12 - 15 anløp i
året i Mosjøen og noe mindre i Glom
fjord gir dette grunnlag for å opprett
holde aktivitetene fra Sandnessjøen.
For Trondheims del har de orange far
tøyer mest vært å se ved Strandveikaien
det siste året, men bedre tider venter
forhåpentligvis, de siste års resultater
krever trolig det.

Taubåtkompaniet
Flåteliste
OSCARSBORG
LYR
TAMBUR
ØGER
CITO
NAMDALINGEN
KAPT.DYRE

1874
1906
1958
1911
1880
1936
1893

19751975 19761980198019801980-

1990
1993
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1981
1983

CHIEF
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ACTANTUS
BOA CHIEF
SLUSKEN ma
STJØRNFJELL
BOALIFT kran
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DH 24 lekter

1979
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19851993197919801980-

1990
1987
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BOA 3 lekter
BOA 4 lekter
BOA 5 lekter
BOA 6 lekter
BOABARGE7
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1973
1967
1977

19801981198419831978198519851987-

BOABARGE 11
BOABARGE 12

1992
1992

19921992-

BOABARGE 13
BOABARGE 14
BOABARGE 15

1994
1994
1994

199419941994-

1976

1992
1993
1989
1989
1989
1989

D/S”OSCARSBORG” LEPB
1874-Levert av Akers Mek.Verksted,
Kristiania som br.nr 79 til Den Norske
Stat for bruk ved Oscarsborg festning i
Oslofjorden. Tonnasje:53 brt.,22 netto.
Hoveddim;LxBxD=59 x 15,4x9,6 fot
Dampmaskin på 20 nom.hk.
1880 Solgt til Græsvig Brug v/J.N.
Jacobsen, Fredrikstad til
tømmersleping og passasjerfart.
1896 Forlenget 10 fot.ny tonnasje 59
brt.8 netto
ny dampmaskin:40 nom.hk.
1928 Brødrene Andreassen, Fredrikstad
og ombygget.
1952 Fredrikstad Mek.Verk.,Fr.stad for
kr.40.000,1954 Kantret og sank.l mann omkom.
1/1955 Hevet. Reparert og ombygget. Ny
brukmotor på 500 bhk installert.
Overført fra M/S”SANTO”
1969 Birger Skarsvåg,Trondheim
1970 Sameiet Borgen (S.Samuelsen),
Oslo
1974 Skips A/S Teddy (Sigurd
Samuelsen jr.) Oslo
1974 Jens Bye (Taubåtkompaniet A/S),
Rissa
7/1975 Arthur Bjørnevik, Åfjord for
kr.400.000,1980 Overført til Taubåtkompaniet A/S
(Arthur og Ole Bjørnevik)
1991 Nytt dekkshus og styrehus påbygd
i Råkvåg.Totalkostnad ca. kr. 1,0
mill. Tonnasje 63 brt.
1995 Fortsatt i samme eie.
D/S”LYR” - FEKA
5/1906 Fevert av Fundby Mek. Verkstad,
Göteborg som b.nr.24 som “GUSTAF” til
Göteborgs Bogserings A/B.
Tonnasje: 30 brt. 11 netto.
Hoveddim: 16,28 x 4,22m x 2,27m
Compound dampmaskin 100 IHK
Pris: kr.25.500,1920-Rederiets navn endret til Göteborgs
Bogser & Bärgnings A/B.
1/1928-Einar og Anker Engebretsen,
Kråkerøy pr. Fredrikstad
Innsatt i passasjerfart.Sertifikat for
80 passasjerer
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Fyr opplagt utenpå Borgenes i Nyhavna i juni 1990, kortfør den ble solgt.
Foto Dag Bakka jr

2/1945 Ført til Strömstad
1947 Installert dieselmotor.2 syl. 110 hk
Bolinder. Tonnasje 28 brt. 8 netto.
4/1959 Per Nilsen,Porsgrunn for kr.
195.000,1960 Installert ny dieselmotor av
fabrikat Deutz 360 bhk.
(Fokomotivmotor fra 1940)
1/1967 Arne Sundsdal,Tvedestrand for
kr. 100.000,1967 Birger Skarsvåg,Trondheim for
kr. 127.000,1971 Fartøyet registrert i Trondheim
5/1974 Rederiet konkurs.
6/1974 Jens Bye (Eier av Taubåt
kompaniet), Rissa for kr. 150.000
7/1975 A.Bjørnevik,Åfjord for kr.
200.000,1/1976 Formelt overtatt.
1/1980 Taubåtkompaniet A/S (A.& O.
Bjørnevik) for kr.57.600,1990 Odd Stabben.Kr.sund for
kr.5.000,1991 Solgt/byttet mot fiskekutter (verdi
kr.20.000,-) til Jon Otto Dybvik,
Tjørvåg.
1992 Under restaurering,sort skrog og
hvitt overbygg.
M/S”TAMBUR” JXBO
12/1958-Fevert av Ankerløkken Slip &
Mek.Verksted,Florø.NiT9 som“TRAUST”
til Norsk Bjergningskompani A/S,Tr.heim
Tonnasje: 140 brt.NET:42 tonn
Hoveddim: 80.0'- 23.5'- 12.0'
Maskineri:! stk.Wichmann 8 ACA-S,
320 INH BHK 800 Fart 12 knop
Trekkraft: 10 tonn.
1974 Rederiet konkurs.
12/1974 Fartøyet kjøpt av Jens Bye, Rissa
og omdøpfTAMBUR”
1/1976 Solgt til Arthur Bjørnevik,Åfjord
for 2,0 mill.
1988/89 Ombygd ved Kyrksæterørens

Skipsverft for 3,3 mill. Nytt
styrehus og lang bakk installert.
7/1994 Installert ny hovedmotor ved
Fyllingen Slipp A/S, Fangevåg av
fabrikat Caterpillar,type 3616 (V
16 motor) med ytelse 1640 bhk.
Slepevinsj utskiftet med annen
brukt vinsj. Totalkostende ca. kr.
4.0 mill.
1995 Fortsatt i tjeneste med base i
Sandnessjøen.

Fekter ”BOA 4"
1978-Flattopplekter/Tanklekter (ex
”SHEFF N 65") kjøpt fra Sandnessjøen.
Hoveddim: 189,34 oa x 6,14 x l,90m
Tankkap..4 x 44 cub.m.
Brukt som restaurantlekter i Nidelven om
sommeren.
7/1989 Solgt av Arthur Bjørnevik til
Fosnavåg Mekaniske A/S, Tjørvåg
for kr. 100.000,-

Fekter”BOA I” FM 7038
9/1912-Fevert fra Vulcan Werke AG,
Stettin-Bredow som b.nr.326
“FAHRSCHIFF I” til Baudeputation,
Sektion fur Stroem-& Hafenbau,Hamburg
som jembaneferje.
Tonnasje:532 brt.256 netto,202 tdw.
Hoveddim: 34,43pp x 15,54 x 3,80m
Maskineri:2 stk.Triple exp.dampmaskiner
med total ytelse 640 IHK.Fart 8 knop
1943 Bombet i senk i Hamburg.
7/1946 Hevet og reparert,og satt i tjeneste.
3/1972 Tatt ut av tjeneste.
7/1972 Solgt til Viereck & Seich, Cux
haven og nedrigget til lekter.
1975 Solgt til A/S Det Forenede Bugser
selskab, Danmark omdøpt “ASK“
1/1979 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Trondheim, omdøpt ”BOA I”
13

7/1987 Solgt til MT Group (Monberg &
Thorsen), Danmark for bruk under
byggingen av Storebælt-broen.
Fortsatt i tjeneste.
M/S”ØGER” LFHL
6/1911 Levert av Trondhjems Mek.
Verksted som b.nr.147 til Trondhjems
Lægterkompani,Trondheim.
Tonnasje: 66 brt.24 net.
Hoveddim: 81.3'oa- 17.0'-9.6'
Compound dampmaskin,ytelse 218 IHK.
Fart 10 knop
1932 Rederiet slettet. Fartøyet overtatt
av Dyre Halse,Trondheim
1957 Ombygd ved Ørens Mek. Verk
sted, Tr.hjem. Brt.77 tonn.
Ny hovedmotor:Alpha diesel,type
406 VO,460 BHK
Slepekraft 5 tonn.
1980 Rederiet Dyre Halse A/S Konkurs.
10/1980 Solgt av bostyret til Taubåt
kompaniet A/S for kr. 475.000.(en-block pris for 3 slepebåter og
4 lektere.)
2/1994 Solgt til A Ohlsson, Varberg,
Sverige for kr. 120.000,Reg St.Vincent og Genadines
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Ombygd ved A/S Hommelvik
Verft & Støperi. Ny hovedmotor
6 cyl.Alpha diesel,type 406 VD,
360 BHK,Fart 10 knop.
1976 Nytt styrehus i aluminium laget
og montert ved Trondhjems Mek.
Verksted
1980 Rederiet konkurs.
10/1980 Solgt av konkursboet til Taubåt
kompaniet A/S. En-bloc salg av 3
slepebåter (“CITO”, "ØGER”
og”KAPT.DYRE”) samt 4 lektere
(" DH 18”, “DH 24”, “DH 26” og
“DH 27”) for kr.475.000,6/1982 Solgt til Handelsfinans A/S ved
Gulbrand Nyhus, Stavanger for
kr.220.0007/1991 Solgt til England, nytt navn
CHIMERA
M/S ”NAMDALINGEN” LJGS
9/1936 Levert fra Mjellem & Karlsen,
Bergen somb.nr.65 “VAKSDAL” til

Cito var bygget i 1880; her med nytt styrehus 96 år senere, Foto Per Alsaker
F
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Vaksdal Mølle A/S,Bergen.
Tonnasje:77 brt.O net.
Hoveddim: 22,10oax5,50x2,74 m.
Maskineri: 1 stk.4 cyl.Union 250 BHK
1960 Solgt til Kulkompaniet af 1871
(E.Thorsnes), Bergen og
omdøpt “MATRE”.
1964 nytt styrehus montertOmmålt:82 Brt.
1969 Solgt til Birger Svendsen &
Sønner A/S,Fredrikstad og
omdøpt “ BIRGER “
1969 Ny 6 syl.Wichmann h.motor på
600 Bhk.innstallert
1975 Solgt til Viktor Lauvsnes,Namsos
og omdøpt”NAMDALINGEN”
1/1980 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim uten navneskifte
2/1981 Solgt til Arnulf UOrsa A/S,
Oslo og omdøpt “ LOFJELL”
1/1988 Solgt til Arne Nilsen Slepebåter
A/S, Fredrikstad
1/1991 Registrert og omdøpt “ DUGA”
4/1994 Solgt til Arnulf UOrsa A/S, Oslo/
Fredrikstad og omdøpULOFJELL
5/1994 omregistrert til Oslo
eksisterer fortsatt
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Kapt Dyre, fotografert av Tom Bjørge Jensen i sine Fredrikstaddager

M/S”CITO I”
LDEA
1880 Bygget ved Kockums Mek. Verk
stad, Malmö. B.nr.26 for Kongl. Danske
Indenrigs Ministerium, København
som “ VILDÄNDEN”
Tonnasje:42 brt. 12 netto.
Hoveddim: 62.0'- 15.7'-7.0’
Compound dampmaskin, 91 IHK, 20
NHK
Ukjent eier under navnet “ SKJELSVIK”
1918 Kjøpt av Trondhjems
Havnevæsen og omdøpt
”MUNKHOLMEN”
1931 Solgt til Dyre Halse A/S,Tr.heim
og omdøpt ”CITO I”
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M/S ”KAPT DYRE” HRFW LESD
1893 Levert fra Th.Walker, Dordrecht,
Holland som “NEPTUNUS”
Tonnasje:47 brt. 14 net.
Hoveddim: 64.7' oa x 14.0' x 6.3'
Maskineri: C 2 cyl. NHK 26 IHK 130
1917 Kjøpt av Bjaalands Lægterkompani A/S (Hans J.Larsen &
H.A.Bjaaland), Porsgrunn, omdøpt
"SKJELSVIK”
11/1917 Kjøpt av Skibs A/S Roland (P.
Sibbem), Skien,samme navn
10/1919 Solgt til A/S Roland (Børre R.
Giertsen), Skien “ROLAND”
1920 Overtatt av A/S Roland (Sigurd R.
Borgen), Skien
1/1921 Overtatt av Skiensfj ordens Lægter-

heim og omdøpt”DH 18"
1980 Rederiet konkurs.
10/1980 Solgt til Taubåtkompaniet A/S av
bostyret (en-bloc salg)
1983 Solgt til Bjøm Iversen,Kr.sund N.
for kr.75.000,1986 Solgt til E.Svendsen, Fredrikstad
og omdøpt ”SAPO II”
12/1993-Fortsatt i tjeneste.Observert ved
Glommas bredd.
Lekter” DH 24"
Byggested og år ukjent.
Tonnasje: 202 brt.185 netto.ca 400 tdw.
Hoveddim: 31,00 x 7,50 x 3,40m
Eid av Dyre Halse A/S,Tr.heim
1980 Rederiet konkurs
10/1980 Solgt til Taubåtkompaniet A/S av
bostyret (en-bloc salg)
1982 Sunket/kondemnert på Hitra.

Tambur i sin opprinnelige form, fotografert av Geir Ole Spreng
kompani A/S (Sigurd R. Borgen),
Skien,samme navn
2/1924 Overtalt av Skiensfjordens Kreditbank A/S,Skien og solgt Skiens
Lægter- og Bukserkompani A/S,
Skien uten navnskifte.
3/1933 Solgt til Kaptein Oscar E. Pedersen,
Skien samme navn
3/1947 ommålt;44 brt. 12 net.
6/1948 Solgt til Dyre Halse A/S,Tr.heim
1948 Ombygd og innsatt dieselmotor,
fabr.Union 1947 modell type 2EY,
glødehode-Zelektrisk start.Ytelse
120/200 bhk, Fart 9 knop
11/1948 omdøpt” KAPT DYRE”
8/1967 Skiftet hovedmotor ved Trondhjems Mek.Verk. Brukt Alpha
diesel fra 1955,type 404 WO, 4
cyl. 280/310 bhk ved 375 o/min.
1980 Rederiet konkurs
10/1980 Solgt av konkursboet til Taubåt
kompaniet A/S

6/1983 Solgt til Bjørn Iversen, Kristiansund uten navneskifte.
12/1983 Solgt til P/R Bulkfart (B.Iversen
og J.Henneseth), Kristiansund N.
9/1986 Solgt til Edgar Svendsen A/S,
Fredrikstad uten navneskifte.
6/1992-Solgt til Leif Myklebust, Sandviken/Bergen, reg. Fr.stad
5/1993 Solgt til Elias G.Stokken,Sagvåg/
Fredrikstad
1995 Fortsatt i tjeneste for samme eier.
Lekter ”DH 18"
10/1952-Levert av Trondhjems Mek.
Verksted,Trondheim som b.nr 227“BUVIKA” for I.C. Piene & Søn, Trondheim for transport av melprodukter
mellom Trondheim og Buvika
Tonnasje;347 brt.327 net.ca 500 tdw.
Hoveddim: 42,00pp x 7,60m x 3,25m
Innredning og styrehus akter.
12/1955 Solgt til Dyre Halse A/S, Trond-

Lekter”DH 26"
7/1890 Levert av Fredriksstad Mek.
Verksted, Fredrikstad som b.nr. 13
“HALDEN” til Glommens Rederi A/S,
Fredrikstad.
Tonnasje: 296 brt.,174 netto,ca 500 tdw.
Hoveddim: 128.5' x 21.9' x 12.0'
Triple Exp.dampmaskin,440 IHK
1896 Ombygd, brønn forut igjenbygd og
satt inn i rutefart mellom Kristian
sand og Brevik.
Ny tonnasje: 318 brt.
1899 Solgt til A/S Halden (H.Stang),
Fredrikstad.
1905 Solgt til Arendals Dampskibssel
skab, Arendal
1/1933 Solgt til Stavanger SkibsOphugnings Co.,Stavanger for
opphugging.
1940 Solgt til Dyre Halse A/S, Trond
heim for bruk som lekter og gitt
navnet “ DH 26”.

Lekteren Mirjam
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1980 Rederiet konkurs.
10/1980 Solgt av bostyret til Taubåt
kompaniet A/S,Trondheim
1982 Senket i Trondheimsfjorden ved
Kvithyll.
Lekter”DH 27"
1912 Bygget i Hamburg.
Tonnasje;396 brt.lBs netto.ca.400 tdw
Hoveddim: 31,00 x 7,50 x 3,40
m
10/1980 Kjøpt av konkursboet etter Dyre
Halse A/S,Tr.heim
1982 Sunket/kondemnert på Hitra.

Lekter’ 'MIRJAM’’
Bygget 1899, ex ”HANS OTTO”
Dim: 56.3 x 10.3 x 4.5 m
På 60-tallet eiet av Poul Christensen,
Nakskov som "INGEBORG C"
2.1968 Nils Halvorsen AS, Porsgrunn,
hentet i Nakskov 4.2 1968 av
slepebåt "FRI", omdøpt
"MIRJAM".
4.1988 Bukser og Bjergningsselskapet
AS, Oslo, reg Porsgrunn
5.1981 Kjøpt av Taubåtkompaniet AS,
Trondheim for kr. 190.000,1995 Fortsatt i drift.
M/S ”CHIEF” LIMG
1979 Levert av Flekkefjord Slipp &
Maskinfabrikk, Flekkefjord som b.nr. 128”CHIEF” til Fladstad Slep A/S,Farsund.
Tonnasje:9B brt.O net.
Hoveddim: 19,000 a x 6,50 x 4,00 m
Maskineri: 1 stk.Caterpillar dieselmotor,
type D399 TEK Ytelse 1125 bhk,ved 1225
o/min.Slepekraft 17 tonn Fart: 12 knop
6/1982 Solgt til Taubåtkompaniet A/S for
4,8 mill.
1995 Fortsatt i drift, men med ned
stemplet motorytelse for redusert
bemanning.
16
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M/S BJØRN ESKIL” LLNG
12/1982 Levert av Statlandsverftet A/S som
b.nr 7 “BJØRN ESKIL” til
Bjergningskompaniet A/S. (100 % eid av
Taubåtkompaniet)
Tonnasje: 188 brt.s3 net.
Hoveddim: 29,400 a x 8,40 m x 4,76 m
Maskineri:! stk. Bergen Diesel,type KVM
16 med ytelse 3200 bhk ved 750 o/min.
Trekkraft 47 t.Fart 13 knop
Pris: kr.13.3 mill.
1/1989 Overført til Taubåtkompaniet A/S
for 4,5 mill.
5/1990 Solgt til Itauri Shipping & Finance
Inc.,Panama City og overført til
Ultragas Ltda, Yalparaiso, Chile.
Omdøpt” ULTRAMAR XIV”.
Pris:US dollar 2,8 mill.
1995 Fortsatt i tjeneste.
Mudderapparat”SLUSKEN” LM 4238
1945 Bygget i Abelvær for A/S Anlegg,
Trondheim.
Hoveddim; 21,00 x 11,20 x 2,50 m
1983 Solgt til Taubåtkompaniet A/S
sammen med splitlekteren
“ORKLA”
6/1990 Splitlekteren “ ORKLA” solgt til
Bj.lversen, Kristiansund N.
1995 I bruk som boligrigg under
arbeide for GMI/Gullvika i
Lysøysund.
Lekter ”BOA 3"
Byggested og år ukjent.
1981 eiet av Trønderverftet A/S,
Hommelvik som YANKEE V.
Dim 23,900 a x 10,61 x 2,00m
1983 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim, omdøpt”BOA 3"
6/1989 Solgt til Salthammer Båtbyggeri
A/S, Vestnes for kr. 375.000,1992 Kondemnert.

Slepebåten Chief ble overtatt i
1982, tre år gammel, Her er
den for utgående fra Nyhavna i
Trondheim, fotografert av
Håkon Larsson-Fedde

Lekter ”BOA 2" LM 2263
1976 Ombygget fra M/T ”ATLANTIC
UNIVERSE” til flattopplekter ved
Mutzelfeldwerft Gmbh.,Cuxhaven for Eisen
undMetall AG, Hamburg.
Omdøpt ”PONTON 9"
5.875 brt.5.865 nrt.l 1.700 tdw.
Hoveddim: 110,390 a x 26,56 x 7,00m.
6/1984 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim for DM 1,1 mill, og
omdøpt “ BOA 2”
1985 Utleid til F.Selmer A/S,Oslo til
dagrate kr.4.250- Påbygd
parkeringshus og plassert ved
Aker Brygge A/S,Oslo
1988 Slept fra Oslo etter endt oppdrag
til opplag i Horten for Selmer’s
regning.
7/1989 Solgt til Boa Ltd.(c/o Taubåt
kompaniet, Tr.heim, Cayman
Islands for kr. 1,5 mill.
8/1993 Solgt til hollandske kjøpere.
Dokket i Horten og slept til
Rotterdam. Pris ca. kr. 8,0 mill.
inklusiv garasjeanlegg.
Sandsuger ”MJØLNER” Utrangert.
Ingen opplysningen
1985 Kjøpt av Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim
1990 Utgått.
Lekter ”BOA 5"
1973 Bygd ved Ekstrand Mek.Verksted AS,
Stathelle som “FS 224” for F. Selmer A/S,
Oslo. Tonnasje: 146 brt.
Hoveddim: 32,190 a x 6,51 x 2,45 m
Type:Splitlekter.
5/1985 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim for kr. 375.000,- og gitt
navnet “ BOA 5”.
11/1989 Solgt til Noås,Sverige for
kr.725.000,1993 Videre skjebne ukjent.

11993 kjøpte selskapet den
50-år gamle slepebåten Boa
Chief, som allerede hadde en
lang og omflakkende historie.
Foto Håkon Larsson-Fedde
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Lekter ”BOA 6"
1967 Bygd av Husø Verft A/S,Tønsberg
som “ FS 214” for F. Selmer A/S, Oslo.
Tonnasje: 146 brt.
Floveddim: 32,19oa x 6,51 x 2,45m
TypeiSplitlekter.
5/1985 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim for kr. 375.000,og gitt navnet “ BOA 6”.
11/1989 Solgt til Noås, Sverige for
kr.725.000,1993 Yidere skjebne ukjent.
M/S ”STJØRNFJELL” LHLZ
11/1958-Levert av Alssund Skibsværft,
Sønderborg til Knud E. Hansen,
Skovshoved som “ CLIPPER”.B.nr.l8
Tonnasje:296 brt. 182 netto.485 tdw.
Hoveddim: 37,00oa x 7,47 x 4,78m
Maskineri: 280 bhk Alpha Diesel, 9,5 knop
1959 Overført til København register
1969 Overtatt av Helsa Hansen,
København, samme navn.
1961 Solgt til I/S Quinta ved L.R.
Schmith & Co.A/S, København
omdøpt “ GRETE THYBO”
1965 Solgt til P/R Hansen & Bjerum,
København og omdøpt
"LILLEKLINT”
1972 Solgt til Martin Stabben,
Kr.sund, omdøpt til "STABBEN
JUNIOR”
1975 Solgt til Sigmund Hokland,
Harstad, omdøpt ”HOKLAND”
6/1979 Solgt til Ola Worpvik, Rakvåg,
Tr.heim for bruk til sandtransport
og omdøpt "STJØRNFJELL”
12/1980 Overført ved skifte til Ragnhild
Husby, Husbysjøen
9/1985 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim for kr. 400.000,- uten
navnskifte for fortsatt bruk til
sandtransport.

ii

i

——_—__—____

1991

Bmkt Caterpillar dieselmotor på
365 bhk. installert.
5/1992 Solgt til AKO Sh.A/S ved Kjell
Leiren,Stamneshella, fremdeles
reg.Tr.heim, for kr. 500.000,7/1994 ommålt.264 brt. 118 netto.
1995 Fortsatt i tjeneste.
Lekter ”BOABARGE 7" - LK 3226
4/1977-Levert av Mitsui Eng.& Shipb.
Comp.Ltd.,Tamano Works, Tamano, Japan
som b.nr.504 som” GENMAR 106" til
Seaspan International, Vancouver, Canada,
reg Hamilton,Bermuda.
Tonnasje:7.638 brt 6.019 nrt, 15.500 tdw
Type;Nedsenkbar flattopplekter.
11/1987 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim for US dollar 850.000,og omdøpt “ BOABARGE 7”
1995 Fortsatt i samme eie
M/S ”BOALIFT" - LKAO
1910-Levert av Fredriksstad Mek. Verksted,
Fredrikstad for Den Norske Marine som “
MARINENS FLYTEKRAN” B.nr.I32.
Hoveddim: 33,22 x 16,00 x 4,19m
Tonnasje: 624 brt.339 netto. Løfteevne:250
tonn
Maskineri:De Steeg, 2 cyl. BHK 460 Fart
4,5 knop
1940 Overtatt av Den Tyske Marine.
2/1945 Senket under alliert bombeangrep
på Marinens Hovedverft, Horten
1946 Hevet og reparert. Løfteevne 125 t
1961 Solgt til Framnæs Mek. Verksted,
Sandefjord,omdøpt”OLE I”
2/1975 Solgt til Kaldnes Mek.Verksted,
Tønsberg, omdøpf’BÅSEN”
11/1988 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim for kr. 1,2 mill. og omdøpt
“ BOALIFT”
1995 Fortsatt i samme eie.

—

/

—

—

M/S ”ACTANTUS” LJMT LFTT
12/1930 Bygget av Framnæs Mek.Verksted
Sandefjord som b.nr 106 “ DAVID” for
eget bruk.
Tonnasje: 114 brt.40 net.
Hoveddim: 27,10oa x 6,00m x 4,00m
MaskinerfSvensons Motorfabrik 320 bhk
Fart 8,5 knop
9/1972 Solgt til A/S Jadak (Jacob Darre
Knudsen), Arendal
8/1973 Solgt til William Emblem og
Birger Larsen,Bergen
5/1974 Solgt til A/S KS Slepeservice
(J.Berthelsen), Bergen
1974 ny maskinerkM.W.M. 900 bhk
9/1975 omdøpt” ACTANTUS”
7/1976 Solgt til A/S Sea Towing
Service (Nils Hellevang),
Bergen
3/1991 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim for kr.230.000,2/1993 Under boksering den 9/2 av
skipsskrog ved Kvithyll ble
fartøyets maskinist drept.
7/1994 Ommålt: 111 brt. 33 net.
1994 Montert brukt baugthruster på
150 HK. fra “BOA CHIEF”
1/1995 Montert større pumpe til baug
thruster i Molde.
Lekter ”BOABARGE 11" - LK 4692
9/1992-Levert av Cherepovetz SY, St.
Petersburg,Russland som b.nr.82 ”BOABARGE 11" til Taubåtkompaniet
A/S, Tr.heim for US dollar 375.000,Tonnasje:863 brt.259 netto.2.167 tdw.
Hoveddim; 50,00oa x 17,25 x 4,00m
Type:Flattopplekter uten pumper. 15 tanker.
1995 Fortsatt i samme eie.
Lekter ”BOABARGE 12" - LK 4693
9/1992-Levert av Cherepovetz SY, St.
Petersburg,Russland som b.nr.8217

”BOABARGE 12" til Taubåtkompaniet
A/S, Tr.heim for US dollar 375.000,Tonnasje: 863 brt.259 netto,2.167 tdw.
Hoveddim: 50,00oa x 17,25 x 4,00m
1995 Fortsatt i samme eie.
M/S ”BOA CHIEF” LCUR LLAD
10/1940-Kontrakt om bygging av slepebåt/
isbryter for Den tyske Overkommando
sluttet med Tr.heim Mek.
Verksted,Tr.heim.Gitt b.nr.218.
Hoveddim:36,00oa x 7,50 x 3,85 m
3/1941-Kontrakt kansellert av tyske
myndigheter og overført til Moss Værft &
Dokk,Gitt b.nr 107.
Nye hoveddim: 37,56oa x 7,56 x ?
6/1943-Overlevert tyske Myndigheter
som “TOPDALSFJORD II”
1945 Satt på land i Stenvaagsundet
1945 Overtatt av Dir. for fiendlig
Eiendom (Den Norske Stat)
1946 Solgt til Norsk Bjergnings
kompani, Bergen. Hevet og
reparert. Navn endret til
“ULLER”
1969 Solgt til Karl Refsnes, Tr.heim
1972 Solgt til K/S A/S Jaki (J.Misje),
Bergen, omdøpf ’ JOMI”
1973 Nytt maskineri:Normo 780 bhk
9/1975 Kantret og sank under sjøsetting
ved Gravdal Skipsbyggeri,
Sunde.
10/1975 Fartøyet hevet og slept til
Bergen.
1976 Ferdig reparert fra Mjellem &
Karlsen, Bergen.
Ny dieselmotor inst. ALCO
Engines Co.,type 16-251 F, 3240
bhk ved 1000 o/min. 150 hkbaug
truster installert. Utlagt for salg.
Priside: kr. 9,0 mill.
1981 Ombygd til offshore stand-by skip
7/1988 Solgt til J.T.S.Sjöfarts AB, Varberg,
Sverige
6/1990 Kjøpt av Eide Shipping A/S,
Høylandsbygd/Bergen og
omdøpt til “EIDE CHIEF”.
3/1993 Solgt til Taubåtkompaniet A/S,
Tr.heim for kr. 1,5 mill og
omdøpt til “ BOA CHIEF”.
10/1993 Strabasiøs tur til Svalbard med
skade på skrog etter gange i isen.
12/1993 Installert større baugthmster.
(500 hk). Demontert thruster på
150 hk overført til ACTANTUS
11/1994 Omfattende utskifting av stål
(dekk,skott,sidekl.) ved verksted i
Trondheim.
1995 Fortsatt i samme eie.

M/S BOA RHINO” LAUH4
2/1979 Levert av Georg Eides Sønner A/S,
Høylandsbygd som b.nr. 109 “RHINO” til
rederiet Paal Wilson & Co.A/S, Hop/
Bergen. Fartøyet opprinnelig kontrahert ved
Robb Caledon S.B., Leith,Skottland.Yerftet
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konkurs. Skrog overført til G.Eide Sønner,
Høylandsbygd.
Tonnasje: 1.445 brt.934 netto.2.342 tdw.
Hoveddim; 71,63oa x 13,41 x 5,33 m
Maskineri:! stk.Wichmann diesel,type
VAX, 1750 bhk.ved 375 o/min.Fart 11 knop
Innsatt i trafikk mellom Norge og Rhinhavner.
9/1983 Forlenget ved Nauta verftet i

1995

og innsatt i sandtransport i
Danmark.
Fortsatt i tjeneste.

Lekter ”BOABARGE 13"
5/1994—Levert av Cherepovetz SY, St.
Petersburg,Russland som b.nr 83 til
Taubåtkompaniet A/S,Tr.heim for US

Gdynia, ny lengde:91,57m
2.169 brt.1.210 netto.2.700 tdw.

dollar 375.000,Tonnasje: 863 brt.259 netto,2.167 tdw.

6/1988 Reg.på Paal Wilson & Co.A/S

Hoveddim:50,00oa x 17,25 x 4,00m

(Paal Wilson Managern. A/S),
Bergen og reg.i NIS nr 261

Type: Flattopplekter uten pumper. 15 tanker.
1995 Fortsatt i samme eie.

5/1989 Reg.A/S Kanutta (Paal Wilson
Managern.A/S ,Hop/Bergen
3/1990 Overført til Malta med Valletta

Lekter ”BOABARGE 14"

som reg.havn.

5/1994—Levert av Cherepovetz SY, St.

2/1993 Grunnstøtte på Bursøyskjær ved
Fugløyvær i Gildeskål i uvær av

Petersburg,Russland som b.nr.84 til
Taubåtkompaniet A/S,Tr.heim for US dollar
375.000,Tonnasje: 863 brt.259 netto,2.167 tdw.
Hoveddim: 50,00oa x 17,25 x 4,00m
Type: Flattopplekter uten pumper. 15 tanker.
1995 Fortsatt i samme eie.

orkans styrke.

4/1993 Fartøyet slept til Tr.heim av
Taubåtkompaniet etter avtrekk. I
dokk for inspeksjon.Store bunn
og skrogskader konstatert etter
avtrekket. Fartøyet kondemnert.
Vrak overtatt av Boa Ltd
(Taubåtkompaniet A/S), Valetta
under samme navn
1/1994 Slept til Polen for reparasjon (i
samarbeide med Bergen Shipping)
3/1994 Ferdig reparert og inn på 3 års
charter for Bergen Shipping.
Kostnad ca NOK 10 mill. Innmeldt
i NIS og reg. på Taubåtkompaniet
A/S, Tr.heim, omd.”BOA RHINO”

Lekter ”BOABARGE 15"
8/1994—Levert av Cherepovetz SY, St.
Petersburg,Russland som b.nr. til Taubåtkompaniet A/s,Tr.heim for ca kr. 1,8
mill.Ievert Tr.heim.
Tonnasje:372 brt, 111 netto,960 tdw.
Hoveddim; 33,80oa x 14,40 x 3,20 m
Type: Flattopplekter uten pumper. 12 tanker
1995 Fortsatt i samme eie.

Boa Limited, Cayman Islands
For helhetens skyld må det nevnes at Taubåtkompaniets datterselskap Boa
Ltd, registrert i Georgetown, Cayman Islands,.har stått som hovedinteressent
i endel skip.
Som nevnt i teksten var Boa Coral og Hamilton Piper eier av norske kom
mandittselskaper. I dag driver Boa Ltd med supply-skip og slepebåter på
det internasjonale marked. (Red. anmerkning)
navn

brt

kjøpt

bygget

type

Boa Conqueror 1432
Boa Canopus
3441
Boa Eskil
929
Boa Power
460

1976
1976
1976
1976

1988
1988
3.89
2.90

ex
ex
ex
ex

Seaforth Conqueror
Subsea Canopus
Jon Viking
Tender Power

diving
diving

Boa Coral
1357
Hamilton Piper 1357
Boa Pride
929
Boa Pull
460
Boa Force
444
Sank 94
Boa Reel
3186

1977
1977
1977
1976
1976

1990
1990
7.90
10.90
6.91

ex
ex
ex
ex
ex

Highland Piper
Hamilton Piper
Dag Viking
Tender Pull
Bob, Tiwaz

supply
supply

1995

1976

ex Highland Reel

1976

5.95
5.95
1995

Singapore
Singapore
ex Tiger Orchid

Boa Odin
Boa Tor
Boa Siw

408
408

Solgt 89
AHT

AHT
Solgt 92
Solgt 92
AHT
AHT
leaset

supply
slepebåt
slepebåt
slepebåt

Damnpskipet Atlantis var bygget i West Hartlepool i 1900 som britisk cargo liner Boliviana. Her ligger det med Bernhard Hanssens
kors i skorsteinen. Foto via Håkon Larsson-Fedde
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Av Arne Harsund

PÅkunne
rederikontoret
man den 4.mai
hosi 1920
Bernhard
med tilfredshet
Hanssen konstantere
i Flekkefjord
at
deres siste flåtetilvekst for første gang var implementert i NH
& STs skipsliste.Der var det nå innført:
D/S “ Atlantis Bernhard Hanssen, Fik. Koldemp, 8300 tdw.
Rotterdam 30.4 - Narvik.
Det var ikke direkte noe nybygg som kaptein Koldemp hadde
overtatt i Rotterdam. Skipet var bygget ved Fumess , Withy &
Co. i West Hartlepool i 1900 , da havet enda var en tumleplass
for svulmene hvite seil. Nå hadde det allerede tyve lange sjøår
på baken, og navnene “BOLIVIANA” og “LUGANDA” hadde
allerede prydet baug og hekk. Sjøreiser med tunge laster i ulikt
vær , og mange små ublide møter med dokk- og kaikanter i
diverse havner hadde satt sine karakteristiske spor i dekk og
skutesider.
Ikke alle årene hadde gått like upåaktet hen. I april 1906 under
navnet “LUGANDA” og med tysk flagg på stangen ble skipet
heijet av en voldsom brann som nær hadde satt en stopper for
videre liv, men nye stålplater ble satt inn, og med maling kan
mangt skjules. Skipet fikk tilbake sitt gamle navn
“BOLIVIANA” og igjen ble havet pløyet.
Rederiets periode i fruktfart på Mellomamerika og Vestindia
var slutt og nye veier skulle nå prøves.
For rederiets eventuelle faste sjøfolk var D/S “ ATLANTIS”
langt fra noen “ bananbåt “. Med en lasteevne på åtte tusen tonn
var det løsfart i bulkmarkedet rederiet hadde i tankene, og det

ville si kull, kom og malmer i rennende sprut med dertil skyer
av støv og skitt, og for slike skip ville havnene sj elden være
omkranset med eksotiske palmer med duft av våt regnskog.
Året er nå 1920, nedgangstider og ledighet begynner å merkes,
og det burde ikke være vanskelig å skaffe mannskap til skipet i
Rotterdam seiv til et tilårskommet “ malmskip “ med rester av
gammel brann mellom skott og panel. Omlag 40 mann får nå
sin arbeidsplass og sin seng ombord på gamle “ATLANTIS”,
men bare 18 av disse er nordmenn.
Lørdag den 6. mai ankommer “ATLANTIS “ sin første laste
havn, det er Narvik. Arets siste snøvær hadde akkurat feiet inno
ver distriktet og lagt seg på dekk og luker da skipet droppet
anker. En “ny“ Narvik - farer har inntatt sin plass blant en lang
rekke norske skip i denne farten.
Nå skulle det vise seg at skipets første Narvik besøk ikke skulle
gå helt etter planen. To dager etter at skipet hadde ankommet,
brøt det ut sjømannstreik i Narvik og etter hvert også på
kysten.Sjøfolk gikk fra borde etter hvert som skipene kom i
havn. Det er usikkert hvor lovlig denne streiken egentlig var ,
for etter hvert ble politiet satt inn mot de streikende. Flere skip
stakk ut fra Narvik for på denne måten å hindre mannskapet og
gå fra borde. Fra “ATLANTIS“ gikk hele den norske delen på
18 mann i land. Kapteinen nektet avmønstring, men mat og
husrom i Narvik ble ordnet av sympatiserende organisasjonen
Etter noen dager grep politiet inn , og med makt ble folkene
brakt ombord igjen. Stemningen i arbeideravisen “ Fremover “
var preget av stor bitterhet.
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Det kan nevnes at Narvikavisen “Fremover “ da var på fire
sider, kom ut tre ganger i uka og kostet kr. 2,50 per kvartalet.
Omsider kom “ATLANTIS“ under tippekrana og den 13. mai
var skipet ferdiglastet og kunne sette kursen for Rotterdam.
Herfrå går skipet til sin hjemmehavn Flekkefjord hvor det blir
liggende noen uker. Er det for å vente på en avklaring av strei
ken ?
Utover vinteren i 1921 faller fraktraten til stadig nye bunnivå. I
februar ligger ca. en femtedel av den norske handelsflåten i
opplag. Bare i Bjørviken i Kristiania (som det dengang het)
ligger hele 29 skip på tilsammen 80.815 tonn. På tross av dår
lige fraktrater velger allikevel rederiet å la “ ATLANTIS “ seile.
På papiret seiler skipet i tramfart, men skipslisten for 1921
viser noe vi nesten kunne kalle for linjefart på Narvik, med
lossehavner som varierte mellom Rotterdam, Emden, Borkum
og Nordenham. Hver rundtur varierer i tid fra vel en uke til en
måned, alt avhengig av ventetiden i laste- og lossehavn.
I hele juni ligger skipet atter i Flekkefjord. Fraktmarkede er
nå på et bunnivå , og vi må anta at dette er et kort opplag.
I midten av oktober 1921 sliter igjen gamle “ATLANTIS 44
seg nedover langs Norskekysten på vei fra Narvik til Rotterdam
med sin vanlige last med jernmalm. Denne gangen går det imid
lertid galt. I den trange og lunefulle Skatestrømmen mellom
Florø og Måløy kommer skipet litt ut av kurs og møter hardt
vestlandsk steingrunn. Det skal mye til for å stoppe ni tusen
tonn, seiv om knopene ikke er så mange, stevnen blir revet opp
fra 20 fots merket til aktenfor kriget. All skade viser seg heldig
vis å være foran kollisjonsskottet, og “ATLANTIS" kommer av
ved egen hjelp og tar seg inn til Florø. Her ligger
bjergningsdamperen “JASON44. Florø er et bra sted for en
bjergningsbåt, kundene er aldri så langt unna i dette området,
og arbeidet med provisorisk tetting tar straks til.
Det viser seg atjobben er betydelig større en man først trodde.
Den 31. oktober kan imidlertid “ATLANTIS 44 igjen fortsette
reisen til Rotterdam, da hai' bjergningsselskapet urført sin hittil
største jobb, og vi må formode at en god del sement er støpt inn
i forpiggen. Etter utlossing i Rotterdam og Hamburg går skipet
til Kristiania for reparasjon. Pengekassa i selskapet A/S Atlan
tis blir ikke fullere av slikt.
Året 1921 går mot slutten. I dagene før jul raser en orkanaktig
storm over Nordsjøen med stormsenter ute i Atlanterhavet.
Mange skip ligger på været i flere dager og kommer inn med
betydelige sjøskader og kapteiner forteller om uvær de sjelden
har sett maken til. “ATLANTIS44 er ferdigreparert lille juleaften,
og går til Narvik. En stormfull julehelg for båt og mannskap må
vi tro.
Også Bodø får et besøk av "ATLANTIS44, om enn nokså kort
og nokså ufrivillig. Den 29. november 1922 kommer skipet inn
på havnen for å utføre en provisorisk tetting. Igjen har skipet
hatt et ublitt møte med et av norskekystens utallige grunner og
skjær. Skipet er i ballast og ruver stort inne på den lille havna. I
stedet for lasting i Narvik går nå ferden sydover for reparasjon,
og det blir Trondheims Mekaniske som får æren å 44 flikke 44 på
gamle “ATLANTIS44 denne gangen.
Mot slutten av 1923 er det en pause i Narvikfarten. Julen feires
i indre del av Middelhavet og det er flere turer på Svartehavet.
Etter nesten en måned liggetid i Odessa, uvisst av hvilken grunn,
förlåter man de varmere breddegrader. I begynnelsen av mars
er skipet i Bergen og går via Trondheim til Narvik hvor det
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ankommer den 1. mars 1924. Og dette blir det siste Narvik
besøket for “ ATLANTIS “, og i april er også pengekassa i A/S
Atlantic tom. Skipet selges på tvangsauksjon for 310.000 kro
ner. Navnet Atlantis blir beholdt.
Med en kjøpesum på 5.2 millioner i 1920 ble vel neppe “AT
LANTIS 44 noen heldig affære for rederiet Bernhard Hanssen.
Den nye eier er Erik Grant Lea. Den engang så kjente og
mektige bergensrederen er nå nesten på konkursens rand, og
kjøpet av "ATLANTIS" i april 1924 føyer seg inn blant en rekke
tvilsomme disponeringer den siste tiden. Skipet blir sluttet for
en periode på tre måneder i malmfarten på Narvik.
Allerede på første turen fra Narvik berører “ATLANTIS44 en
grunne ved Ronglevær. På høyvann tre timer senere kommer
imidlertid skipet av ved egen hjelp. Både kaptein og los er på
virket av alkohol, og det gjør ikke saken bedre at rederen med
frue stål' i Bergen og skal følge med skipet til Kopervik. Skipet
ankommer Bergen tre timer forsinket, det er lekk og lensepum
pene går for fullt, likevel prøver kapteine å holde det hele hem
melig for rederen, men for den oppservante Erik Grant Lea er
snart det hele avdekket.
Det blir dokking i Rotterdam og store bunnskader avdekkes.
Det er like før skipet blir kondemnert, men noen ser enda mu
ligheter i gamle "ATLANTIS", det blir reparert og skipet seiler
til Sør-Amerika. En nesten konkurs Erik Grant Lea prøver de
sperat å seige skipet. Etter flere mislykkede forsøk, lykkes det
i august 1924 å seige skipet til J A Henschien i Lillesand.

D/S ”LOTUS”
Dett er ikke akkurat noen blomst som nå ligger i Aalborg og får
påmalt navnet “LOTUS 44 på skutesidene. Året er 1924 og ski
pet er blitt 24 år, en bra alder for et skip med mange tunge laster
bak seg.
Skipet seiler nå til Brevik før det via Las Palmas går til Santos
i Brasil. Sansynligvis blir det ikke stort mer enn denne turen,
for allerede etter fem måneder, januar 1925, blir igjen skipet
solgt, denne gangen til rederiet AT.Langfeldt & Co. i Kristian
sand, og omdøpt “ASMUND44.

D/S ”ASMUND”
Og så hender det ingen ting mer denne første tiden enn at ny
innkjøpte 44 ASMUND 44 seiler. Mennesker jobber på dekk og
dørk, spiser og sover og samler krefter til neste vakt. Den 3 cyl.
dampmaskinen på 321 NHK slår sine jevne slag. Maskinister
og fyrbøtere går sine vakter, kull skyfles inn og slagg rakes ut.
Den 1 .juni 1926 går skipet ut fra Danzig (nå Gdansk). Knapt
er losen gått fra borde ute i Danzigbukten før skipet rammes av
en voldsom kjeleksplosjon. Fyrrommet forvandles til et inferno
av steam og vann med trykk og temperaturer som dreper hurtig
og nådeløst. Fire fyrbøtere, derav en nordmann, er ikke mer.
Kaptein J.Forby Olsen får vendt skipet og returnerer til Danzig.
Skipet blir reparert på stedet. Fire køyer er blitt overtatt av fire
nye menn, fire skjebner driver bort i kjølvannet, men fyrdørken
blir aldri det samme arbeidsstedet mer.
I november samme år ligger skipet i Fredrikstad. Her utføres
ytterligere reparasjoner og ettersyn.
I boken "Sjøfolk i storm og stille" tar forfatteren Peder Bakkemo
oss med ombord i gamle "ASMUND". Han er en tid fyrbøter
ombord og beskriver den som en rusten plimsoller hvor rust
hakke til tider gikk gjennom skutesida. Til å begynne med hadde

det vært installert skotske kjeler som ikke hadde vært i forhold
til maskinens størrelse, hvorpå det senere var blitt montert inn
en kjele til. Det var et slit å holde toppsteam oppe. Ellers var
det over lugarene akterut kun plankedekk, og dette var lekk
som en sil. Han og en annen fyrbøter rømte skipet mens det lå
i Almeria i Spania og låstet malm for Antwerpen.
“ASMUND“ er ikke den samme trofaste Narvik-fareren mer.
Skipet har en del turer på Kirkenes, og det laster i februar 1928
i La Plata floden i Argentina for Rotterdam. Deretter er den
innom Moss og Bergen.
I mai samme året fmner vi skipet i den Engelske kanal, det
setter inn med tåke og man sakner farten. Utenfor Dungenes
der stredet er på det smaleste smeller ‘ASMUND“ sammen med
det engelske dampskipet “CORDELE“. “ASMUND“ blir ska
det, men bare over vannlinjen, og ikke verre enn at reisen kan
fortsette.
Julaften 1928 feires i ballast på Norskekysten, på veg til Nar
vik. Dette er igjen en begynnelse på en Narvik-periode, som
varer helt fram til mai 1929. Nå begynner skipet som så mange
andre malmskip i sommerhalvåret å gå på Wabana på New
Foundland, men også her er det Rotterdam som blir lossehavnen
for malmen.
I midten av oktober 1930 fmner vi skipet i Novorossisk i Svar
tehavet hvor det etter skipslisten ligger en tid. Herfrå gir det seg
på vei til Manchester, sansynligvis i ballast. Vel passert Lands
End begynner det å tetne til med tåke, og lenger inne i Irske
sjøen nærmer sikten seg null. Sørvest for Liverpool ligger en
skarp odde ved navn Holyhead. Den stikker forædersk ut fra
fastlandet, og har en del urent vann rundt seg. Den 2. desember
er alt dette skjult i tåke. Det er strøm i område, og strøm har
spilt en navigatør så mangt et puss.
Fra for til akter, fra dørk til øverste bro merkes det, alle vet
det samtidig, -”ASMUND“ har gmnnstøtt. Alle andre gjøre
mål er med ett uviktige, det eneste viktige er å få klarhet over
skipets stilling.
Det nevnes ikke direkte om stygt vær på strandingstedet denne
andre dagen i desember i 1930. Avisene for november og de
sember melder imidlertid stadig om stormer i Nordsjøen og skip
som er blitt forsinket. Mye tyder på opprørt sjø også her, og at
det er meget vanskelig å komme bort fra havaristen er i alle fall
sikkert. Ingen av skipets livbåter blir satt på vannet. Fra land
blir man heldigvis klar over at et skip og etmannskap er i nød,
og en redningsoperasjon blir satt i gang.

Det skytes ut en line til skipet, og de første tre av mannskapet
blir dramatisk reddet via denne. Senere klarer en redningsbåt
fra land å ta seg opp til havaristen, og 16 andre blir brakt i sik
kerhet. Det var høyvann da skipet gikk på, og “ASMUND" hviler
tryggere og fastere på strandingsstedet etter hvert som timene
går. Kapteinen samt dekks- og maskinoffiserene velger derfor
å forbli ombord.
Den 5. desember ankommer to kraftige slepebåter, stål og
manillatrosser spennes, men forgjeves. Førti fot av forskipet
hviler mot stengrunn og vil ikke slippe taket. Lloyds noterer nå
skipet ned fra 30 til 25 %. Korte desemberdager blir lange
ombord på en havarist.
Den 7. desember gjøres et nytt forsøk. Været har roet seg ned
og denne gangen slipper skjæret taket,- “ASMUND" flyter.
Havaristen blir tatt inn til Holyhead og ankrer på indre havn
klokken 1700. Foipiggen er vannfylt, og sansynligvis har ski
pet store skader foran i bunnen, men alt ser ut til å være under
kontroll. Mannskapet kommer ombord og fmner sine lugarer
som de så hastig forlot for noen dager siden. Håpefulle fyrbøtere
stikker fyr under kjelen, det er kaldt og surt i desember.
Men det skal ikke bli noen ny natt ombord i D/S “ASMUND".
Klokken ellve om kvelden merker alle at noe er galt. Dørken
heller mer og mer forover. Plutselig går det skjelvinger gjen
nom skipet, det er skott som springer. Alle blir klar over at de
igjen holder på å forlise, og at tiden til å redde seg denne gan
gen er betydelig kortere. Ingen får med seg mer enn de står og
går i. Det er med nød å neppe at alle kommer seg fra borde før
“ ASMUND “ försvinner i et dragsug av skum og bobler i et
nattsvart desemberhav. Lysene fra Holyhead blinker og viser
vei til land for et skipsmannskap uten skip.
Gamle “ASMUND" ex “LOTUS", ex “ATLANTIS", (ex
“BOLIVIANA”, ex “LUGANO“) fikk lov å hvile på bunnen i
Holyhead havn til ut på nyåret 1931 da ble skipet hevet. I en
alder av 31 år var ikke veien til spiker lang.
En hverdagsliter har sluttet å seile, og dager på dekk og på dørk
er drevet bort i historiens uendelighet.
Kilder: Norges Handels & Sjøfartstidende
Peder Bakkemo: Sjøfolk i storm og stille
Norvald Tveit: Fra gull til grønne skoger
SKIPET nr 4.1991, Egne notater
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1) D/S BRAALAND (WPTD)
Bygd av Dublin Dockyard Co. Ltd.,
Dublin (# 108)
2.582 brt, 1.545 nrt, 4.186 tdw.
290.0x44.3x21.0
3Exp.(D. Rowan & Co. Ltd., Glasgow),
269 NHK
1921: Aug.: Levert som BRYNYMOR
for E. T. Lindby, Swansea, UK.
1928: Solgt til Braathens Rederi A/S
(Ludvig G. Braathen), Oslo.
Omdøpt BRAALAND.
1930: 28.01.: Grunnstøtte på Bombay
Reef, Paracel Islands på reise
Shanghai - Rangoon i ballast.
Føreren bøtlagt for grov uaktsomhet.

3) D/S HAV (MTBL)
Bygd av The Shanghai Dock &
Engineering Co. Ltd., Shanghai (-1428)
1.313 bit, 730 nrt, 2.050 tdw.
243.3x37.2x 15.03
3Exp.(Shanghai), 173 NHK.
1917: Juli: Levert som VALUTA for
D/S A/S Valuta (Hans Madsen),
Stavanger.
1923: Solgt til A/S Hav (Helmer
Staubo & Co.), Kristiania.
Omdøpt HAV.
1930: 05.02.; Grunnstøtte og forliste
ved Santa Cruz på reise Leixoes
- Lisboa i ballast. Fartøyet var
under slep til havn da sleperen
brast.

2) D/S JOHN BLUMER (MKGF)
Bygd av John Blumer & Co., Sunderland (# 223)
2.488 brt, 1.482 nrt, 3.950 tdw.
309.5 x 43.7 x 19.08
3Exp.(George Clark Ltd., Sunderland),
355 NHK.
1914: Mai; Levert som JOHN
BLUMER for C. H. Sørensen,
Arendal.
1914: 31.12: Overtatt av D/SA/S John
Blumer (C. H. Sørensen),
Arendal
1921: Disponentfirmaet omdøpt C. H.
Sørensen & Sønner.
1930: Jan.: Brant i Rufisque under
lasting av jordnøtter. Trolig seivantennelse i bunkerkullene.
Kondemnert.

4) Tre-M/S FALKEN (MSJN)
Bygd i Rye i England som seilkutter
60 bit, 39 nrt
68.3 x 17.1 x 9.4
2cyl. Bolinder RM (innsatt 1919), 60
bHK
1868: Navn og eier ukjent.
1906: Står i registeret som FALKEN
for O. G. Christensen, Skudeneshavn.
1913: Solgt til O. C. Hansen, Skudeneshavn.
1919: Solgt til Hartløf Hansen, Leikvikhamn/Harstad (T-12-TS).
1930: 08.03.: Grunnstøtte og sank i
Harpeleia på reise Eidsfjorden Harstad med sild. Feil rorordre.

Helmer Staubo & Co mistet Hav ved stranding på den portugisiske kysten,
Foto fra Helmer Staubo & Co
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5) D/S NILS (MKBL)
Bygd av Fredriksstad mek. Verksted,
Fredrikstad (# 173)
1.834 brt, 1.102 nrt, 3.050 tdw.
265.0x42.1 x 17.07
3Exp.(FMV), 219 NHK
1914: Febr.: Levert som NILS for
Adolf Andersens Rederi A/S,
Bergen.
1916: Solgt til A/S Nesjar (H. L.
Meyer & Leif Sandsdalen),
Larvik.
1924: Rederiet overtatt av Eilert Lund
Bergen.
1925: Registreringshav endret til
Bergen.
1930: 19.03.: Grunnstøtte i tett tåke
på Sable Island på reise Halifax
NS - Birkenhead med trelast.
6) Tre-D/S ISLYS (MPCS)
Bygd av Lindstøls Båtbyggeri, Risør
133 brt, 58 nrt
96.8x21.1 x 10.5
2cyl.Comp.(Pusnæs mek. Verksted,
Arendal), 14 NHK.
1916: Levert som ISLYS for Peder S.
Brandal, Ålesund.
1926: Solgt til AS Brandals Ishavs
rederi (Johan H. Brandal),
Ålesund.
1927: Disp. overtatt av Peder S.
Brandal, Ålesund.
1929: Overtatt av AS Søndmøre Sæl
fangere (Peder S. Brandal),
Ålesund.
1930; 28.03.: Skrudd ned av isen ved
Kapp Orlov under selfangst i
Østisen.

7) D/S KIRSTEN B (WQCR)
Bygd av American SB Co., Lorain OH
USA (# 726)
2.013 brt, 1.828 nrt, 2.820 tdw.
251.0x43.5 x 20.0
3Exp. (American SB), 270 NHK
1917: Sjøsatt som WAR BIRCH for
The Shipping Controller
(Cunard SS Co.), London, UK.
1918: April: Levert som LAKE
CHARLES for US Shipping
Board, Cleveland OH, USA.
1929: Solgt til Th. Brøvig, Farsund.
Omdøpt KIRSTEN B.
1930; 28.03.: Grunnstøtte v/Katland
fyr utenfor Farsund på reise
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Th Brøvig mistet Kirsten B vedforlis like utenfor stuedøren.
Foto fra Thor B Melhus samling

Hoek van Holland - Farsund i
ballast. Føreren bøtlagt for grov
uaktsomhet.
8) Tre-M/S WILLIAM BUTT (MJHR)
Bygd i Grimsby, England, som seilkutter.
86 brt, 70 nrt
78.7 x 21.0 x 10.3
1884; Navn og eier ukjent.
1906: I registeret som WILLIAM
BUTT for G. Robertsen,
Hammerfest.
1913: Ombygd M/S: 91 brt, 56 nrt
Motor av ukjent type, 40 bHK.
1920: (F-24-H)
1925: Ny motor: 2cyl. Bolinder RM,
120 bHK
1930: Mars: Forsvant på reise Ham
merfest - Vestisen for å drive
selfangst. Hele besetningen, 14
mann, omkom.
9) Tre-M/S KAP FLORA I (MSNC)
Bygd av H. Gravdal, Opsanger
119 brt, 50 nrt, 200 tdw.
95.7 x 21.4 x 10.5
2cyl. PM (AB J. V. Svenssons
Motorfabrik, Stockholm), 120 bHK
1918; 29.01: Levert som BONUS for
A/S Trondhjems Havfiske,
Trondhjem.
1918: 28.11: Omdøpt STORM
FUGLEN.
1924: 25.02: Overtatt av Den norske
Handelsbank A/S under off.
Administrasjon, Trondhjem.
1924; 22.11: Solgt til Andr. Halsten
sen, Bekkjarvik/Bergen.
1928; 18.09: Solgt til Erik Svendsen
m.fl., Kjelsund/Ålesund.
1928: 02.11: Overtatt av A/S Kap
Flora I (Erik Svendsen, Kjelsund), Ålesund.
Omdøpt KAP FLORA I.

1930: 06.04: Skrudd ned av isen i
Østisen under selfangst.

10) Tre-M/S KVITIS (MTSL)
Bygd på Varaldsøy
60 brt, 23 nrt
68.7 x 19.6x8.1
2cyl. Tuxham RM.
1905: 06.05.: Levert som HAVTOR
for Jakob Halvorsen m.fl.,
Kopervik.
1910: 21.05: Solgt til P/R Edshultshall
(Axel Persson), Edshultshall,
Sverige.
1916: 24.02: Solgt til Carl James
Andersson, Smögen, Sv.
1919: 18.01.: Solgt til Johan Edvard
Larsson, Smögen, Sv.
1919: 10.10.: Solgt til Jørgen Andreas
sen m.fl., Haram/Ålesund.
Omdøpt HARAMSØY.

1921: 25.05.: Overtatt av Ålesunds
Landmandsbank, Ålesund
1923: 06.08.: Solgt til Jakob Karlsen
Vallestad, Florø.
Omdøpt TORD FOLESON.
1924: 30.06.: Solgt til P/R Halsten
(Andr. Halstensen, Bekkjarvik),
Bergen. Omdøpt HALSTEN.
1926: Forlenget: 81 brt, 55 nrt
84.2 x 20.0 x 8.3
1928: 22.11.: Solgt til A. L. Vasstrand
m.fl., Brandal/Ålesund.
Omdøpt KVITIS.
1930: 12.04: Skrudd ned av isen i
storm og sjøgang under sel
fangst i Vestisen.
11) D/S ARGUS (JVCM)
Bygd ved Laxevaag Maskin- & Jem
skibsbyggeri, Bergen (#40)
59 brt, 23 nrt
65.2 x 16.2 x 8.3
2cyl.Comp.(LM&JSB), 165 iHK
1893: Levert som ARGUS for P/R
Argus (Engelsen & Sars
Kulforretning A/S), Bergen.
1929: 15.10.: Solgt til ukjent eier i
Stavanger.
1930: 18.04.: Forsvant i Nordsjøen på
reise Haugesund-Island i ballast.
Hele besetningen, 6 mann,
omkom. Det var dårlig vær i
Nordsjøen på denne tiden.
12) D/S DAMPTO (LCNG)
Bygd ved Forth SB & Eng. Co. Ltd.,
Alloa (#301)
2.494 brt, 1.430 nrt, 4.150 tdw.
295.7 x 43.6 x 19.09
3Exp.(Forth SB & Eng., Jeffrey’s Yard,
Alloa), 232 NHK

Grimsby-kutteren William Butt endte sine dager på selfangst i Vestisen.
Thor B Melhus samling

.
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Haugesundsbåten Agnesforliste under opplag i hjembyen. Thor B Melhus samling

1922: Mars: Levert som DAMPTO for
Rederi-A/S Damp (Arthur H.
Mathiesen), Kristiania.
1930: 07.07.: Kolliderte og sank NV
av Shantung-halvøya på reise
Chinuangtao-Shanghai med
kull. Føreren bøtlagt for
uforsiktighet.
13) Jem-D/S ARIZONA (LGSR)
Bygd ved Edwards Bros., N.Shields (#
486)
146 brt, 58 nrt
100.7 x 20.4 x 10.9
3Exp.(NE Mar. Eng. Co. Ltd., Sunder
land),
1894: Mars: Levert som ARIZONA
for J. & B. Alward Ltd.,
Gnmsby
1911: Solgt til A. Th. Asmundson,
Göteborg, Sverige.
1919: Overtatt av Fiskeri AB Sålen (A.
Th. Asmundson), Göteborg
1922: Overtatt av Rederi AB Ömen
(A. Th. Asmundson), Göteborg
1926: Overtatt av A. Th. Asmundson
AB, Göteborg
1929: Solgt til A/S Skude (Olav
Østensjø), Haugesund.
1930: 05.08.: Kantret og sank i uvær
utenfor Islands nordkyst på reise
Eysfjördur-Skagastrandsfjördur
med sild.
14) D/S SPICA (LDCJ)
Bygd ved Københavns Flydedok &
Skibsværft, Kbh. (# 256)
2.360 brt, 1.358 nrt, 4.270 tdw.
302.0x44.2x20.10
3Exp.(Gebr. Sachsenberg, Rosslau a/d
Elbe), 277 NHK
1923: Aug.: Levert som SPICA for
24

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.
1930; 27.08.: Grunnstøtte på Corboms
Rock, Canso-stredet, på reise
Halifax NS - Chicoutimi med
stykkgods. Feil avstandsbedømmelse.
15) Tre-jakt NOAH (KSLV)
Bygd i Fjeldberg i Sunnhordland
68 brt, 57 nrt
66.2x21.1 x 8.7
1872: Navn og eier ukjent.
1906: Registrert som NOAH for Aa.
O. Prytz, Foslandsosen/Namsos.
1910: Solgt til Carl Hustad, Namsos.
1925: Overtatt av Eivind Hustad &
Job. Andresen, Namsos.
1929: Solgt til ukjent kjøper i Ålesund.
1930: 08.09: Drev på land i stormfullt vær under opplag i Roms
dalen.
16) D/S SEDNA (WQJG)
Bygd ved SmitlTs Dock Co. Ltd.,
Middlesbrough
191 brt, 70 nrt
107.0 x 22.0 x 13.0
3Exp.(Smith’s Dock), 69 NHK, 560 iHK
1912: 05.12.: Levert som SEDNA for
Chr. Salvesen Ltd., Leith, UK.
1929: Febr.: Solgt til Hvalfangerselskapet Pontos A/S (Bruun &
von der Lippe), Tønsberg.
1930: 05.10.: sank på fangstfeltet
utenfor Algoa Bay. Fartøyet
var trolig overlastet.

17) Jem-D/S AGNES (JVFR)
Bygd ved Stavanger Støberi & Dok,
Stavanger (# 14)

433 brt, 263 nrt, 530 tdw.
147.1 x 24.6 x 13.06
3Exp.(Akers MV, Kristiania), 46 NHK
1889: 27.06.: Levert som AGNES for
Harald Irgens m.fl., Bergen.
1899: O. A. Irgens m.fl., Bergen.
1904: 02.12.: Solgt til G. Øfstie,
Ålesund.
1915: Mai: Solgt til A/S Agnes (H.
Paulsen), Haugesund.
1916: Sept.: Disp. overtatt av Øistein
Torgersen, Hgsd.
1924: Overtatt av Skibs-A/S Agnes
(Øistein Torgersen), Hgsd.
1925: Overtatt av D/S A/S Jarl
(Øistein Torgersen), Hgsd.
1930; Overtatt av D/S A/S Viking
(Øistein Torgersen), Hgsd.
1930: 09.10.: Drev i land ved Rossabø
ved Haugesund under storm.
Fartøyet lå opplagt for anker.

18) Tre-M/S CAROLINE (KBMS)
Bygd i Skånevik som seilfartøy.
57 brt, 46 nrt
66.5 x20.0x8.4
2cyl. Grei RM (innsatt 1917), 51 bHK.
1872: Navn og eier ukjent.
1906: Registrert som CAROLINE for
Kristoffer Kahrs, Bergen.
1910: Solgt til G. R. Kjølsvik, Haugs
bygda (Peder Gaasø, Kvalvåg i
Bremanger), Ålesund.
1921: Solgt til Reidar S. Nappen,
Valevåg/Haugesund.
1930: 22.10.: Grunnstøtte i uvær
utenfor Kristiansand på reise
Porsgrunn - Kristiansand med
koks.

19) D/S KONG RAGNAR (LCQJ)
Bygd av Cochrane & Sons Ltd., Selby
(# 855) som kanonbåt
895 t.dpl. 182.0 x 30.0 x 10.6
3Exp.(C. D. Holmes & Co. Ltd., Hull),
136 NHK, 1.400 iHK
1918: Okt.: Levert som HMS KIL
DONAN for The Royal Navy
1919: 21.11.: Solgt til John I. Thomy
croft & Co. Ltd., Southampton,
UK, for forlenging og ombyg
ging til lasteskip. Omdøpt
KILDONAN.
1920: Levert ferdig ombygget som
WATKIN for Marlborough SS
Co. Ltd., Southampton, UK.
817 brt, 393 nrt, 1.000 tdw.
213.6x30.1 x 14.07
1922: Solgt til Det Søndenfjeldske
Norske Dampskibsselskab,
Kristiania.
Omdøpt KONG RAGNAR.

1930: 23.10.: Grunnstøtte ved Torsøy
etter fyrforveksling på reise
Kragerø-Kristiansand med
trelast. 5 mann omkom.
20) Jem-D/S GULDHOLMEN (JSGF)
Bygd på Akers Mek. Verksted, Christiania (# 18)
117 brt, 66 nrt 107.5x18.2x8.4
Dampmaskin av ukjent type (Aker)
1865: Levert som CHRISTIANSUND
for N. H. Knudtzon, Christians
sund.
1873: Ny maskin: 2cyl.Comp. (Trond
hjems Mek. Værksted,
Trondhjem), 25 NHK, 140 iHK.
1892: Solgt til Christiansunds Damp
skibsselskab, Kr.sund
1902: Solgt til Nordmør Dampskibs
selskab, Kr.sund.
1907: Navnet endret til KRISTIAN
SUND.
1917: Solgt til Gjertrud Sørdahl,
Kristiansund.
1920: Solgt til Endre Orseth, Kristian
sund.
1930: Solgt til Guldholmen’s D/SExpedisjon (Fridtjof Wikan),
Nidaros
1930: 12.11.: Grunnstøtte og sank i
Namsenfjorden på reise Nidaros
- Namsos med stykkgods.

21) Tre-M/jakt HAABET (MGHT)
Bygd av Kristian Vikedal, Henden i
Nordfjord som seiljakt
80 brt, 56 nrt
67.5 x 26.3 x 7.6
2cyl. Nordmo PM (innsatt 1915), 43 bHK
1895: Levert som HAABET for Johan
Andersen m.fl., Indrehenden/
Bergen.
1906: Eid av Ole Hestenæs, Gloppen/
Bergen.
1912: 16.09.: Solgt til Anders Andreas
sen Torheim & Samuel Simon
sen Torheim, Torheim/Bergen.
????: Solgt til Lars Dombstein, Davik/
Bergen.
1929: 24.08.: Solgt til Nils Wefrings
Kulforetning, Nidaros
1930: 13.1 L: Drev på land på Uthaug
havn i storm på reise Nidaros Åfjord i ballast.
22) D/S KVÆNANGEN (MBDC)
Bygd av Trondhejms mek. Verksted,
Trondhjem (# 103)
157 brt, 77 nrt
113.6 x 17.2 x 10.0
3Exp.(TMV), 35 NHK
1903: Mars: Levert som MYLINGEN

for Hammerfest Kulkompagni
(P. Sellæg), Hammerfest.
1906: Solgt til Hammerfest Dampskibsselskab, H.fest.
1914: SolgttilG.Robertsonm.fi.,
Hammerfest.
1916: April: Solgt til A/S Harstad
Dampskibsselskab (Bertheus J.
Nilsen), Harstad.

2.482 brt, 1.504 nrt, 4.000 tdw.
299.8 x 44.6 x 18.10
3Exp.(Greenock Foundry Co.,
Greenock), 228 NHK
1902: Mai.: Levert som BALTIQUE
for Jules Ray, Rouen, Frankrike.
1906; Solgt til A/S Baltique (Fred.
Olsen), Kristiania.
1916; Disp. omdøpt Fred. Olsen & Co.

1916: Aug.: Omdøpt KVÆNANGEN.
1930: 15.11.: Grunnstøtte nær Sandø i

1924: Solgt til A/S Luksefjell (Olsen &

snøtykke og uvær på reise
Harstad - Stavanger med sild.
23) D/S PLUTUS (LJFV)
Bygd av J. A. v.d. Schuijt, Papendrecht
207 brt, 99 nrt
125.5x21.5x9.1
3Exp.(Schuijt), 21 NHK.
1912: Levert som MARCANTONIO
BRAGADIN for Gav. G. E.
Salvagno, Venezia, Italia.
1914: Overtalt av G. E. Salvagno &
Nipoti, Venezia, It.
1921: Solgt til S.A. Neptunia, Genoa
1924: Solgt til Enterprise Cotiére de
Transport Maritime, Marseilles,
Omdøpt PLANIER.
1926: Solgt til William George James,
Cardigan, Omdøpt PEGWEN.
1930: 09.01.: Solgt til Johan Waage,
Bergen. Omdøpt PLUTUS.
1930: 24.11.; Grunnstøtte v/Listerraunen etter svikt i rörledningen
på reise Larsens - Sarpsborg
med kalksten.
24) D/S TOREFJELL (MDFJ)
Bygd av Grangemouth & Greenock
Dockyard Co., Greenock (# 227)

Ugelstad), Oslo.
Omdøpt TOREFJELL.
1930: Des.: Forsvant syd for Egersund
på reise Gdynia-Harstad med
kull og koks. Hele besetningen,
24 mann, omkom.

25) D/S WINDFALL (WPBG)
Bygd av Nylands Værksted. Kristiania
(# 187)
123 brt, 53 nrt
93.1 x 17.3 x 11.5
3Exp.(Nyland), 36 NHK.
1908: Mars: Levert som JOHN
SIGURDSON for Hans
Ellefsen, Mjoafjordir, Island.
1911: Mai: Solgt til The Mossel Bay
Whaling Co. A/S (Johs. Bmun),
Tønsberg. Omdøpt MOSSEL.
1914: Juni: Overført til St.Abb’s
Whaling Ltd. (Johs. Bmun,
Tønsberg), Leith, UK.
????: Solgt til Robert Barr, Glasgow
1924: Solgt til Hvalfanger A/S Africa
(Waalman & Bugge),
Tønsberg. Omdøpt WINDFALL
1930: Des.; Kondemnert i Walvis Bay
som totalt uskikket for kvalfangst.
Fartøyet lå i opplag her.

Torefjell - her som Fred Olsens Baltique - av Oslo forsvant uten spor i Skagerrak på reise
fra Polen til Harstad med kull og krevde 24 liv.
Foto fra Fred Olsen & Co
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KNM Oslo lempet på land på Hjelmeland, foto av Terje Nilsen juli 1994.
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Detrapporterte
hender ikke
rent Forøvrig
sjelden at
flere harobservasjonene
observert det samme.
slikemengder
tilfelle krediteres
som
først.
strømmer
nå inn i Islike
at mye må den
vente
til
neste nummer. Bare bra å ha noe i bakhånd til eventuelt magrere tider. Men så langt tegner 1996 til å bli
et godt "observasjons-år".
Trygve Eriksen (5500 Haugesund) refererer bl a mye fra dags
pressen:
ALBENNY (last/689/-73) tilhører en østtysk-bygget stan
dardtype lasteskip vi ofte ser på kysten. 010295 fikk hun SB
slagside med kjemikalielast nær Anholt, og holdt på å kantre.
Mannskapet ble berget, det samme ble skipet.
AUSTVÅG (last/512/-67/ex NYSAND) sett under slep av
Ødegaard-slepebåt inn mot Skarbøvik. Medtatt, men fullt rig
get. Forsvant raskt fra Skarbøvik.
CAPTAIN BELLY (se SKIPET 1-2/94 s 45) ligger fortsatt
ved Flatholmen, Ålesund.
FRAFJORD (bilferge/739/-79) grunnstøtte morgenen
070195 på sandbunn ved Eidsund kai i Ryfylke. Farten var
liten, så ingen skade skjedde.
KRISTIAN RYGGEFJORD (fiske/F-95-M/884/-68) grunn
støtte kvelden 050994 på Kvennaneset i Steinvågsundet.
Hjulpet flott av MEGA MAMMUT og slept til Skarbøvik.
Kjølskader; måtte dokkes. Hadde levert lodde på Vedde Sild
oljefabrikk, og skulle så til makrellfeltet.
LENALINE (last/405/-69) går i Fylkesbaatanes lasterute på
kysten, og fikk 270995 maskinhavari på Brufjorden. Det var
fare for at skipet skulle drive på land, men ankrene holdt.
NERMA (frakt/ 1 297-42) hadde ligget i forfall ved Horsfjord
øya i Bindal i 10 år da Namdal Arbeiderblad tok opp saken 8/
91. Da lovte eieren at båten skulle fjernes. Ble den det ?
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OS (bilferge/837/-78) grunnstøtte ved Hodnanes fergekai
100195. OS avløste ASUSTEVOLL i ruten Stord-HugloTysnes da dette skjedde. Det er ikke første gang OS er ute i
hardt vær....
REMITO (last/299/-70) passerte Stad 010694, da BB hjelpe
motor sviktet. Det førte til at både styremaskin, propellkobling
og ankervinsj fait ut. REMITO styrte seg mot land ved
Stålhomen, og grunnstøtte i Jaktajåtta. Mannskapet berget seg,
men båten gikk selvsagt tapt. Vraket er nå brukket i to, og
lasten av sild i tønner forpester området.
SANDPIPER (spesialskip for massedekking av undersjøiske
ledninger/14.116/-71) fikk lekkasje i en ballasttank på Stat
fjord 140195. Kapteinen tok skipet mot land.
SPESER (frakt/903/-28) kolliderte kvelden 130194 med
malmskipet PIONEER (Vanuatu-reg) nord av Tranøy. Ble
tatt påå slep inn mot Lødingen, men kl 0130 sprakk baugen,
og trebyggede SPESER sank. Alle berget.
SUNDABERG (Færøysk tråler) har lenge ligget opplagt hgos
Ødegaard i Skarbøvik. Hugges nå in situ av Sunn-Trans Gjen
vinning i Ålesund.
SUPERSIX (Bahamas/ølast/3200/86) går i fart Norge-Kon
tinentet for Elkem. Grunnstøtte 050994 i Ellingsøyfjorden.
Omfattende reparert ved Fangsten i Tomrefjord, bl a ble 80
kbm bunnplater skiftet.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årsmøtet 1996
Årsmøte for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap holdes i Ålesund lørdag 27. april 1996.
Møtested:
Møtetid:

Ålesund Skipperforening, Nedre Strandgate 1
Kl 1700

Sakliste:
1

Konstituering

2

Årsberetning for 1995

3

Regnskap for 1995

4

Styrets forslag til budsjett for 1997

5

Styrets forslag til kontingent for 1997

6
7

Styrets forslag til revisjon av statutter for NSS
Valg:
a Formann
b Fire styremedlemmer
c Redaktør av SKIPET
d Redaksjonskomité
e Bibliotekar
f Revisor med varamann
g Valgkomité

8

Eventuelt

Etter møtet vil det bli sosialt samvær og hyggelig båtprat.
I samband med møtet vil det bli lagt opp til en ekskursjon i Ålesund havn mm. Vi anbefaler dem som måtte være
interessert i å delta i denne å ta kontakt med Svein Blindheim, Postboks 9093 Vegsund, 6022 ÅLESUND
Styrets medlemmer og andre interesserte medlemmer reiser med Hurtigruten fra Bergen fredag 26. april kl 2200 og
returnerer fra Ålesund etter møtets avslutning ved midnatt lørdag kveld.
For nærmere opplysninger om dette kan du ta kontakt med Frode Folkestad, Saudalskleivene 27, 5088 MJØLKERÅEN, tel 55 19 43 02
Vi ønsker vel møtt til årsmøtet!

Styret

i

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
o
Arsberetning 1995

Året 1995 viser at Norsk Skipsfartshistorisk Selskap fortsatt har et godt vekstpotensiale. Når en förening med 850
medlemmer opplever henimot hundre nyinnmeldinger i løpet av ett år, da er den föreningen attraktiv. Og attraksjo
nen i NSS er bladet SKIPET. Efter at det fant sin nye form i 1994, har medlemstilgangen igjen skutt fart.
Tilbakemeldingene til redaksjonen er éntydig positive. Det er å håpe at mannskapet bak SKIPET vil holde koken,
og at nye krefter trer til.
Medlemstallet pr 311294 var 842. I 1995 meldte 99 nye seg inn, mens avgangen var på 45. Netto tilvekst ble
dermed 54, og medlemstall pr 311295 896. SKIPET kom ut med 4 numre på tilsammen 228 sider i fjor. Innholds
messig følges tradisjonen, med rederihistorie og fleet-lists, en rekke faste spalter, samt en god del tilfeldig stoff;
artikler om likt og ulikt. Det eksperimenteres forsiktig med forbedret lay-out. NSSs øvrige virksomhet har ikke
gjennomgått store forandringer i 1995. Lokalavdelingen NSS-Bergen har ikke vært særlig aktiv, mens møte
aktiviteten i NSS-Østlandet er noe større.

Biblioteket på Karmøy (Alf Johan Kristiansen) låner ut bøker og tidsskifter til medlemmene. Föreningen bygger
og opp en samling maritim film på video (Viggo Nonås). Foto-poolen (Øivind Johnsen) fungerer ved at de på
meldte bestiller skipsfotos fra sirkulerende billedsamlinger.
Selskapets daglige drift tar et styre på 7 medlemmer seg av. Styret velges av årsmøtet. NSSs økonomi er kjerne
sunn; det vises til eget regnskap. Årsmøtet er föreningens øverste bestemmende organ. I fjor ble det avviklet på
Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøy 27/5. Dette årsmøtet valgte slik:
Formann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Per Alsaker
Frode Folkestad
Petter Fosse
Ame Gundersen (NY)
Håkon Larsson-Fedde
Leif K Nordeide
Leif M Skjærstad

Bibliotekar
Videotekar
Revisor
Revisor/vara
Valgkomité
Valgkomité
Valgkomité

Redaktør: Dag Bakka Jr
Red-komité: Per Alsaker
Red-komité: Jens Chr Egenæs
Red-komité Frode Folkestad
Red-komité Petter Fosse
Red-komité Leif K Nordeide

II

Alf J Kristiansen
Viggo Nonås
Per H Kjærvik (NY)
Per A Lund (NY)
Dag Bakka Jr
Trygve Endresen (NY)
Per A Lund

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Resultatregnskap pr 31.12.1995:
INNTEKTER:
Kontingent
Salg eldre utg.SKIPET m.m.
Gåver
Renteinntekter

1995

(1994)

216.500,00
10.382.00
10.895.00
9.621,99
247.398,99

198.050,00
10.695.00
19.465.00
7.010,29
235.220,29

124.375,00
12.958,47
0,00
2.080,05
2.652,88
1.000,00
2.700,00
1.000,00
0,00
1.036,00
1.000,00
148.802,40

131.297,00
18.769,47
0,00
4.519,54
7.854.00
2.125.00
0,00
0,00
3.500,00
826,00
0,00
168.891,01

+ 98.596,59
( + 23.296,59)

+ 66.329,28
(+ 33.329,28)

UTGIFTER:
Trykking SKIPET
Portoutgifter
Trykking konv./innbet.kort
Andre driftsutgifter
Biblioteket, bøker og reoler
Transport
Medlemsskap i andre foreninger
Overført lokal avd. NSS 0 og NSS B
Videoteket
Postgiro/bankomk.
Årsmøte/oppmerksomhet m.m.

Årets resultat (overskudd)

Balanse pr. 31.12.1995:
EIENDELER:
Kassabeholdning
Bankinnskudd
Postgiroinnskudd
NS S-Flaggj akkemerker

KORTSIKTIG GJELD:
Forskuddsbetalt kontigent
Bibl. ikke forfalt regn.

EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER 1995

517,60
233.089,23
53.391,76
1.140,00
288.138,59

379,60
153.781,99
42.490,41
2.990,00
199.462,00

70.500.00
4.800,00
75.300.00

33.000,00
0,00
33.300,00

212.838,59

166.642,00

10.01.1996
Leif Nordeide
kasserer

Per Alsaker
formann
III

Per H. Kjærvik
revisor

Gjeldende statutter for

Forslag til nye statutter for

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Vedtatt på årsmøte 18. februar 1981

Til behandling på årsmøte 27. april 1996

§1 Föreningens navn er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.
Overfor utlandet benyttes Norwegian Maritime Historical
Society.

§ 1 Föreningens navn er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.
Overfor utlandet benyttes Norwegian Maritime History So
ciety.

§2 Föreningens formål er å fremme interesse og förståelse
for norsk skipsfarts historiske betydning. Föreningen akter å
drive forskning og kildeinnsamling i egen regi. Gjennom med
lemsblad og småskrifter vil föreningen formidle den inn
samlede kunnskap til andre. Dessuten vil man støtte sjøfarts
museene i deres arbeid.

§2 Föreningens formål er å fremme interesse og förståelse
for norsk skipsfarts historiske betydning. Gjennom medlems
blad og småskrifter vil föreningen formidle den innsamlede
kunnskap til andre. Dessuten vil man støtte sjøfartsmuseene i
deres arbeid.
§3 Årsmøtet skal holdes innen 31.mai hvert år.
Innkalling og saksliste må være sendt medlemmene minst
14 dager før. På årsmøtet skal det sittende styre legge frem
årsberetning, regnskap og budsjettforslag.

§3 Generalforsamling skal holdes innen 15. april hvert år.
Innkalling og saksliste må være sendt medlemmene minst 14
dager før. På generalforsamling skal det sittende styre legge
frem årsberetning, regnskap og budsjettforslag.

§4 Årsmøtet velger formann, styre, revisor med varamann,
bibliotekar og redaktør for föreningens medlemsblad for ett
år av gangen. Styret konstituerer seg seiv, og skal foruten
formannen bestå av følgende tillitsmenn: Sekretær, kasserer
og tre styremedlemmer. To styremedlemmer velges på års
møtet, det tredje styremedlem utpekes av NSS/Lokalavdeling
Østlandet.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er
tilstede.

§4 Generalförsamlingen velger formann, styre, revisor med
varamann, bibliotekar og redaktør for föreningens medlems
blad for ett år av gangen. Styret konstituerer seg selv, og skal
foruten formannen bestå av følgende tillitsmenn: Sekretær,
kasserer og 3 styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er
tilstede.
§5 Föreningens kontingent fastsettes av generalförsamlingen.

§5 Föreningens kontingent fastsettes av generalförsamlingen.
§6 Medlemmer som ikke har betalt den til enhver tid fast
satte kontingent innen årets utgang kan strykes. For å få ad
gang til generalförsamlingen, må kontingent være betalt se
nest samme dag.

§6 Medlemmer som ikke har betalt den til enhver tid fast
satte kontingent innen årets utgang kan strykes. For å få ad
gang til generalförsamlingen, må kontingent være betalt se
nest samme dag.

§7 Ekstraordinær generalforsamling skal kalles inn dersom
styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling
og saksliste må sendes medlemmene med minst 14 dagers
varsel.

§7 Ekstraordinær generalforsamling skal kalles inn dersom
styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling
og saksliste må sendes medlemmene med minst 14 dagers
varsel.

§8 Beslutning om föreningens oppløsning må, for å være
endelig, vedtas med 3/4 flertali på generalförsamlingen. I til
felle föreningen oppløses, skal dens eiendeler tilfalle Bergens
Sjøfartsmuseum. Kontanter tilfaller Norsk Selskap til Skib
brudnes Redning.

§8 Beslutning om föreningens oppløsning må, for å være
endelig, vedtas med 3/4 flertall på årsmøtet. I tilfelle förenin
gen oppløses, skal dens eiendeler tilfalle Norsk Sjøfartsmu
seum. Kontanter tilfaller Norsk Selskap til Skibbrudnes Red
ning.
Lokalavdelingene disponerer seiv sine eiendeler ved eventu
ell oppløsning.

§9 Forslag om lovendring må meddeles medlemmene
sammen med innkalling til generalforsamling. Eventuell be
slutning om endring av lovene fattes av generalförsamlingen
med minst 2/3 flertall.

§9 Forslag om lovendring må meddeles medlemmene
sammen med innkalling til generalforsamling. Eventuell be
slutning om endring av lovene fattes av generalförsamlingen
med minst 2/3 flertall.

IV

Laila Beate er av de få
fraktebåtene på 2-300 tdw
som holder det gående; her
fotografert i Bergen i mai
1995 av Dag Bakka jr

-

Vi fortsetter der vi slapp sist med Svein Thore Sønstabø (5440
MOSTERHAMN) sine observasjonen
HEGGHOLMEN (pallebåt/776/-74 ex TRANS SUND) grunn
støtte 100595 ved Hvaler på vei fra Danmark til Fredrikstad
med erter, salt og sukker. Det ble slått tre hull i skroget, men
båten gikk til land for egen maskin.
JOTOR (frakt/95/1890/ex SOLVANG 111-76, SUNDBUEN
62, HALDEN 1-57, FREDRIKSHALDI -28) er en av de virke
lige veteranene igjen på kysten. Båten er i aktiv fraktfart, og
holdes godt, tilsynelatende. Observeres rett som det er i Bergens
området med isoporlast.
LAILA BEATE (frakt/189/-38/ex HOLMVIK i -93, LUKK
SUND -87, FORLAND -67, KNM PINGVIN -64,
POMMERN-48) er en annen veteran som stadig er å se i leia.
LAREDO (frakt/149/-15/ex MODELL-93, MOSTRING -90,
HIDRA -78, INDUSTRIE -55) ble i -95 solgt sør til Hundvåg.
Bakken er fjemet.
MODELL (frakt/321/-63/ex BUVIK -94, SUSANNE JØRS 69) grunnstøtte 3/95 ved Jondal og fikk omfattende baugskader.
Lå så 2mnd i Melandsvågen, men gikk derefter til Sarpsborg
for reparasjon. 8/95 grunnstøtte hun igjen på sandbunn ved
Tørvikbygd/Hardanger, da skipperen blundet. Kom av ved egen
hjelp.
NORDHEEMSUND (kutter/45/-01) ble 7/95 sett i Dolviken/
Fana. 8/94 sett i Sævareid (EMS). Hva som skjer med denne
verneverdige engelskkutteren er uklart.
NUA (fiske/37/-50/R-120-K) ligger i forfall på Nordhaugland/
Askøy. Båten skal visstnok ha vært under vann.
NYLÄNDER (fiske/45/-18/H-53-AV/ex FJORDGLIMT) lig
ger pr 8/95 fortsatt nedrigget i Sagvåg. Skal ombygges til seil
fartøy, men det går sakte.
RYVAR (frakt/136/-16), en kjær kjenning på Vestlandskysten,
er nå solgt til Tyskland (sett i Flensburg 6/95). Ble like til det
siste holdt i sjelden god stand av sine eiere på Tysnes.
SKS (se SKIPET 2/95 s 42) ble sommeren -95 solgt til Bergen.
Har siden i høst ligget ved Hegreneset, og det synes å foregå en
slags oppussing ombord.
SIGFJELL (frakt/91/-14) er en gammel traver still going strong.
Efter stormhavari i Bergen i -89 ble hun solgt til Avaldsnes, og
er påkostet oppussing over flere år. Nå i meget bra forfatning.

:

V

Mer fra Arild Engelsen (3150 TOLVSRØD):
ANNY KRÆMER (tråler/772/-80) har siste årene vært mye
brukt av Fiskeridirektoratet til forsøksfiske i Barentshavet i fbm
åpning og stengning av fiskefelt.
BOGEN (slepebåt/49/-46) ble senket ved Gressholmen/Indre
Oslofjord ca -88.
BOMME (frakt/49/1871/ex JENS BJØRN) ligger som vrak i
Neskilen/Hvaier (sett 6/92). Rolf Kr Danielsen skriver utførlig
om BOMME i bind I av boken "Frakteskuter og fraktemenn" s
162.
HERO (passasjer/24/-69/ex STRAUMBAS, DAGNING) fikk
påbygget flybridge, og benyttes til charterturer i Tønsberg
området. Sett i Stavanger høst -94.
HINNØY (bilferge/384/-60) sett i Tønsberg 6/92 som arbeids
skip ved byggingen av nytt havnehotell. Senere opplagt i elen
dig stand. Akterskipet er skåret ned til vannlinjen.
HOLBERG (tråler/915/-68) og LEIRANGER (tråler/2098/-87)
er nå de eneste gjenværende av den store skjelltrålerflåten som
opererte i Barentshavet på siste halvdel av 80-tallet. Fartøyene
fisker brukbart, men ressursgrunnlaget er begrenset, så det er
ikke plass til flere skip.
KJETIL (fiske/19/-59/ex N-31-N) ble 6/92 overtatt av Gratan
gen Båtsamling. Fartøyet har nøyaktig samme utseende som i 59.
KRISTIAN HALSTEIN (fiske/250/-59/ex F-350-M) utgikk
av fisket ca 1980. Ligger ved Mathiassens mek Verksted i Har
stad og fungerer som kai. Overbygget er skåret ned.
LOTUG (slepebåt/28/-30) sank ved Kavringen Båtsenter høst
-91. Hevet våren -92. For salg uten overbygg og maskin efter
det.
NORDKAPP 111 (fiske/24/-39/ex T-92-H) utgikk av fisket ca 89. Pr 6/92 som lystbåt i Harstad. I god stand.
NORUNN (frakt/96/-56) er aktiv i fraktefarten i Vest-Finnmark.
Sett flere gånger i tiden 1992-94.
RAUMA (frakt/61/1875) har ligget nedsunket ved Kavringen/
Oslofjord i en årrekke.
SELMA (fiske/14/-15/ex ARØY, N-7-B) sank ved kai i Fold
vik/Gratangen 140192. Var planlagt restaurert. Forsøkt hevet
av GARPESKJAR 6/92, men det ble oppgitt. Fartøyet fant så
sin grav sammen med hurtigruteskipet DRONNING MAUD i
Foldvik.
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SOLUNDØY (ex fiske/31/-17/ex H-l-ML) var en av ganske
få Melandregistrerte fiskefartøyer. Sett i Sandefjord flere gån
ger inntil -94.
VIKING JUNIOR (bygderutebåt/27/-63/ex SALTSTRAUM)
gikk for SDS, men er nå muligens engasjert i dykkeroppdrag,
ol. Sett 6/92.
VIKTORIA III (fiske/27/-17) sett i Gratangen 6/92. Brukes
som forpostbåt ved et oppdrettsanlegg
Fra Bernt Enes (4048 HAFRSFJORD):
SØRFJORDI (frakt/49/-19) ved verksted i Dåfjorden 6/95
VISNES (frakt/133/-06) ligger mye opplagt i Heimarkpollen/
Austevoll, men var 6/95 på slipp i Dåfjorden. Det var rustet
flere små hull i skroget.
UFO som vrak i Sagvågen/Reksteren. Har ligget her siden ca
1950. Kan det være en av "fjordbåtene" Furuholmen bygget for
tyskeine ? Noen som har detaljer ?
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Vrak av ukjent trefartøy i
Sagvågen nord på Reksteren,
Foto Bernt Enes
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Selma ex Arøy, bygget 1915.
Siste eier Jon Bergheim.
Forsøkt hevet av KV
Garpeskjær.
Foto Arild Engelsen

Terje Nilsen (4085 HUNDVÅG) har observasjoner fra
Stavangerområdet:
BØMLO (frakt/158/-14/ex BDS slepebåt MUSCA) hai' ligget
opplagt på Buøy noen måneder. Ser forfallen ut nå.
COLOR VIKING (passasjer/20.581/-75) kolliderte medTUN
GENES (last/4321/-79/ex ASTREA) ved Kleppeflu i Karm
sund. Skadene var små, idet skipene bare skrenset langs hver
andre.
KNM OSLO (fregatt/-66) ble hugget på Hjelmeland i -94. Nil
sens bilder viser båten slengt på opphuggingskaien som en an
nen leke.
SJØKURS (passasjer/630/-53/ex SALTEN) er innkjøpt for
cruisefart på Rogalandsfjordene efter å ha vært skoleskip med
base i Randesund en årrekke. Har ellers en fortid i bl a Hurtig
mten.
SOLBAKK (bilferge/896/-78) grunnstøtte ved Kuneset/Helgøy
morgenen 301195. Trakket av samme dag.

Harald Sætre (5260 INDRE ARNA) var i Rosendal 11/95, og
fant der
ZKOSINTJEZ1 (spalteredaktørens tolkning av det kyrilliske)
og to andre noe rustne ex-russiske (baltiske ?) passasjerskip.
Rosendal Verft har kjøpt disse for ombygging om det skulle
melde seg kjøpere.
Geir Ole Søreng (6690 AURE) er vår beste observatør på Nord
møre og i Trøndelag:
AKERON (frakt/ 1 16/-12) ble efter opplag i Herfjord solgt til
Frøya fiskeindustri 5/95. Fikk maskinhavari underveis til Frøya.
ALEXANDRA (last/1432/-72) grunnstøtte ved Måneset i
Nærøy i romjulen.
BENTE KARIN (last/192/-67) ligger opplagt i Kolvereidvågen
i havarert tilstand.
FRIBORG (last/807/-72) sett ved kai på Ottersøy 11/95 efter
grunnstøting. Lasten losset over til VESTLAND ved hjelp av
FRÆNKA.
FUENO (last/281/-65) grunnstøtte 261295 kl 1730 ved Hepsøy
nær Osen på nordgående låstet med tomtønner.
Været var dårlig, skipet stod utsatt til, og sprang lekk. Mann
skapet reddet av RS KAPTEIN SKAUGEN. FUENO ble tmkZkosintjez 1 (bedre forslag?)
ved Rosendal Verft som hadde
kjøpt tilsammen tre slike
fartøyer. Fotografert av
Harald Sætre i november
1995.

ket av ca 8 timer efter grunnstøtingen og slept inn til Osen.
Store bunnskader skal repareres ved Kvernhusvik 1/96.
LOLITA (last/674/-67) grunnstøtte 2511951 Storseisundet un
derveis fra Danmark til Kristvika med fiskemel.
MIRA (frakt/157/-10/ex bl a HAMRE, TINFOS) har fra -85
vært i bruk ved oppdrett i Snillfjord. Efter at anlegget gikk kon
kurs, ble skipet lagt opp i Østfjorden sammen med REWARD
(frakt/49/1895). Julen -92 sank REWARD;
bare masten synlig. 280595 sank også MIRA. Sommeren -95
ble de to hevet av Taubåtkompaniet og senket v/ Agdenes.
RIO II (frakt & fiske/84/1883) omtales av A Engelsen i SKI
PET 3/95 s 45. Lå så sent som sommeren -95 i fjæren
ved Strand i Nærøy. Skal være brent i.l.a. av høsten.
ROSS (frakt/94/1896) oppgis "endret til flåte", men er sett i
fart i Rørvik-området ved flere anledninger. Bra stand.
TEANO (last/299/-70) slept fra Langevåg til Stoksund Skips
opphugging 10/95.
SEVALD (last/946/-84) ble ombygd til selvlosser m/ Atlas-gra
ver ved Kr-sund Mek vår -95. Avgikk som VESTLAND av
Måløy.
VESTÅS (frakt/199/-49) opplagt ved Bolsøy/Molde somme
ren -95.
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Rio II lå lenge i Strand, Nærøy,
Ligger den herfremdeles?
Foto Geir Ole Søreng 13. juli
1995.
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BILTRAFIKK FIRE
(bilferge/76/-54) er en av
tallrike ferger med bak
grunn i Vesterålen (og
Lofoten) som nå er spredd
for alle vinder. Sett i
Dåfjord/Karlsøy kommune
5/95. Hun har gjort sin
tjeneste ved oppdrettsanleg
get her, og var i elendig
forfatning. Planlegges
senket i Veggefjorden, der
hunfår selskap av en
hærskare eldre fiskebåter.
Undertegnede kunne få
hennefor kr 5.000.
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Fra Fredrik Strøm (7250 MELANDSJØ):
FELLESFRAKT (frakt/ 1 88/- 1 3/ex KAKI -76, FOSNAR -68,
FARMANDEN I -48, STERKENILS) ligger pr 1/96 ved Sand
blåsingsservice (tidl Flestnes Hvalstasjon) på Flitra.

Mer fra Arild Engelsen, Bemt Enes, Svein Thore Sønstabø og
Geir Ole Søreng i neste nummer.

A

Ved Alf J Kristiansen og Leif M Skjaerstad

Jæren
gjennom
en høy
toll giavtapt
de forbipasse
rende.har
Rester
av deårene
tallrikekrevet
skip som
måtte
her finnes
ennå, deriblant LYNGDAL.
KARL JUNGE ble bygget i 1938 hos J Meyer i Papenburg
som flytende kraftverk for U-båter (Deutsche Kriegsmarine).
Amerikansk krigsbytte efter krigen, men kjøpt av Oluf
Skjelbred-Knudsen, Kristiansand i 1947 for ombygging til frak
tebåt. Fikk som slik i 1950 navnet LYNGDAL efter ombyg
ging ved Høllen Skipsverft i Søgne. Skipets mål var da 140 brt
og 80 nt. Fremdriften sørget to GM diesler koblet til en propell
aksel for.

Ble i -52 solgt til Johan Koch, Vedavågen. 11954 forlenget han
skipet til 96nt/175 brt ved Haugesund mek Verksted.
221055 var LYNGDAL på vei fra Brevik til Trondheim med
sement. Pga minevarsel holdt en seg nær land, for nær, viste
det seg. For ved Haarr, nord om Kvassheim fyr grunnstøtte
LYNGDAL, og da var det gjort. Båten ble ble liggende med
dekket i flomålet, og ble raskt malt istykker. Baugen ble imid
lertid kastet relativt intakt langt opp på land, der den ligger som
et rustrødt minnesmerke.

De rustrøde levningene av Lyngdal,
fotografert av AlfJohan Kristiansen 23.
juni 1994
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MF Trondheim ankommer Horten 29. januarl996. Foto Lars Helge Isdahl

m
INNHOLDET
UNDER VIGNETTEN
6T HOC
endret fra
og med denne
utgaven av‘RøKESALONGEN’
Skipet. Dette har
sammenheng
med at spalten har fått nye redaktøren Heretter vil spalten for
telle om hva som skjer innenfor norsk rutefart.
Vi oppfordrer derfor medlemmene til å sende oss brev/avisut
klipp om ting som skjer i rutefarten.
Bruk spalteredaktørens adresse:
Saudalskleivane 27, 5088 Mjølkeråen

Bastø Fosen AS
Bastø Fosen AS (datterselskap av FTL) overtok konsesjonen i
fergesambandet Moss - Horten fra og med 1. januar 1996. Bas
tøfergene 'Vestfold' og 'Østfold' gikk i sambandet til ruteslutt
fredag 12. jan. 1996. Etterpå ble begge fergene lagt i opplag i
Sandefjord. Fergene har i opplagstiden gjennomgått ombyg
ging slik at begge to kan benyttes i de nye ferjeleiene som er
montert i Moss og Horten.
Bastø Fosen AS kjøpte inn to eldre ferger fra utlandet til bmk i
sambandet. Disse to var imidlertid ikke klar til mtestart lørdag
13. januar 1996.
M/F 'Trondheim' som til vanlig seiler på Flakk - Rørvik ble
derfor tatt ut av rute onsdag 10.01.96 og seilt til Moss hvor
fergen klappet til kai sent på kvelden fredag 12.01.96.
Lørdag 13. januar 1996 var den store dagen for Bastø Fosen
AS. Da startet M/F 'Trondheim' opp i ruten Moss - Horten.
Søndag 14. januar 1996 ble M/F 'Melderskin' (ex.'Nordfjord')
satt inn på ruten Moss - Horten fra kl. 11.00
Feija gikk fra fra Steinestø torsdag 11. januar kl. 13.20 og la
til kai i Moss fredag 12. januar kl. 19.30. Feijen var innleid fra
HSD. Den hadde en del mindre vansker i Oslofjorden. To gån
ger ble ene propellen skadet og ferja måtte settes i dokk i Hor-

ten. Isen skapte litt vansker for ferja. Etter siste uhell med pro
pellen nedla HSD seilingsforbud og feija ble tatt ut av drift. MF
Melderskin' kom tilbake til Laksevåg Verft AS i Bergen tirsdag
20. februar og klappet til kai ved verftet kl. 11.45.
Biltrafikken i sambandet Moss - Horten stoppet opp da M/F
'Trondheim' overtok. De første dagene ble det kun fraktet pas
sasjerer i sambandet fordi ferjekaiene i Moss og Horten ikke
var klare. Fra og med 16. januar var det igjen mulig å frakte
biler over fjorden.
Bastø Fosen AS kjøpte inn to eldre ferger til å betjene samban
det inntil selskapets to nybygg blir levert fra Fosen Mek. Verk
steder våren 1997.
M/F Holger Stjem' (ex. 'Fjordveien' ex. 'Fjärdvägen') ble inn
kjøpt fra Finland og kom til Drammen Skipsreparasjon lille
juleaften, 23.12.95 Fergen ble oppgradert og satt i trafikk på
Moss - Horten mandag 05.02.96
M/F 'Einar Tambarskjelve' (ex. 'Bohus II' ex. 'Kystveien') ble
innkjøpt fra Malaysia og kom til Drammen Skipsreparasjon
23.12.95. Fergen ligger fortsatt til oppgradering ved verkstedet
i Drammen.

Hurtigruten
Våren 1996 vil det bli satt inn to nye skip i Hurtigruten.

OVDS
M/S 'Nordkapp' vil bli levert til OVDS og erstatte M/S 'NordNorge'. Nybåten skal døpes i Ulsteinvik lørdag 23. mars ved
Kværner Kleven.
Skipet gikk sin første tekniske prøvetur fredag 19.januar. Lør
dag 20.1 om morgenen ble båten inndokket ved Myklebust Mek.
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Verksted i Gurskebotn. Skipet ble utdokket lørdag 27.1 også
det på morgenkvisten og skipet ble seilt tilbake til byggeverftet
i Ulsteinvik. Hovedprøveturen er planlagt utført fredag 1. mars.
Fredag 29. mars skal skipet seile fra Bergen i vesterled til
Shetland. På turen tilbake er skipet innom både Stavanger, Hau
gesund og Leirvik, Stord før turen ender i Bergen tirsdag 2.
april.
Om kvelden 2. april seiler skipet fra Bergen og nordover kys
ten på jomfrutur. Gamle 'Nordnorge' vil bli tatt ut av trafikk
samme dag etter trofast tjeneste i Hurtigmtefarten.

TFDS
M/S 'Polarlys' vil bli levert til TFDS og erstatte M/S 'Nord
stjemen'. Hurtigruteskipet skal døpes i Ulsteinvik lørdag 23.
mars ved Ulstein Verft.
Det er planlagt at skipet skal gå verftsprøvetur 2. og 3. mars.
Teknisk prøvetur er planlagt til 16./17.mars. I begynnelsen av
mars skal også skipet en tur i dokken ved Myklebust Mek. Verk
sted.
Fredag 2. april skal skipet seile fra Ålesund til Bergen og vi
dere derfrå 3. april til Shetland og Orknøyene. Etter en tur i
vesterled er skipet tilbake i Bergen 8. april og turen ender i
Ålesund tirsdag 9. april.
Jomfruturen blir 17. april fra Bergen. Gamle 'Nordstjemen'
blir tatt ut av hurtigrutefart for andre gang og vil til sommeren
igjen seile mellom Tromsø og Svalbard.

FFR/OVDS
Hurtigruteskipet M/S 'Lofoten' er overtatt av OVDS og skipet
ble formelt overtatt natt til 1. februar 1996 kl. 0100.
FFR er dermed ute av hurtigmtefarten, et valg rederiets styre
besluttet allerede høsten 1995 da det ble fattet vedtak om ikke å
bygge ny hurtigrute.

TFDS/Rogaland Sjøaspirantskole
Lørdag 9. september ankom 'Ragnvald Jarl' til Bergen for siste
gang i Hurtigruten. Skipet ble tatt ut av raten og overtatt av
Rogaland Sjøaspirantskole samme dag. Søndag 10. avgikk ski
pet til Stavanger og seiler nå under navnet 'Gann'. Som erstat
ning for 'Ragnvald Jarl' ble kystens eldste sliter, M/S 'Nord
stjemen' satt inn i hurtigrutefart igjen lørdag 9. september.

Vem av gamle hurtigmteskip
En lokal gruppe i Trondheim arbeider nå med å bevare Harald
Jarl' som sjøfartsmuseum i Trondheim. Gruppen foreslår å legge
båten i den gamle dokken ved TMV
I Bergen jobber lokale krefter for å bevare 'Nordstjemen' ved
kai i Vågen.

Rutefarten forøvrig
Scandi Line
'Bohus' var i dokk ved Laksevåg Verft i januar 1996 og skipet
hadde også et opphold ved Wichmann på Rubbestadneset samme
måned.

NBDS
Hurtigbåten 'Prinsessen' har vært innstilt siden 29. januar 96
pga. is i Oslofjorden. Selskapet regner med at det kan bli et
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langvarig opphold for mta mellom Nesoddtangen og FomebuLysaker pga. isen.
En gammel Nesoddbåt, 'Lykkeper' nå svensk 'Kusf er tilbake
i sin hjemmehavn Oslo og ankom hovedstaden 4. februar. Som
meren 1995 seilte båten mellom Halden og Strömstad.

Austevoll Fergeselskap
1. januar 1996 ble ferjemten Austefjord - Kvaløy - Barmen inn
kortet til kun Kvaløy - Barmen. 'Rosendal' fortsetter i mta fram
til sommeren 1996 da 'Bjorøy', innkjøpt fra Vest Trafikk AS vil
overta.

HSD
En av de gamle bilferjene 'Sveio' ble solgt til finsk eier og over
tatt 12. desember 1995 kl. 13.00
M/F 'Sveio' ex. 'Røberg' /OVDS ble overtatt 4. januar 1996.
Feija kom til Bergen søndag 7. januar og ble satt i fart allerede
11. januar på sambandet Skjersholmane - Utbjoa. Dette skjedde
fordi M/F 'Kvam' gmnnstøtte i innseglinga til Siggjarvågen om
kvelden den 10.1. M/F 'Os' overtok mta Sagvåg - Siggjarvåg i
den tida bilferja 'Kvam' var ved verksted hos Mjellem & Karl
sen i Bergen. 'Kvam' var på verksted ut veke 5/96.
M/F 'Melderskin' ex. 'Nordfjord' /FSF ex Herdla' ble overtatt
av HSD 8. januar 96 kl. 1430. Kort tid etterpå ble ferja leiet ut
til Bastø Fosen for fart Moss- Horten. Den gikk siste tur i sam
bandet 6.2.96. Skipet ble satt i dokk igjen i Horten en ukes tid
og kom til Steinestø igjen søndag 18.2.96. Feija går sin første
offisielle tur i rutefart for HSD fredag 23.02.96 som supplerings
ferje i sambandet Halhjem - Sandvikvåg.
M/F 'Bømlo' ex. 'Ladejarl' / FTL ex. Herdla' / AB er planlagt
overtatt av HSD i månedsskiftet febmar/mars. Ferja går for
tiden avløsning på sambandet Flakk - Rørvik for 'Trondheim'
som er i Oslofjorden.
M/F 'Jondal' er til oppgradering ved H. Nordtveit, Nordveit
grend siden 22. januar 96. Ferja vil få montert løftebaugar, det
vert vidare montert ny pickupbåt og dei gamle tunge livbåtane
vert fjema. Salongen vil også verta oppussa. Ferja vil i grove
trekk gjennomgå same oppgradering som vart gjort på 'Fitjar'
og 'Ulvik'.
M/F 'Sveio' går i mta Jondal - Tørvikbygd så lenge 'Jondal'
er ved verksted.
Leigefeija 'Røsund' utførte siste tur 31.12.95 i sambandet Leir
vik - Ranavik - Sunde. Ferja gjekk så nordover igjen og ble
tilbakelevert OVDS 04.01.96
M/S 'Teisten' ex. 'Øygar' / ØSR vart seld til Fjordwing A.S, Stran
debarm 060995 kl. 0900. Båten skifta navn til 'Starcmise' 080196
kl. 0900. Sommaren 95 utførte båten ukecmise Bergen - Flåm i
regi av Winge. Det er planen at båten skal gå i samme ruteopp
legget sommaren 1996. Båten har vore til ombygging ved Oma
Slipp på Stord og det er montert nye panoramavindu i forkant
av salongen. Ellers er salong og bysse pussa opp og båten har
fått nye motorar.
M/S Hardangerfjord' ex. 'Tedno I' ex. 'Tedno' skiftet til nytt navn
22. januar 1996 kl. 1200. Båten vil bli satt inn i turistrute mel-

MS Fjorddronningen II ved
kai i Sandviken i Bergen,
januar 1996. Foto Frode
Folkestad

lom Bergen - Rosendal - Norheimsund sommeren 1996. Salon
gen har gjennomgått oppussing.

Stårheim - Isane for avløysning. Her vil ferja sigle til omlag 25.
februar då 'Eid' er tilbake frå Blaalid etter endt verkstads-opphald.

M/S Tedno' har fått nye farger og har nå den nye HSD-pilen
påmalt i akterkant av salongen på begge sider av båten. Øvrige
snøggbåter skal males om på samme måte.

M/F 'Sogn' ex. Alversund' vart overtatt frå BNR 23.11.95 kl.
1115. Ferja skifta navntirSogn' 14.02.96 kl. 1010 og ny heim
stad er Måløy. Ferja har vore utleigd til RT og gjekk i rute Sta
vanger - Tau fom 021296 etter at 'Solbakk' gjekk på grunn om
morgenen 1. des. 95 ved Helgøy i Finnøy. Jula 95 låg ferja ved
kai i Stavanger. Ellers har ferja gått avløysing på Boknafjorden
og ho kom tilbake til Steinestø lørdag 27.01.96 kl. 1400. Man
dag 050296 kl. 0700 gikk ferja fra Steinestø og til verksted ved
Solund Mek., Hardbakke. Her skal ferja pussast opp og ho blir
i Solund til omlag veke 12/96. Til påske skal ferja supplera på
Favik - Oppedal.

Flaggmten
HSD har vært i utlandet og kjøpt ny båt til Flaggmten. Båten
ble bygget som 'Pataya Express' ved Kværner Fjellstrand i
Omastrand. Båten har nå navnet 'Jet Caf. Dette er samme type
båt som 'Kommandøren' til FSF. Det er planen at 'Jet Cat' skal
komme til Oma Slipp på Stord i månedsskiftet februar/mars.

BNR

MRF

M/F 'Findås' grunnstøtte onsdag 7. februar i Feirvågsundet i
Austrheim. Ferja er for tida ved Mjellem & Karlsen i Bergen til
reparasjon. Februar månad går med før ferja er i fart att. I mel
lomtida går 'Flaus' på Fensfjorden.

Fylkesreiarlaget MRF er pålagt å seige en av 28-bilers ferjene
sine til TFDS. Hvilken ferje det blir er ikke klart,men det er tre
aktuelle kandidater; 'Nørvøy', Hareid' og 'Folkestad'.

BNR har seld M/B 'Ramsøy' til Feif Korsøen. BNR har dermed
seld sin siste lokalbåt og no er det Austrheim kommune som
har ansvar for mta mellom Øksnes, Børilden, Langøy, Sævrøy,
Baløy og Rongevær.
Dei gamle hurtigbåtane til BNR er i Kina. M/S 'Fygra' kom i
fart igjen før jul etter eit større motorhavari. M/S 'Manger' ligg
framleis stille etter motorhavari. Her ventar ein på delar og etter
planen skal båten i rute igjen frå 20. mars.

FSF
M/F 'Førdefjord' var inne til oppgradering ved Blaalid Slip,
Raudeberg frå veke 40/95 til veke 3/96. Det vart montert nytt
framdriftsanlegg inklusive nye hjelpemotorar.
M/F 'Fjalir' ankom Båtbygg, Raudeberg 22.10.95 kl. 15.10 for
oppgradering. Ferja har fått montert nytt framdriftsanlegg in
kludert nye hjelpemotorar. Det er ellers montert ny pickupbåt
og gamle livbåtar er fjema.
Feija var klar og gjekk frå verkstaden 14.02.96 kl. 2115 og til

HTS
Søndag 070196 grunnstøtte M/F 'Sigrid' utenfor Sandnessjøen.
Ferja måtte trekkes av grunn og gikk til verksted ved Slipen,
S.sjøen.
Det nå klart at OVDS overtar bygdemtene i Furøy og Visten
området fra 1. april 1996. HTS sin båt 'Tuva' vil bli solgt.'Kila'
går en noe usikker fremtid i møte. Den blir gjeme å se i en
pendlerrute mellom Nesna, Dønna og Sandnessjøen dersom
HTS får tillåtelse til å opprette en slik mte. Hvilken båter OVDS
vil benytte er ikke kjent.

TFDS
Fylkesrederiet i Tromsø planlegger å kjøpe en brukt 28-bilers
ferje fra MRF.
'Fjordkongen II' ex. 'Fjordkongen' ligger fortsatt i Tromsø et
ter at det ikke ble salg i fjor. Båten benyttes som reservebåt.
'Fjorddronningen II' er solgt i januar 96 til Norges Miljøvem
forbund og ligger for tiden i opplag i Bergen i påvente av om
bygging.
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Mjosund/ra Mefjordvær hører til de nyere trefartøyer, bygget på Sletta Båtbyggeri i 1977.
Fotografert av Arild Engelsen 18. april 1994

1

S

Kjøp - salg
Oktober 1994
VA-35-S ANNELIDA LLAN
52,9741BT, tre. 1967 Solstrand slip & Båtbyggeri, Vestnes. Fra Jarle Pedersen, Mandal til PR Omland, Sirevåg,
omdøpt SØRTRÅL R-2-HA.
F-107-VS EDEL MARIANNE LHHB
21,4 m/82 BT, tre. 1978 Mjosundet Båtbyggeri (100),
Mjosundet. Fra Asløv Sandnes, Vadsø til Fagerhaug Fiskebåtrederi AS, Rypefjord. H. FAGERHAUG F-190-H.
M-291-AV KVITINGEN LLBF
60,2742 BT. 1943 Brastad. Fra Tor J. Hasselø, Langøyneset
til PR Kvitingen ANS Ole Komeliussen, Skjervøy. T-291-S
T-40-S LAILA-SEA LDMY
13,4 m 38 BT, tre. 1934 Salten. Solgt til Laila Sea ANS,
Skjervøy.
VA 63 S OTTERBANK LKTW
74,3778 BT. 1961 Aas Skipsbyggeri, Vestnes. Fra Tom
Langenes, Søgne til PR Yngvar Nilsen ANS, Kragerø.
TK-63-K.
M-46-HØ SJØBRIS LELC
69,65 m/1286 BT, stål. 12/1963 Skåla Skipasmidja (13),
Skåla. Fra PR Sjøbris, Fosnavåg til Sjøbris KS, s. sted.
F-92-NK VALANES LEDH
30,4m/199 BT, stål. 12/176 Th.Hellesøy Skipsbyggeri (95),
Løfallstrand. Fra Nordkapp Havdrift AS, Honningsvåg til
Polarhav AS v/ Nordkapp Regnskapsbyrå AS, s. sted.
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N-11 l-VV VIGGO ANDRE JWRA
54,9740 BT, tre. 1957 Forra Slipp & Båtbyggeri, Forra. Fra
Viggo Johansen, Gravdal, til PR Røstbanken Vest v/Odd
Hansen, Røstlandet. RØSTBANKEN VEST N-8-RT
R-225-K VIKINGBANK LMQU
106,97197 BT, stål. 10/1955 Ankerløkken Verft (7), Florø.
Fra PR Håkon Kristoffersen ANS,Vedavågen til PR Viking
bank v/ Sigurd J. Vestberg, Flekkerøy. LAGUN VA-76-K.
H-132-K AASGRUND LNJX
58,6747 BT, tre. 1954 B. Storeslettens Båtbyggeri, Kysnes
strand. Fra PR Aasgrund v/Oddmund Sjo, Halsnøy til Sig
bjøm Jakobsen, Tverrlandet. NT-25-L.
M-33-G GULDRINGNES LKZZ
24,5m/149 BT, stål. 1967 Lang-sten Slip (34), Tomrefjord.
Fra Giske Havfiske AS, Giske til Asland Havfiskeselskap
AS, Eidkjosen. T-41-T

November 1994
T-l-S JAMO JUNIOR LNWH
18,35m/79 BT, stål. 6/1985 Mjosundet Båtbyggeri (115),
Mjosundet. Fra Jamo Jr. ANS v/Arvid Molland, Skjervøy
til Jamo Jr. AS, samme sted.
T-201-BG MJOSUND LENQ
20,2m/99 BT, tre. 4/1977 Sletta Båtbyggeri (43), Vågos.
Fra PR Steinar og Birger Berntsen, Mefjordvær til
Mjosund AS, Senjahopen.

R-717-K NORLI JXQJ
103,97226 BT, stål. 5/1961 Flekkefjord Slipp & Maskin
fabrikk (55), Flekkefjord. Fra Norli AS, Vedavågen til Bjarne
M. Fagertun, Bergen. Videre 12/1994 til PR Speed v/Erling
M. Tøkje, Bekkjarvik.
H-181-B PEIKLJHA
18,9m/47 BT, tre. 7/1980 Mjosundet Båtbyggeri (108),
Mjosundet. Fra PR Bjarne og Åge Aanderaa, Urangsvåg til
PR Angell Jr. ANS v/ Arnfinn Solevåg, Ålesund. M-181-A.
M-30-A PERSFJORD JXQS
46,5m/548 BT, stål. 1/1971 Storvik mek. Verksted (44),
Kristiansund. Fra Båtsfjord Havfiskeselskap AS, Ålesund
til AS Grønlandstrål, s. sted.
T-367-T RADIN LDUJ
68,4785 BT, stål. 10/1955 Sørstrandens Skipsbyggeri A/L
(1), Vestnes. Fra Åsland Havfiskeselskap AS, Eidkjosen til
Åsland Rederi AS, s. sted.
R-9-K RYVING LNTK
33,23m/299 BT, stål. 8/1979 Richards Shipbuilders Ltd 545).
Fra AS Grindhaugs Fiskeriselskap, Akrehamn til AS Roald
nes, Valderøy. RØYSENES M-77-G.
0-61-H SIDNI LCXY
19,9 m/60 BT, tre. 1953 Lista Treskipsbyggeri, Borlaug.
Fra Sidni PR, Vesterøy, til PR Sidni ANS, Gjeving.
AA-61-RT.
T 25 T SJØTRÅL JXLV
114,67386 BT, stål. 6/1968 Verolme Scheepswerf (681),
Heusden. Fra Sjøtrål AS, Tronsdalen til Vikafisk AS, Sil
sand. VIKATRÅL T-95-LK.
R-44-K TUMLAREN LARW
110,57158 BT,stål. 3/1961 Ankerløkken Slipper & mek.
Verksted (30), Florø. Fra PR Paul Mannes, Vedavågen til
Salvøy AS, s. sted. SALVØY.
F-101-VS VINGØY LDXO
49,4724 BT, tre. 1952 Vaagland Båtbyggeri (43), Vågland.
Fra Rune Tordahl, Bøstad til Johnny Pettersen, Varanger
botn.
Desember 1994
R-60-K DENALI LFBA
49,4742 BT, tre. 1956 Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk,
Flekkefjord. Fra Adelheid Bentsen, Vedavågen til Didrik G.
Bentsen, s. sted.
:
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N-55-VV GILL LKQZ
49,4789 BT, tre. 1967 Båtservice Verft, Mandal. Fra Tor
Bendixen, Ballstad til Tor-Amt Bendiksen, Gravdal.
H-12-BN HAVDRØN LAIV
1547696 BT, stål. 10/1951 A. & J. Ingliss Ltd. (1441),
Glasgow. Fra PR Sandtorv, Hjellestad til Nils O. Sandtorv,
s. sted.
R-100-ST LARSEGUTT LCDZ
17;5 m/71 BT, stål. 2/1990 Mjosundet Båtbyggeri AL (126),
Mjosundet. Fra Lars Vervik, Tau til Ryfylke Fisketransport
AS, s. sted.
F-20-BD LEIF ARNE LDYE
57,2749 BT, tre. 1960 Johan Drage, Rognan. Fra Jodleif
Larsen, Båtsfjord til AsgeirBuschmann, s. sted.
M-26-MD MELSHORN LLHW
57,6 m/714 BT, stål. 1/1970 Smedvik mek. Verksted (27),
Tjørvåg. Fra KS AS Melshorn,Hareid/Ålesund til Skår Se
nior AS, Nerlandsøy. SKÅR SENIOR M-260-HØ.
T-( )-T NONTIND LFUK
69,2793 BT, stål. 1966 Kystvågen Verft, Frei. Fra Oddvar
Olsen, Eidkjosen til Nontind AS, Senjahopen. T-28-BG.
M-18-AV ORFJORD LJOH
66’, tre. 1949 Vaagland Båtbyggeri, Vestnes. Fra Berghav
AS, Grimstad til Roksvåg AS, Vest-smøla. M-204 SM.
N-294-V ORKAN LLXC
23,lm/97 BT, tre. 1949 Aas Skipsbyggeri, Vestnes. Fra PR
Geir Pedersen og Finn Nilsen, Gravermark til Geir Peder
sen, Henningsvær.
N-53-R RØINGEN LLSI
62,6749 BT, tre. 1954 i Bindal. Fra PR Røingen, Jektvik til
PR Lurøyværingen ANS, Lurøy.
N-7-S0 SIGERLAND LDAN
57,7741 BT, tre. 1954 Kaare Sund Båtbyggeri, Hemnesberget. Fra AS Ole Gullvik, Sigerfjord til PR Sigerland DA,
s. sted.
T-137-BG STRANDBY LHTF
27,1 m/214 BT, stål. 1978 Marstrandverken/Tromsø Skipsverft (132/48) Uddevalla/Tromsø. Fra AS Strandby, Ska
land til Strandby Havfiske, s. sted.
N 12 V SVEIN FRODE LHFF
20 m/105 BT, stål. E. Johansen mek. Verksted, Øyasand.
Fra PR Svein Frode, Laukvik til M/S Svein Frode AS, Svol
vær.
1

w ar.

Ringnot/selfanger Melshorn er
solgtfra Hareid til Nerlandsøy
og heter nå Skår Senior.
Foto Petter H Fosse
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F-35-A SVENN ARNE LNTJ
53,87 28 BT, tre. 1967 Båtservice Verft A/S, Mandal. Fra
Edmund Linnes, Alta til Amt H. Antonsen, Myre.
N-235-0.

Omdøpt
Desember 1994
N-32-H VESTTIND LNNS, AS Havfisk, omd. VESTTIND 2
‘

Slettet

s

r
"

Desember 1994
N-37-BØ NYKSUND LAHJ
116,97198 BT, tre. 1951 Em. Moen & Søns Båtbyggeri
Risør. Ex. rutebåt. Siste eier Jarle Evensen, Hovden. Slettet
6.10. som forlist.
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Den lille stålbåten Guldringnes fra 1967 er solgtfra Giske
nordover til Troms. Foto Arild Engelsen 24.11.1986
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Basen slik den så ut i 50-årene etter ombygging til fraktebåt på Oma Båtbyggeri. Jenssens Foto

1
Av Trygve Eriksen Jr

Dakerne
fredenseg
kom
1945 efterlot
en i mengde
ulike tysfartøyer i norske havner. Noe kunne
umiddelbart settes i fart, mens annet
måtte ombygges, men ontrent ingenting gikk til spille. Alt ble btatt i bruk
for å oppfylle de mangler krigen hadde
skapt og dette opp behovene som kom
med freden. I denne situasjonen oppsto mange fraktefartøyer.
Jeg antar at det meste slikt tidligere
tysk materiell gikk gjennom Direktoratet for Fiendtlig Eiendom. Blant dette
var en slepebåt på 76 brt, bygget av jem
i 1892 (en kilde oppgir i Bremen).
Denne ble 25. oktober 1947 avertert for
salg i "Norges Handels & Sjøfarts Tidende”; liggende i Kristiansand for
overtagelse “as is”.
Våren 1948, nærmere bstemt 10.
mars, meldte "Norwegian Shipping
News" at tysk slepebåt Zuversicht var
solgt fra Staten til Olav Jacobsen, Kopervik for ombygging til fraktebåt. I
denne perioden er det lite vi vet, men
skroget ble trolig rigget ned og strippet for maskineri og innredning. 1 1950

ble
skroget
til et på
partrederi
Peder
Nilsensolgt
på Visnes
Karmøy. ved
Nilsen gikk i sandfarten i
Haugesundsdistriktet og i sildeføringen
med en tidligere losskøyte med det datriotiske navnet 17de Mai og trengte nå
en større båt. Slepebåtskroget ble ombygd til fraktefartøy ved Oma Båtbyggeri i Leirvik på Stord. Der ble bygget
ny casing akter og montert styrehus med
bro. En ett år gammel 100 bhk
Wichmann ble montert på Rubbestadneset.
Kjenningsmålene ble
84x16.9x9.6 ft og 80 brt. Ferdig om
bygd ble den døpt Basen, registrert i
Haugesund og gitt kjenningssignal
LJQQ.
Fra før var det mindre treskøyter o.l.
som gikk i sandfarten i Haugesunds
distriktet. Basen ble den første jern/stålbåt og var på mange måter den første
rene sandbåten, men utover fetitallet
skulle det bli flere slike. De første årene
gikk den fast med sand til Røthing
Bygningsartikkelkompaniet i Hauge
sund. Om vinteren gikk den i silde-

føringenmedmerketR-127-AS
(den
var
aldri på fiske). I 1952 fikk den
ellers
nye rekker ved Thaules mek Verksted
på Avaldsnes.
Efter et par år for Røthing fikk Nilsen
kontrakt med vegvesenet i Rogaland
(Røthing overtok sandfarten seiv, først
med Koffen og senere med Meløy).
Kontrakjten med Vegvesenet skulle
legge grunnlaget for et solid fraktrederi
og et samarbeid som fortsatt fungerer,
Basen fikk nå nok å gjøre, med føring

Jeg vet at det er flere enn meg som
savner regelmessig stoff om frakte
fartøyer i SKIPET. Men noen må
skrive dette, og det blir nok oss seiv.
Så hva om vi under en fast heading
sender inn artikler? Jeg tar herved
første etappe av stafetten med Basen/
Sandbas - og overlater dermed pin
nen til nestemann....
Trygve Eriksen jr

37

Sandbas i helgeopplag i Eids
sund rundt 1987. Foto: Tore
Lothe Eriksen

I

I

av veigrus fra sandtakene i fjordbotn
ene i Ryfylke til alle de stedene der var
veiarbeide i Rogaland. I denne farten ble
det raskt for lite med en båt, og i 1953
kjøpte rederiet en nederlandsk logger
som efter ombygning til sandbåt fikk
navnet 17de Mai. Skøyten med samme
navn var rent i senk av en snurper på
vintersildfisket samme år.
I 1961 eller 1962 ble Basen ombygd
ved Kopervik Slip. Akterdekket ble he
vet opp slik at man fikk et poop-over
bygg, og samtidig ble brovingene de
montert. Ny bruttotonnasje ble 82,95.
Efter dette holdt Basen det gående for
Vegvesenet ut hele sekstitallet uforan
dret.
Da veibyggingen i Rogaland for alvor
skjøt fart trengte rederiet - som etter
hvert ble overtatt av Peder Nilsens søn
ner Bjørn og Peder J. - stadig mere ton
nasje. I 1963 ble James (ex ds Tvede
strand fra 1881) kjøpt og omdøpt til
Avaldsnes. På denne tiden leide man
også Drett fra Vedavågen et års tid. I
1965 ble skMajori fra 1935 overtatt, og
såp fra 1967 endelig mere moderne og
større tonnasje: Anders, et Løland-bygg
fra 1957 og to år senere danske Susanne
Jørs fra 1963 som ble omdøpt Buvik (=
nåværende Modell).
Først i 1970 solgte rederiet fra sin
efterhvert tallrike flåte. Vesle Basen var
naturlig nok første båt ut, mens de litt
større 17de Mai og Avaldsnes ble solgt
i henholdsvis 1972 og 1973. rederiet
anskaffet forøvrig en ny Basen i 1973;
danske Marie Frem som ble ombygd til
38

selvlosser med Brøyt gravemaskin og
går fortsatt for Vegvesenet i Rogaland.
Gamle Basen ble kjøpt av Berdines
Hebnes på Hebnes i Ryfylke. Hebnes
hadde i 1966 mistet sin Heimnes (ex
Stavangerskes lokaldamp Skjold fra
1871) ved forlis. Han døpte nyan
skaffelsen om til Sandbas og fortsatte i
sandfarten, antagelig for det meste lo
kalt i Ryfylke. Jeg har hørt at Hebnes
kjøpte et aluminiumsstyrehus for å mon
tere dette på båten, men at dette ikke
ble noe av og at det istedet havnet på
lokalbåten Hundvaag I i Stavanger.
Uansett beholdt Sandbas det gamle tres
tyrehuset med teakfront.
Hebnes beholdt båten helt til 1984, da
den ble solgt til Audun Reinholdt Kris
toffersen i Etne, som gikk et år i sand
fart og solgte videre til Eivind Johan
Flesjå på Judaberg på Finnøy i Ryfylke.
Skipsregisteret oppgir så at Flesjå solgte
den til Kåre Rosså i Eidssund på Ombo
i Ryfylke i juni 1987, men jeg mener å
ha sett den på svai i Eidssund før dette.
Rosså hadde solgt sin kutter Goxheim 2
i 1984 og hadde vært hjelpemann på
Sandbas for Reinholdt Kristoffersen.
Også Rosså benyttet den i lokal sand
fart i Ryfylke, men jeg så den den også
flere ganger under gruslossing/asfalt
lasting ved Fjeldhammer Brugs asfalt
verk på Storesund i Karmsundet. I hel
gene lå den, som nevnt, i bøye ved ferge
kaien i Eidssund. Efterhvert ble den
liggende her i stadig lengre perioder, og
i 1990 ble den solgt til Odd Stabben i
Tømmevåg på Nordmøre.

I april 1991 så jeg Sandbas på Wich
mann på Rubbestadneset. Maskinen fra
1949 hadde sprukket toppakning. El
lers var styrehuset hvitmalt med en bred,
sort stripe rundt vinduene. Sandbas var
en måned før kjøpt av Magne Risa i
Sandnes. Risa har gjort det til noe av
en spesialitet å eksportere slike gamle
fraktefartøyer til utlandet, hvor hollen
dere, engelskmenn og tyskere kan “re
staurere” tidligere hvafangere, slepebå
ter og lokaldamper tilbake til seil...
Senere i 1991 ble Sandbas solgt til En
vironment Consulting AS i Randaberg.
Hva dette selskapet benyttet båten til er
for meg uklart, men den ble i alle fall
observert opplagt i Skudeneshavn og i
Tananger. I januar 1992 kjøpte Risa bå
ten tilbake, og senere samme år ble den
solgt til England.

I denne historien om sandbåten Basen Sandbas mangler hele perioden 18921950. Dette er noe av en båtologisk nøtt.
Løsningen på denne - og/eller supple
ment til den øvrige historien - er jeg
meget interessert i.
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Bergenskes nordsjøbåt Leo i skala 1:50
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Av Leif Litland

T snittsalder
yve entusiaster
med gjennommidt i- 40-årene
- har
gjennom mange år møttes minsten gang
i uken i Bergens Tekniske Museum i
Trikkehallen på Møhlenpris for å bygge
modeller og sosialt samvær.
Klubben ble stiftet i 1975, men fant
sin nåværende form som Skala Modellbåtklubb fire år senere. Formålet har
vært å komme sammen om å bygge
modeller, seile med modellene, delta på
utstillinger og messer, samt å være med
å fremme norsk kyst- og skipsfarts
kultur. De siste fem år har klubben hatt
sine lokaler i Trikkehallen, med møter
hver tirsdag. I lokalene der har med
lemmene utført endel grovarbeid med
modellene, før de rundt klokken 2100
pleier å ta turen ombord i Hurtigruten
som nærmer seg avgang ved Frieleneset.
Det gir tid til en kopp kaffe, et matbit
og en prat før de må forlate skipet og
vinke det avsted.

kurranse med modellbedømming og
kjøring.
Mars måned er fast klubbtur med
Hurtigruten Mode-Bergen, hvor medlemmene slapper og og studerer skipsdetaljer så godt som det kan la seg gjøre.
Etter endel prøving og feiling har medlemmene komme fram til følgende
framgangsmåte; Skroget blir støpt i

glassfiber etter
plugg-avstøpning.
(Plugg=indre
form).
Overbygget lages
i PVC-ABS plater eller Imm kryssfmer.
Master og bommer er messingrør og
ellers alt som finnes “på gulvet”. Etter
en del pussing og siping, spraylakkeres
delene, men endel fargedetaljer kan
værre vanskelige å finne helt riktige, da
det selvfølgelig er svart-hvitt fotos å
holde seg til. Det er ofte en må søke

BNRs hurtigbåt Lygra, her i skala 1:30
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Klubbens medlemmer har derfor nokså
natuyrlig fokusert på Hurtigruten de
siste årene. Medlemmenes modeller har
bl a vært i Stokmarknes i anledning
Hurtigmtemuseets aktiviteten Sammen
med medlemmer fra andre klubber har
de hvert annet år vært samlet til kon39
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hjelp fra rederiene, SKIPET, Sjøfarts
museene og mannskap som har stått
ombord i de forskjellige båtene.
Alle våre modeller er fjernstyrt, noen
med roterende radar, lanterner, dekks
lys og kanskje røyk fra skorsteinen, til
noen maskinisters ergrelse.
Klubben er dessverre i ferd med å miste
sine lokaler i Trikkehallen og er derfor
på jakt etter nytt samlingssted. Med
lemmene er også interessert i å låne
tegningsmateriell til fjordabåter og
hurtigruteskip til kopiering.
Vil du vite mer om klubben eller øn
sker kontakt med dyktige modell
byggere, ta kontakt med oss:
Skala Modelbåtklubb
Boks 110
5001 BERGEN

Skala Modellbåtklubb harflere ganger deltatt i utstillinger; her på Vestkanten Senter.
Fra høyre Richard With, Ragnvald Jarl, Polarlys og Nordstjernen.

Gamle Polarlys i fjerne farvann
Av Sven Chr Birkeland
Dajubileum
Hurtigruten
feiret
i 1993,
blesitt
det100-årskjent at
en av dens mest trofast slitere, Polarlys
fra 1952, gikk sin siste tur i kystfarten
mellom Bergen og Kirkenes. Den 6.
juni 1993 kom skipet til Bergen i sydgående Hurtigrute og dermed var 41 års
tjeneste på norskekysten slutt.
Polarlys ble solgt til den kristne maritime hjelpeorganisasjonen Mercy
Ships og ble registrtert i Panama. Organisasjonen er en del av den internasjonale tverrkirkelige organisasjonen
Youth With A Mission; i Norge: Ungdom i Oppdrag.

Mercy
Shipshjelp,
brukerklær,
skip til
å bringe
medisinsk
bygningsmateriell, jordbruksopplæring og det
kristne budskap til mange av de fattigste land i verden. Den disponerer flere
skip til dette formålet, hvorav Polarlys
under sitt nye navn Caribbean Mercy
er det sist anskaffede.
Våren og sommeren 1995 besøkte
Caribbean Mercy Grand Haven, Chicago, Cleveland og Toronto ved Lakene
i Nord-Amerika i sin nye tjeneste. På
hvert anløpssted hadde grupper fra organisasjonen kontakt med kirker, syke-

Caribbean Mercy i Jacksonville Florida i april 1995
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hus
og medisinsk
andre hjelpeorganisasjoner
skaffe
utstyr, rekruttere for
helå
sepersonell og utdanne folk til sin hel
setjeneste i den tredje verden,
Det er morsomt å kunne fortelle at blant
alle som ved frivillig innsats bemannet
båten og tjenestegjorde ombord, var en
av skipsoffiserene, Peter (Per) K Lyse,
en utvandret nordmann fra Trondheim.
Han er pensjonert kaptein og sivilin
geniør med bakgrunn bl a fra US Coast
Guard, nå bosatt i Menominee, Michigan, USA. Godt kjent med hurtigrute
skipene Polarlys og Håkon Jarl fra sin
ungdomstid i Trondheim var det inter
essant for Lyse å stifte fomyet bekjent
skap med gamle Polarlys i hennes nye
skikkelse. Som entusiatisk pensjonist
mønstret Lyse på som 2.styrmann på
Caribbean Mercy og var med på turen
på Lakene og fra Toronto til Morehead
City, North Carolina.
Toktet med Caribbean Mercy på Lakene
var så vellykket at en ny tur dit i 1997
alt er under planlegging, i tillegg til all
annen beskjeftigelse for skipet som skal
foregå i mellomtiden. Gamle, ærverdige
Polarlys ser atså ut til å være sikret et
nytt og travelt liv lenge etter avsluttet
tjeneste som hurtigruteskip på norskekysten.

ØlA

A
Etterlvsninffer
Leif M Bjørkelund er ute etter siste del
av historiene til fire haugesundssskip
som kom under japansk kontroll:
ts NIELS NIELSEN, levert 11. 1916 fra
Skinner & Eddy Corp, Seattle Wash (1)
XT- , XT- ,
/Tx
'
til DS AS Niels Nielsen (B StoltNielsen), Haugesund.
5730 brt 8750 tdw „ , .... „ . ,
1927 solgt til, Kisen Kabushiki x*
Kaisha,
* t->tt
Kobe og tikk navnet YOSHU MARU.
*
tt
tt
Fra 1931 eiet av Uwajima Unyu
Kabushiki Kaisha, Kobe. Skipet er ikke
c , T1 „ ’
.
r
oppført 1 Lloyd s Register etter 19851.
Overlevde det i det hele tatt Andre verdenskrig?
ts HANNA NIELSEN, levert 9.1917
r o, •
n ,,
’ ,
fra Skinner & Eddy Corp (-2), søster,.
J
v v
skip til ovennevnte.
Solgt 8.1926 til Shimomura Kisen KK,
_ ,
,
r~r* axttaxt x/ta ti t t rOsaka, omdøpt TANIAN MARU. Fra
;/• y..y. yt •,
yt 1
1939 Taiyo Kamn KK, Hasidate. Hel,
J
ler ikke oppført
etter 1951.
a
ts LUISE„ NIELSEN,
levert 3.1917. fra
yx ,,
,
Skinner & Eddy Corp, Seattle Wash (7) til AS DS Luise Nielsen (B Stolt
Nielsen), Haugesund. 5590 brt 8750
tdw.
Solgt 1927 til Shimomura Kisen KK,
Osaka; registrert i 1939 i Hasidate. Strøket i Lloyd’8 1951.
ds KJELLBERGEN, levert 8.1918 fra
Fujinagata Dockyard, Osaka, som
SACHI MARU. 2205 brt 3620 tdw.
Innkjøpt fra Japan i 1919 av AS DS
Vosbergen (Tycho Evers), Haugesund
for 3 mill kr, omdøpt KJELLBERGEN.
Solgt 1923 Sawayama Kisen, Nagasaki

f° r
pund, omdøpt TOYO
MARU. Videre skjebne er ikke kjent.
Hvem kan kaste lys over siste kapittel
for øisse fore haugesundsskipene?
Ferger
~ a
-j
,
Dag Ame Søreide søker følgende opp.lysninger
.
,,
om rørscr*
iJvat O «nit i r.itP tw a q
„ , Y7
’ mellom
|
c ,,
Kvalsundferien
Stallgargo
og
_
.
,.
2
.
„
,
,
f avtøst
, °
ivvaisunci i iyj4. uen Die trong
.
,
,™. T T
•
i ruten av den større STALLO (LERJ) i
MF KVALØ er nevnt i FFRs iu...
, , _ ,
,. J
bileumsbok. Er dte noen som kienner
til denne femen?
&, ‘
,
,
.
noen skaffe
opplysmnger
omKm,
bilfergene
somham
trafikkerte
over
, r,.,,,
,,
Glomma 1 Fredrikstad. Bilfergene ble
t £ t. .
overflødige da broen stod ferdig 1 aut 1QS7
o
(, n
D .,
Kan ogsa noen fortelle om Brevik
v
b
.,,
u
Kommunes ferger som gikk mellom
D ..
c,
. ..,0 .
Brevik og Stathelle inntil apnmgen av
„hrpviKShropn
., u5 0/
K 5
“ 1sa7.falln kontakt
, ' , med,
Ta
Dag Ame Søreide,
Meiing, 4163 TALGJE
t/
-ti
011
Kaptein Johannes Schrøder
Jon Schrøder er interessert i opplysinger
om kaptein Johannes Schrøder og skutene han førte.
Han var født i 14. september 1837 i Bergen og døde 1.12 1877 i Kristiania. Han
ble skipskaptein, stod ombord i følgende
Stavangerskip: VESTA (noen år som
styrmann), 41 kom lester, MISAFKO,
49,5 kml, FREMAD 27 kml, SYLPHI-

DEN 61 kml, ALMA 30,5 kml, og
NJORD 351 kml.
Jon har fra Norsk Sjøfartsmuseum
skaffet hilder av skonnert SYLPHIDEN
Qg jatø ALMA, men er også interessert
i bilder av de øvrige.
Dessuten var Johannes Schrøder med
„
a stifte regattakomiteen
som skulle bh
0
forløperen til kristiania Seilforening og
Norsk Förening
KNS’
T ° for Lystseilads,
-L ,
forgjenger.
Johannes
Schrøder
og
,
r ... hans
bror var nære venner av familien Sm* TT o- j,00.
ding, og EA H Smdmg leverte 1 1881
en av de aller første kjølbåtene bygget
_ ,
..
„„ , ,
n.
for lysseilas til Schrøder. Batens navn
var SIF, som var i familiens eie fram til
ca |9|0_
|5
,
.
.
.
Er det noen som kan ha opplysmnger
„
Ff ,
b
om fotografier av skutene eller har flere
. ?
.
opplysmnger om denne SIF, ta kontakt
med
T _ , ,
Jon Schrøder
tx ,tx
Paal
Bergs vei 58
ia^txxTt^txtxt
1349 RYKKINN
1349
RYKKINN
tel 67 13 34 75
Utfyllende opplysmnger
Til Noske Skipsforlis 1956, SKIPET nr
3.87 side 66:
ds SAGVAAG LLQF
Bygget 1918 av Cochrane & Sons Ltd,
Selby som eskortetråler WILLIAM
INWOOD for The Admiralty, London.
Omdøpt i 20-årene til BLACKWATER.
332brtl30nrt
Innkjøpt 4.1946 av DS AS Borgundøy
(Lars Hauge & Sam Bjellebø), Haugesund, omdøpt SPLEIS. Solgt 12.1946 til

f
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Uheldige Champion ved
Westamarin med brukkel mast
og skorstein etter kollisjon
med Varoddbroen i julehelgen
1994.
Fotofra Odd Birkeland
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PR Peder Jacobsen & Heitmann Jansen,
Tromsø, reg Haugesund.
I 1947 videre til Magnus & Anders
Stokka, Mosterhamn/Haugesund som
SAGVAAG. Ombygget til motorskip ved
Aasheim & Valvatnes mek Verksted, Sag
våg: 359 brt 171 nrt 450 tdw Reg i Sta
vanger 1949.
Solgt 1952 til Skips-AS Sagvaag (Einar
S Haver), Stavanger.
Forsvant 12. februar 1956 utenfor Sør
landskysten, antagelig ved Lindesnes, på
vei fra Odda til Oslo med karbid i fat. Alle
9 mann ombord omkom. Skipet ble sist
sett da det anløp Egersund for å hente en
av mannskapet. Det er trolig at det er
kommet vann i karbvidlasten slik at en
eksplosjon har funnet sted. Flere dager
senere fant et svensk fiskefartøy en
redningsflåte utenfor Eigerøy fyr med li
kene av seks av mannskapet. Ett lik drev
senere i land ved Skagen.
Til Norske Skipsforlis 1976, SKIPET
2.93:
1. TENHOLMEN, fiskerinummer T-34M. Maskin 70 hk Volda b 53. Var
ombyggeti 1950:55.0/15.3/7.3 ft
Fra 1965 fiskerinummer T-140-B.
7. GEVINST Fiskerinummer ST- 1 6-SB
(i 1945). Maskin 80 hk Laval.
Dim: 62.2/17.9/7.8 ft
10. ANTON. Fiskerinummer F-9-H (i
1956). Maskin 35 hk Brunvoll.
Dim 59.0/19.5/6.0 ft Ny maskin
70 hk Brunvoll (i 58). Utgått som
fiskefartøy ca 1970.
Trygve Eriksen Jr forteller at gamle
Alstentind - som fremdeles figurerer i
Norges Skipsliste - ble avrigget og senket mot slutten av 70-årene.
På Olav Opedals bilde fra august 1958
seiler den for trondheimsrederen Magnus Solheim. Båten ble angivelig bygget som lekter Probstei på Kaiserliches
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Veteranen Bilfergen fotografert i Søndeled 14. september 1995 av Odd Birkeland

13. FORTUNA Fiskerinummer T-92-T
21. TAMPEN
“
M-l-HD
22. ALBATROSS. Ble modernisert i
1950, ny maskin Wichmann 40/
70 hk.
25. GLITNER. Fisklerinummer N-5-SL
(i 45). Maskin 50 hk Bolinder.
27.TOTSHOLM. Fiskerinummer H69-M (i 56). Maskin 30 hk Karm
(b 24). Ombygget 1950: 67.1/
19.2/8.2 ft.
30. STORHAV Maskin 150 bhk
Bolinder (b45)
Werft i Wilhelmshaven i 1914 og bygget
om til motorlekter i 1939. Den var blant
de mange fartøyer som tyskerne etterlot
seg i landet. Siste eier var Harald P Saunes i Ulsteinvik som kjøpte den i 1966.
De siste årene ble den brukt som slepelekterfor innsamling av bilvrak langs kysten.

SKIPET 4.93 side 70: EIDE BARGE IX
og X (LK3563, LK3564)
Gnmnet en feil fra undertegnede har det
kommet feil opplysninger angående opp
rinnelse til lekteme EIDE BARGE IX og
X. Det korrekte skal være at lekteme opp
rinnelig var seksjoner til Bingo-plattfor
men som var under bygging på Trosvik i
Brevik på 80-tallet. Etter at dette pro
sjektet strandet ble seksjonene overtatt av
Eide Contracting og ombygget til lektere
1 1988.
Tysk lekter P.8 derimot ble innkjøpt
av Eide Shipping Ltd AS i juli 1986 og
omdøpt EIDE BARGE V (LK2478)
som ble solgt til Frankrike i desember
1993.
Svar til Atle Wilmar i Drivgods i
SKIPET 3.93 side 49:
RAPID (LEQV) i 1936 og i 1940: tilh
Mathias K Kallevik, Haugesund, 62 brt
23 nrt
i 1945,90: Aksel Hatlem PR, Sørbøvåg/
Haugesund
i 1990: Aksel Hatlem, Sørbøvåg/Hgs
STORM (LEZC) i 1936:tilh Carl Nil
sen, Drammen 35 brt 12 nrt, b 1910
i 1939,90: AS Transport v Finn Friis,
Drammen
i 1990 Det Nye Transport AS,
Drammen
Seiv om det er registrert eier
forandringer i 1990 for RAPID og
SRORM er det tvilsomt om disse eksisterer.
Arild Engelsen
3150 TOLSVRØD
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Rødegardister
Pauli Söderholm i Tromsø viser til hval
båt HEKLA (2) i Wrangells flåteliste i
SKIPET nr 4.95. Han reagerer ytterst
negativt på at Den finske Sovjetrepublik
skulle stå som eier av båten i mars 1918;
det er rettere å kalle dem finske røde
gardister, mener han, og takker skjeb
nen for at en aldri fikk noen finsk
sovjetrepublik.

Fraktebåter
I Drivgods i SKIPET 2.95 efterlyste jeg
skjebnen til en rekke eldre fraktefar
tøyer. Felles for omtrent alle som svarte
meg var at de gjerne så at jeg sendte re
sultatene av efterlysningen til SKIPET
- så her er de:
ALSTENTIND LMLE. I slutten av
70-tallet rigget ned til lekter. Senere
senket i Voldafjorden.
ASKONOR LMTT. Efter en tids fart
med tare på Helgelandskysten opplagt i
Brønøysund ca 1988-90. Solgt til Odd
Magne Stabben, Tømmervåg. Ned
rigget. Motor og styremaskin tatt ut.
Senket utenfor Kristiansund, slettet
1991.
FINN LDUL. 1986-87 avrigget og
senket i Gangstøvika ved Ålesund.
FLAGHOLM LLAH. Era 1984 til ca
1991 opplagt i Dåfjorden på Stord. Så
flyttet til Kysnesstrand i Hardanger. I
1995 solgt til Ståle Kristiffersen, Veda
vågen på Karmøy og ombygd til lyst
båt.
JEPPE LDFO. Hjemmehørende på
Jørpeland. Lite i fart og mye opplagt,
men i god stand. I novembe 1995 solgt
til Randøy i Ryfylke for bruk som
oppdrettsbåt.
NERMA LAMR. Pr 1995 fortsatt ved
Horsfjordøya i Bindal som vrak.
STORLI. Efter en tids opplag solgt av
Steinar Sveinsen, Gjerdinga til Tor Buk
ten m fl, Hitra i 1989/90. Man rigget så
ned denne engelske kutteren med tanke
på “restaurering” til seilfartøy. Den lå
så lenge på Hopsjø på Frøya i en bøye.
Siden flyttet til Hitra og påbegynt om
bygd. Vinteren 1995 slet den seg og
drev inn i fjæren. Flere mislykkede
hevingsforøk.

Tønsbergskip
Tønsberg Sjømannsforening holder på
å bygge opp et billedgalleri av skip til
sitt 150-årsjubileumtilhøsten. I denne
sammenheng er föreningen interessert i
å låne bilder av skip fra Tønsberg og
hvalbåter fra Vestfold. Ta kontakt med
Arne Gundersen, Kometveien 10
3113 TØNSBERG

Skipsbyggmester Anders Henriksen Friisø
Jeg henvender meg til medlemmene i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap for om
mulig å få hjelp til å finne bilder av skip som ble bygget av min oldefar, Anders
Henriksen Friisø. Han arbeidet som skipsbyggmester ved Arendal i ärene 18561906 og bygget skip flere steder.
Jeg ville gjerne høre fra dem som kunne vite om bilder av et eller flere av skipene.
Jan Blom Bohre, Skibviking vei 102, 4815 SALTRØD

Skip

Egden
Sibal
Østerlide
Friisø
Avanti
Hama
Royal
Arthur
Advena
Najaden
Freidig
Sunniva
Alm
Bjor
Flora
Vultur

År

Rigg

Tonn

FRIISØY (Storverft)
1867
brigg
3'
brigg 348
1870
1872
1874
1877
1880
1881
1884
1888
1889
1890
1892
1894
1899

brigg
bark
bark
bark
bark
bark
skn
skn
skn
bark
bark
bark
skn

258
421
436
589
634
670
379
472
431
649
549
692
364

FRIISØY (Lilleverft)
1868
brigg It164
1875

brigg 222

Reder

Th Omholt
Th Thommesen & Smith
Peder Olsen
O Herlofson mfl
O Herlofson mfl
Jul. Hansen
Chr Boern fl
Hans H Pettersen mfl
Jens M Marcussen m fl
K J Nielsen
JM Jensen
J M Jensen
Jens M Marcussen mfl
A H Friisø/Børresen

Arendal
Arendal
Arendal
Arenda
Arendal
Arendal
Arendal
Arendal
Lyngør
Lyngør
Borøya
Borøya
Lyngør
Friisøy

T H Omholt
Br Herlofson

Arendal
Arendal

T Thommesen & Smith

Arendal

Columbus

FRIISØY (Innsiden)
1861
bark 353
3

Canova

FRIISNÆSVERFT (Innsiden)
1877
skn 219 D
DHe
Herlofson

Mizpa
Bør
Fjeld
Skog
Sivah

Rana
Zawia

NESKILEN (Bugta)
1891
bark 564
5
1893
1903
1906

bark
skn
skn

440
350
311

FRANSHOLMEN
1878
skn 296
HAVSTADVERVEN
1870
brigg 21272
brigg
1873

brigg 210

Tgr adr

Arendal

J M Jensen
Chr Kløcker mfl
A H Friisø/Chr Jobsen
A H Friisø/J Marcussen

Borøya
Arendal
Friisøy
Friisøy

Jul Hansen

Arendal

T Thommesen & Smith
T Thommesen & Smith

Arendal
Arendal

A Herlofson
Chr Kløcker/Herlofson
A Herlofson

Arendal
Arendal
Arendal

Hans & Axel Hansen mfl
Hans H Pettersen

Arendal
Arendal

GAARDALEN VERFT
Russel
Melanesia
Faust

1882
1884
1885

bark
bark
bark

633
1280
811

HANSNES VERFT
Adeona
1883
bark 638
bark 851
Carte Blanche 1885
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m
Leo Oterhals;
UTROR
Om havets helter og kystens pionerer
PR Consult, Molde 1995
320 sider Format A4, rikt illustrert
Pris ca kr 348
Forfatteren Leo Oterhals som tidligere
har skrevet flere bøker om fiske og livet
langs Vestlandskysten utgav i fjor høst
boka "Utror, Om havets helter og kys
tens pionerer".
La det være sagt med en gang: For
alle som er interessert i fiskebåter og da
spesielt ringnotsnurpeme er dette en bok
de ikke kan være foruten.
Etter en kort innledning tar forfatte
ren for seg en rekke av de mest kjente
fiskebåtdynastiene på kysten mellom
Rogaland og Nordland. Hvert rederi og
de forskjellige båtene de har ellere har
eiet tidligere er grundig og detaljert
omtalt. Størstedelen av boka en skre
vet på grunnlag av intervjuer, slik at den
inneholder en rekke interessante opplys
ninger som tidligere ikke har vært kjent
for de fleste. Mesteparten av de mange
bildene i boka er lånt fra private arki
ver, noe som gjør dem spesielt interes
sante. De fleste bildene, både fra feltet
og i havn er fotografert etter krigen, men
det er også mange eldre godbiter. Selv
om boka omtaler over 40 rederier er det
mange som mangler, så forhåpentlingvis
vil det komme en fortsettelse om ikke
så alt for lenge.
Alf J Kristiansen
Bjørn Pedersen & F W Hawks:

Den Norske Amerikalinje
AS 1910-1995
Utgitt av World Ship Society,
Kendal UK
Format 15x21 cm, 80 sider,
rikt illustrert
Pris 7 pund inkl porto (for WSS og NSS
medlemmer)
Kan bestilles fra World Ship Society, 25
Cherry Tree Close, Billingshurst, West
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Sussez, RH14 9NG, England (oppgi
NSS-medlemsnummer ved bestilling)
Den lenge planlagte kort-historien om
Den Norske Amerikalinje kommer ut
omtrent idet rederiet försvinner inn i
Wilh Wilhelmsen-sfæren. Derved blir
den samtidig en avsluttet historie, NALs
85 dels gloriøse og dels omskiftende år.
Prosjektet er ført fram av våre medlem
mer Bjørn Pedersen, som arbeidet i re
deriet, sammen med F W Hawks, som
vel er den engelskmann med størst inn
sikt i norsk skipsfart. Per H Kjærviks
skipsliste i SKIPET nr 4.84 er oppgitt
som grunnlag for flåtelisten, som er
komplettert fra WSSs kilder.
Boken følger den vanlige WSS-stan
dard, med en forholdsvis kort generell
historie og en omfattende skipsliste over
rederiets 103 skip. Detaljene omAme
rikalinjens slepebåter er lagt i et tillegg.
Heftet er delikat utført, med en rekla
meplakat fra 1919 som forside. Den
grafiske kvaliteten er høy, med god gjen
givelse av interessante bilder, hvor
mange kommer fra Norsk Sjøfartsmu
seums samlinger.
Når Amerikalinjens historie nå er
avsluttet, vil denne boken stå som en
nyttig og interessant oppsummering.
Den burde bli en bestseller blant våre
medlemmer.
Dag Bakka Jr

Seilas i hvit sektor
Et tilbakeblikk på Simon Møksters
livsverk
Utgitt av Simon Møkster Shipping,
Stavanger
Format 22x26 cm, 160 sider
Pris kr 298, som går til inntekt for
"Sykehuset i våre hender"
Boken kan kjøpes fra Bokhandler
Gardum, Søregaten 22,4001 Stavanger
Da Simon Møkster døde uventet i juli
1992 var det en av skipsfartens driftig
ste redere og samtidig mest særpregede
personligheter som gikk bort. I løpet
av sitt korte liv på 56 år hadde han ut

rettet et eventyr, fra han etter konfirma
sjonen i 1950 ble handelsbetjent på
handelsstedet Engesund i Fitjarøyene og
deretter dro på islandsfiske. I 1959
mønstret han på som 3. styrmann på
haugesundsbåten Varodd og ble 27 år
gammel fører i rederiet O H Meling. Fra
rederikontoret i Stavanger tok han i juni
1968 spranget over til eget skip, og i
løpet av sine 24 rederår var han i besit
telse av ikke mindre enn 108 skip. Og
tjente penger på hvert eneste ett!
Denne askeladden fra Austevoll sør
for Bergen ble et frist pust i Stavangers
magre shipping-miljø. Han rev folk
med seg, fargerik og engasjert, i havne
styret, i politikken, men han ble noe mer
enn en wonder boy; alle vi som møtte
han ble slått av personligheten. Fra det
første håndtrykk - og alle som kjente
Simon vet hva jeg mener - til det skarpe
blikket, hans iver og klare ord.
Denne boken er en verdig oppsumme
ring av Simon Møksters liv. Den er ført
i pennen av flere; vår venn John Gram
stad står som hovedforfatter; andre for
teller om barndomsårene, om familien,
om Simon som partner og forretnings
forbindelse og samfunnsborger, om Si
mon Møkster som ektemann. I så måte
er den en spesiell bok, fordi den tegner
et flerdimensjonalt bilde av personen og
virksomheten. Ingen stod likegyldig til
Simon Møkster.
Bruken av tekst, fotografier og margi
naler, gjerne med sitater eller anekdo
ter, gir tilsammen er bilde av personen
og virksomheten. Det er en spennende
historie, om fraktfart, rutefart og off
shore. Den anbefales på det varmeste.
Simons liv var mer enn seilas i hvit sek
tor; en hard seilas i urent farvann hvor
mange havarerte, på en kurs som bare
individualisten kunne velge.
Dag Bakka jr

Medlemsnytt
Nye medlemmer 01.11.1995 - 31.01.1996.
D 58
757
1370 0
1371 0
1372 0

Theodor Dorgeist
Feif Jakobsen

1373 B
1374 B
1375 B
1376
1377 B
1378
1379 0
1380 B
1381
1382 0
1383
1384
1385
1386
1387 0
1388
1389 B
1390 B
1391 0
1392

Jens-Tbre Vik
Svein K. Hjønnevåg
Freddy A. E. Nesse
Frode Olsen
Ole Bjarte Taranger
Odd Bjørnevik
Jarl Andersen
Kristian Olav Bringedal
Jan Martinsen
Norsk Veteranskibsklubb
Kjell Otto Hansen
Grimstad Sjømannsforening
Dag Einar Eik
Sindre Slettestøl
Henry F. Tschudi
Sturla Paulsen
Severin Grindheim
Kåre Funde

Grindheim
-

Ishavskuta Havnøys Venner
Torleif Norenes

Postboks 34
Primstaven 4

UK 1393

George Boswell

17 Rye Bank Road,
Firswood

Terje Solheim
Rolf Kihle
Kjell-G. Kjær

Klingenhöhe 50
Søragada 14
Stjerneblokkveien 3
Sparsvei 2
c/o Hydro-Norge A/S
Postboks 23 Haugenstua
Liakroken 10
Storesundvegen 504
Veslefrikkveien 95
Alkeveien 18
Vardenlia 32 E
Bråtaveien 63
Postboks 1287 Vika
Skålevik
Skolegaten
Rabbenveien 6
Sivsangerveien 3
Hospitsveien 15
-

D-48291 TEFGTE
4280 SKUDENESHAVN
1083 OSFO
3135 TOLVSRØD

TYSKFAND

0915 OSLO
5347 TORSTEINSVIK
5090 NYBORG
5430 BREMNES
4260 TORVASTAD
5033 FYLLINGSDALEN
6500 KRISTIANSUND
3227 SANDEFJORD
5463 USKEDALEN
4250 KOPERVIK
0111 OSLO
4649 FLEKKERØY
4890 GRIMSTAD
4270 ÅKREHAMN
6015 ÅLESUND
0393 OSLO
7983 GJERDINGEN
5440 MOSTERHAMN
5395 STEINSLAND
3133 DUKEN
4046 HAFRSFJORD
MANCHESTER Ml6 0EP UK

Dødsfall:
56

Erik Swedberg

Utmeldinger:
49
Birger Dannevig
925
Skudenes Historielag
SF1302 Th. Norling

6770 NORDFJORDEID

4817 HIS
4280 SKUDENESHAMN
SF- 20100 ÅBO-FINLAND

Korrigeringer/adresse endringer m.m.:
Hans Pedersen
UK226
34 Pinfold, South Gave, Brough, EAST YORKSHIRE HUI5 2HE UK
240
Postboks 147
9401 HARSTAD
Rolf Hjelmsø
286
Fiskebåtredernes Forbund
Postboks 94
6001 ÅLESUND
Frank Holten
Postboks 143
389
4276 VEDAVÅGEN
Hermann Woltmann
D471
Weserstrandstrasse 12
D-28779 BREMEN - TYSKLAND
559
H. Brinchraannsvei 43 B
6500 KRISTIANSUND
Kjell Herkedal
SF636
FIN - 20900 TURKU/ÅBO - FINLAND
Folke Fager
Hemmolankuja 2A2
689 0
2032 MAURA
Frantz Bjercke c/o Roy Bekk, Ho Kringler
3950 BREVIK
995 0
Brevik Historielag v/Ann H. Nilsen, Blekebakken 40
Dl 012
Marcus Janssen
Vondermanns Park 12
D-47623 KEVELAER-TYSKLAND
1019
Postboks 16
Sten William Sørseth
6427 HERØY
DK1134 Flemming Clausen
Ved Söen 70
DK - 7190 BILLUND - DANMARK
Baste Matre
Kolbotn terrasse 7
1410 KOLBOTN
12480
125 IB
Trond Erik Øen
5035
BGN-SANDVIKEN
Christinegård 20
Arne Eik
1256
5512
RØYKSUND
Spannevegen 989
1316B
5110
FREKHAUG
Kaspar Hansen
Flatøy
1319
Postboks 185
9410 BORKENES
Håvard Salen Nyheim
1327B
5255 FOTLANDSVÅG
Indre Nordhordland Dampbåtla g A/S, Postboks 51
Knut Kristoffersen
1610 FREDIKSTAD
13520
Molvigkaia 1
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Norsk Ordinært Register
Lekter VIKING BARGE 2 LK5437
04.07. 4.066 brt.
M/S EYRUN
LHRW
05.07. 210 brt.
M/S VEIDAR
LHSQ
06.07. 401 brt.
M/S HAVFRUENI
LHOU
10.07. 119 brt.
M/S RINGFJELL
LHSE
11.07. 1.185 brt.
Lekter FOB LIFT
LK5528
11.07. 506 brt.
Lekter FOB BARGE
LK5529
11.07. 271 brt.
M/S TAMBORITO
LHKA
12.07. 21 brt.
M/S SÆVIKING
LHSK
18.07. 919 brt.
M/S CAROLINE
LHOH
03.08. 296 brt.
M/S FJORDDRONNINGEN LHOO
03.08. 571 brt.
M/S RYVINGEN
LDTL
16.08.
brt.
M/S FAR GRIMSHADER LHTE
21.08. 2.528 brt.
M/S LENA
LHTQ
24.08. 6.040 brt.
M/S ANTARCTIC 111 LHSN
25.08. 1.545 brt.
M/S JULIANE
LHTG
05.09. 48 brt.
M/S TANANGER
LHTH
07.09. 4.636 brt.
M/S NORDFERD
LHTV
08.09. 58 brt.
M/S ØYLAKS
LHNT
14.09. 225 brt.
M/S BRATTSKJÆR
LHSS
15.09. 78 brt.
Lekter EIDE BARGE XVII LHUM
19.09. 856 brt.
M/T POLYSAGA
LHQO
25.09. 79.873 brt.
M/S VRANGSUND
LHUD
26.09. 262 brt.

-Viking Barke K/S c/o Viking Supply Ships AS, Kristiansand
- Sevmash Yard, 93047 (PROBARGE 2)
- Passasjerskip, reg. i Oslo
- ex islandsk reg. EYRUN
- Veidar A/S, Godøy/Ålesund
- ex islandsk reg. JONINA JONSDOTTIR
- Havfruen Arendal AS, Arendal
-Wisla, Stocznia,-/”STKA” Stoczniaß 291-1
- Kystfrakt AS, Rørvik/Trondheim
- ex Belize reg. MARIA J, ex norsk reg. SVENNØY
- Ventura AS, Minde/Bergen
- ex tysk reg. BREIFLABB
- Ventura AS, Minde/Bergen
- ex tysk reg. KVEITE
- Håvard Sæther, Oslo
- Formosa Boat Building Ltd. F885110391191
- Svinøy AS, Fosnavåg/Ålesund
- ex grønlansk reg. MALINA K
- Laksetransport A/S, Kråkvåg/Trondheim
- Sletta Båtbyggeri A/S (76)
- Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø
- Båtservice Holding A/S (10)
- Fritidsfartøy, reg. i Oslo
- ex ??
- K/S Far Pipe Holding, Ålesund
- ex Bahamas reg. FAR GRIMSHADER, ex norsk reg. FAR SCANDIA
- Roald Hamnes, Skaun/Trondheim
- ex Honduras reg. NOUR HAN, ex norsk reg. HEKLA
- Antarctic Longlinning 111 AS, Kristiansand/Molde
- Brattvåg Skipsverft A/S (81)
- Frtidsfartøy, reg. i Trondheim
-ex ??
- KS AS Tananger, Bergen
- ex Panama reg. FOREST SWAN, ex norsk reg. CANIS
- Sea Urchin & Scallop A/S, Haugesund
- ex nederlandsk reg. NORDPERD
- Bømlo Brønnbåtservice A/S, Bremnes/Bergen
- Aas mek. Verksted A/S (138)
- Odd Nergård, Rørvik/Namsos
- Solnes Båt AS (85)
- Eide Marine Services A/S, H?ylandsbygd/Bergen
- ex svensk reg. LINK ERITH (8r.?7)
- K/S Rasmussen Tankers A7S 11, Kristiansand
- ex NIS reg. POLYSAGA
- Trond A. Kittelsen Shipping A/S , Stathelle/Brevik
- ex Storbr. reg. KENDAL, - ex norsk reg. IBEX

Norsk Internasjonalt Skipsregister:
M/T
M/T
M/S
M/S
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BRAGE ATLANTIC LAVB4
07.07. 10.369 brt.
BOW CLIPPER LAUU4
14.07. 23.197 brt.
FONNLAND
JXTP3
20.07. 597 brt.
STAR HOSANGER LAXF4
28.07. 34.364 brt.

- Bras Shipping N.V. (A/S Sigba, Knarrevik),Curacao/Bergen
- Kværner Kleven Ulsteinvik A/S (262)
- West Coast Maritime Limited ( Skibsaksjeselskapet Storli), Douglas/Bergen
- Kværner Govan Limited, (308)
- Mikkal Myklebusthaug Rederi, Fonnes/Bergen
-ex NOR reg. FONNLAND
- Masterbulk Pte Ltd (Westfal-Larsen & Co. A/S), Singapore/Bergen
- Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery Ltd. (1087)

M/S
M/S
M/T
M/S
M/S
M/S

STAR HØYANGER LAXF4
31.08. 34.364 brt.
STINA
LNZQ3
31.08. 1.318 brt.
BELANINA
LAXM4
11.09. 22.854 brt.
WESTERN TIDE LAWJ4
19.09. 25.968 brt.
BREMER EXPORT LAXQ4
26.09. 2.641 brt.
POLAR QUEEN LAXK4
28.09. 4.028 brt.

- Masterbulk Pte Ltd (Westfal-Larsen & Co. A/S), Singapore/Bergen
- Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery Ltd. (1088)
-KS Bines Shipping, Feda/Flekkefjord
-ex NOR reg. GARDEN
- Belanina KS (Belships Management AS), Oslo
- ex Kerguelen Islands reg. PORT AU PRINCE
- Partrederiet Western Tide DA (Western Bulk Shipping AS), Oslo
-Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. (1065)
- Biella Investment Inc. (Th. Jacobsen & Co.), Monrovia/Sarpsborg
-ex tysk reg. BREMER EXPORT
- Polar Queen AS (Rieber Shipping A/S), Bergen
- Kværner Kleven Leirvik A/S, (267)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 1995:
M/S AVA (JWZI) (448/508/1958) - fra Gjersvik & Mosling AS,
Brønnøysund/Haugesund til Brønnøy Sjøtransport AS, Brønnøy
sund/Haugesund.
M/S ELISABETH (JWVO) (453/450/1958) ex VANKO - 94 ex
RINGHAV 94 ex STÅLVARD - 93 ex KANUTTA - 66 - Rederiet
Elisabeth AS, Erdal/Bergen, omdøpt til ANN ELISABETH.
M/T GEVOSTAR (LHSH) (1090/1458/1969) - fra Braconda AS,
Hafrsfjord/Ålesund til Gevostar Tanker AS, Hafrsfjord/Haugesund.
M/T HØYBAKKEN (LHMO) (614/1094/1968) ex VIVIAN
THERESA - 95 ex LIBELLE - 74 - fra Leif Rudi Eftf. A/S, Trond
heim til Royal Seafood AS, Trondheim.
M/S ISDRONNINGEN (3YEP) (94/-/1958) ex SJØDRAG - 82 ex
STORE FÆRDER - 78 - fra Jan G. Sørensen, Tromsdalen/Tromsø til
Fishing Tina Line KS (Thore Haagensen), Tennevoll/Longyearbyen.
M/S MISIMA (JXUV) (30/-/1973) - fra Gunnar Rasmussen, NordStatland/Bergen til Ellen Doris Lindkvist, Spillum/Bergen.
M/S ODD SVERRE (LGOA) (191/-1913) ex ESSO 33 - 64 ex
KLAUS - 47 ex ALPHA - 16 - fra Ameby Shipping ANS, Austr
heim/Florø til Arneby Shipping AS, Ridabu/Florø.
M/S PIRHOLM (LHDU) (950/1097/1972) ex NINA - 88 ex
DREAM TWO - 86 ex FRENDO FREIGHTER - 79 ex EGER
FREIGHTER - 76 ex NENNY FREIGHTER - 74 - fra Simon
Møkster Shipping AS, Stavanger til Sesam Idar Paulsen Rederi,
Herøy/Sandnessjøen, omdøpt SESAM.
M/S PLENTY (LAUO) (59/-/1940) ex SHANGRI-LA - 75 ex
ROJATO - 72 ex ? - fra Stein Hammer, Oslo til Eirik Bøle, Sta
bekk/Oslo, videresolgt 08.1995 til Motorskipet Plenty AS, Oslo.
M/S POLAR-EKVATOR (LKCO) (46/-/1938) ex LISE-ANDRÉE

- 90 ex THOMAS FEARNLEY - 67 - fra Asbjørn Jensen, Sand
nessjøen til Cruise & Charter A/S, Fredrikstad, omdøpt THOMAS
FEARNLEY.
M/S RISVÆR (LJZQ) (512/558/1963) ex GULLHOLM - 94 ex
CYNTHIA - 88 ex CYNTHIA BRES - 67 - fra Holthe Shipping
AS, Kolvereid/Namsos til Casino A/S c/o Søren Skagemo, Ottersøy/
Namsos, omdøpt OMEGA.
M/S SEAWAY PELICAN (JWWJ) (4763/2434/1985) - fra K/S A/S
Nevi-SNS Diver VII (Stolt-Nielsen Seaway Contracting A/S), Hau
gesund/Harstad til Pelican Driver KS, Oslo/Harstad (Stolt Comex
Seaway A/S, Haugesund).
D/S STORSJØ (Innsjøskip) (32/-/1912) - fra Glommen Felles
fløtningsforening, Fetsund/Oslo til Kjell Ottar Rinning, Lomnes
sjøen/Oslo, deretter til Arvid Øyhus, Gjøvik/Oslo.
M/S SØR-FRØY (LNDR) (37/-/1948) - fra Dag Eriksen, Oslo til
Erik Lars Roede, Billingstad/Oslo.
August 1995:
M/S FLAGHOLM (LLAH) (49/-/1943) ex HALO - 76 ex HAV
BLOMST - 64 - fra Sverre Gangdal, Kysnesstrand/Bergen til Ståle
Kristoffersen, Vedavågen/Haugesund.
M/S GULLHOLM (LAMN) (826/955/1971) ex SEVALD - 94 ex
LOFOTFJELL - 80 ex LOFOTØY - 80 ex JOCERES - 72 - fra
Gravvik Sjøtransport A/S, Naustbukta/Namsos til Norbar Minerals
A/S, Tananger/Haugesund, omdøpt NORBAR.
M/S HAUSTEN (EGGE) (23/-/1918) ex CONCORD II - 46 ex
HAUSTEN - 35 - fra Harald M. Kjellevold, Bergen til Petter Jo
hansen, Moss/Bergen.
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Den gamle singledekkeren
Ava fra 1958 ble fullstendig
omkalfatret 11985 med
sheltdekk, nytt styrehus og
riggetfor sandfart.
Foto Dag Bakka Jr
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Med selvlosseren Minerva
Tore Jan Sønstabø på
Espevær skajfet sitt tredje og
største skip. Her ligger den
ved Hasseløy i Haugesund i
juni 1991, utstyrtfor tømmer
transport.
Foto Dag Bakka Jr
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M/S ISELIN (LFWT) (542/575/1955) ex KABA - 87 ex DORINDA
- 73 ex BREMER FLAGGE - 72 - fra Finn Olsen, Bodø/Drammen
til Egil Arne Torhus, Vistdal/Drammen.
M/S LAKSEN (LK3555) (86/-/1988) ex ODDEGUTT - 90 - fra
Frøya Levendefisktransport og Fiskebåtrederi AS, Dyrvik/Trond
heim til Laksetransport A/S, Kråkvåg/Trondheim.
M/S LENA (LMEU) (909/950/1973) ex VESTLAND - 89 ex
TRANS ØY - 89 - fra Roald Hamnes, Skaun/Trondheim til Grav
vik Sjøtransport A/S, Naustbukta/Namsos, omdøpt GULLHOLM.
M/S MINERVA (LKEE) (1484/2340/1973) ex RONITA - 86 ex
BRUNITA - 84 - fra K/S Minerva Transport A/S, Haugesund til
Sønstabø Shipping AS, Espevær/Haugesund.
M/S NORPOL AKTIV (JWMV) (49/-/1969) ex SHEEBA - 89 ex
ANNELIE - 86 - fra Norpol Group A/S, Høvik/Oslo til Tom
Skatvedt, Oslo.
M/S VEIDNES (LHEB) (160/-/1976) ex ELSE SAFE - 78 - fra
Agasøster Brønnbåt A/S, Bremnes/Bergen til Bømlo Brønnbåtservice
A/S, Bremnes/Bergen. Videresolgt 09.1995 til Veidnes AS, Stavs
eng/S andnessjøen.
September 1995:
M/S BOY (LKQN) (43/-/1923) - fra Erling Skagen, Dyrvik/
Krsitiansund til Johan Thevik, Hellandsjøen/Kristiansund.
M/S BROA (LEMP) (691/610/1972) ex SPENNING - 90 ex JOETT
- 73 - fra Partred. Brødr. Opstad ANS, Midsund/Molde til Opstad
Frakt AS, Midsund/Molde.
M/S FRØYSKJÆR (LHTO) (24/-/1949) - fra Inge Avløyp, Hard
bakke/Florø til Belanina KS, Oslo/Florø.
M/T HAVTANK (LNAL) (1083/1341/1969) ex HAVSTRAUM 90 ex AMALIENBORG - 74 - fra P/R Nortank ANS (Arild
Brattli),Hafrsfjord/Haugesund. Hjemstedet endret til Stavanger.
M/S MIKAL (LCRZ) (91/-/1918) ex ARILD -67 ex BREIFJORD
- 65 ex LIBO - 18 - fra Ola Leknes, Haugesund til Skauge & Søn
ner AS, Rørvik/Haugesund.
M/S NIDARØ (JWMS) (551/600/1965) ex BRIT MARI - 84 ex
NOREMANNES -74 ex BALKA - 74 ex BIRGITTA COAST - 72
ex JEFFMINE - 72 - fra Evald Hokland, Harstad til Polar Invest A/S,
Harstad.
M/S ODD (LGYH) (47/-/1927) - fra Nils B. Natvig, Oslo/Larvik
til Jan Robert Hansen, Vallset/Larvik.
M/S RAUD (LKMO) (56/-/1940) ex OLE O. LIAN - 76 - fra Tor
mod Dybvad, Gravdal/Bodø til Petter S. Eriksen, Sande i Vestfold/
Oslo.
M/S SOLHAV (LMBS) (462/549/1967) - fra AS Solfrakt, Moster
hamn/Bergen til Kystbåtane A/S, Florø/Bergen.
M/S SULØY (LEZN) (149/183/1920) ex D/S - fra Brødr. Aarsæther
Båtsfjord A/S, Båtsfjord/Vardø til Arvid Dalen, Honningsvåg/Vardø.
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M/S UNLIS (LHPI) (852/945/1973) ex UNIWIND - 90 ex
THUNBOX I - 85 ex VIKING OLE - 78 - fra Moen Slip AS, Kol
vereid/Namsos til Gullhav AS, Kolvereid/Namsos (Gravvik Sjøtran
sport A/S, Naustbukta).

NIS - endringer, kjøp og salg
Juli 1995:
M/S SEA PREMIER (LASW4) (27.087/10.678/1981) ex
FERNPASSAT - 92 ex OCEAN PASSAT - 84 - fra Den norske
Amerikalinje A/S, Oslo til Pride KS (Eidsiva Management AS), Oslo,
omdøpt til NOSAC PREMIER.
M/S STAR AUSTANGER (LANY4) (20.915/30173/1985) ex AN
THONY RAINBOW - 92 - fra Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen til
Masterbulk (Pte) Ltd., Singapore/Bergen (Westfal-Larsen & Co. AS).
M/S STAR DAVANGER (LAJG2) (23.263/41.400/1978) ex STAR
DENVER - 89 ex STAR ENTERPRISE - 85 - samme som STAR
AUSTANGER.
M/S STAR DJERVANGER (LAOL2) (27.743/43.051/1978) ex
STAR WORLD - 89 - samme som STAR AUSTANGER.
M/S STAR DRIVANGER (LAVH4) (27.735/43.052/1978) ex STAR
HONG KONG - 92 - samme som STAR AUSTANGER.
M/S STAR DROTTANGER (LAVZ4) (27.735/43.051/1978) ex
STAR MAGNATE - 92 - samme som STAR AUSTANGER.
M/S STAR EVANGER (LACV4) (30.163/44.959/1984) ex
CELESTINE - 90 ex BIRDIE - 89 ex LILY STAR - 87 - samme som
STAR AUSTANGER.
M/S STAR SKOGANGER (LASS2) (12.804/16.001/1977) ex
PETRAIA - 89 ex ALDEBARAN - 86 ex KHALIJ ENTERPRISE 78 sjøsatt som ALDEBARAN - samme som STAR AUSTANGER.
M/S STAR TRØNDANGER (LAQ02) (19.203/28.864/1975) ex
TRONDANGER - 89 ex ATLANTIC RAINBOW - 89 ex IRAN
BANDAR - 79 ex ATLANTIC RAINBOW - 77 - samme som STAR
AUSTANGER.
M/S UB PRINCE (LAWF4) (6.993/9.612/1976) ex EMANUEL C 95 ex EMANUEL B - 93 ex EMANUEL - 85 - fra United Discovery
S.A. (A/S Gerrards Rederi), Kristiansand til U.B. Shipping Ltd., Tun
bridge Wells, Kent/Kristiansand (A/S Gerrards Rederi).
August 1995:
M/S ARCADE EAGLE (LAIB4) (9.944/6.680/1981) ex
AUTOESTRADA - 90 - KS UL Arcade c/o Unileasing A/S, Køben
havn/Oslo (Arcade Shipping A/S, Oslo). Nye disponenter er Leif Høegh
& Co. A/S, Oslo.

M/S ARCADE FALCON (LAIC4) (9.944/6.680/1981) ex AUTOVIA - 90 - samme som ARCADE EAGLE.
M/T DOROTHEA SCHULTE (LAPP4) (4.884/6.113/1981) - fra
St. Johann Shipping Co. Ltd., Limassol/Oslo (Intercon A/S, Oslo) til
Dale Ltd., Douglas, Isle of Man/Oslo (Intercon A/S, Oslo).
M/S GREEN ARCTIC (LAIM4) (2.526/2.725/1980) ex
STENSTRAUM - 93 ex SAN CARLOS - 91 ex STENSTRAUM 90 ex KILSTRAUM - 85 - fra Green Reefers KS (Rederiet Stenersen
AS), Minde/Bergen til Green Arctic KS, Minde/Bergen.
M/S GREEN FRIO (LISB3) (2.249/2.150/1979) ex NORCAN - 93
- fra Green Reefers KS (Rederiet Stenersen A/S), Minde/Bergen til
Green Frio KS, Minde/Bergen.
M/T HAUGVIK (JWPV3) (2.076/2.489/1973) fra Nordprosjekt AS,
Lysaker/Porsgrunn til Hydroship A/S, Porsgrunn.
M/TMARIBEL (LAVB2) (22.620/40.158/1985) ex FERNCOURT
-92 ex ANTONIO DOVALIJ -89 sjøsatt som FERNCOURT - Martin
Shipping Corp., Monrovia/Oslo (Tschudi & Eitzen AS, Oslo), ny dis
ponent Nor-Sing Shipping AS, Bergen.
M/S MASTER ODIN (LAGQ4) (1.544/-/1967) ex SKANDI
PIONEER - 91 ex WESTERN VIKING II - 90 ex WESTERN VI
KING - 84 ex SEEFAHRT - 80 - Odin Explorer AS, Torangsvåg/
Bergen, omdøpt til ODIN EXPLORER.
M/T NORDIC VOYAGER (LAWM3) (10.504/18.797/1968) ex
ESSO SLAGEN - 95 - Nordic American Shipping AS, Sandefjord.
Nye disponenter erC. H. Sørensen & Sønner A/S, Arendal.
M/S SARAH (LARP4) (2.390/2.568/1971) ex SABINE D - 88 ex
TWIEHAUSEN - 83 ex IBESCA ALGERIA - 80 ex IBESCA
ESPANA - 78 ex TWIEHAUSEN - 77 - Pe-Be Shipping AS (Th.
Jacobsen & Co. AS), Sarpsborg, omdøpt til BREMER HANDEL.
M/T SITAXA (LAWX2) (22.988/38.865/1975) ex TANK QUEEN 91 ex AL AROUS - 89 ex LUCERNA - 88 - fra Tschudi & Eitzen
Tankers AS, Lysaker/Oslo til Sitaxa AS c/o Tschudi & Eitzen AS
(Tschudi & Eitzen AS), Lysaker/Oslo.
M/S SKAUBORG (LAMD4) (23.195/38.135/1983) ex OCEAN
GREAT -91 - Skauborg KS c/o B. Skaugen Shipping AS, Oslo (S &
C Marine AS, Sandefjord), nye disponenter er Jahre-Wallem Mana
gement AS, Sandefjord.
M/S SKAUBRYN (LAJV4) (43.312/41.668/1982) ex SKEENA-91
- Skaubryn KS c/o B. Skaugen Shipping AS, Oslo, samme som
SKAUBORG.
M/S SKAUGRAN (LADB2) (41.905/42.424/1979) - Skaugran KS
c/o B. Skaugen Shipping AS, Oslo, samme som SKAUBORG.

M/S ARIEL (LAGB2) (44.985/75.590/1983) ex ARIEL I-88 ex
ARIEL - 85 - samme som ACINA.
M/S BALEARES (LAGH4) (44.887/75.714/1981) ex EL TORO 90 exALEXANDER - 88 - fra Areal KS (Ariel AS), Arendal til
Baleares AS (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo.
M/S BALLENITA (LAGF4) (44.887/75.470/1981) ex EL LOBO
- 90 ex AUGUST THYSSEN - 88 - fra Ariel KS (Ariel AS), Aren
dal til Bona Shipholding Ltd., Hamilton/Oslo (Torvald Klaveness
& Co. A/S), omdøpt til BONA FAIR.
M/S BAUCHI (LAWJ2) (21.630/33.680/1980) - fra P/R Bauchi
(Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo til KS Bauchi, Oslo.
M/S CANADIAN REEFER (LADC4) (11.243/12.570/1979) Canadian Reefer KS (Kværner Shipping AS), Oslo. Nye disponen
ter er Irgens Larsen A/S, Oslo.
M/T IGLOO FINN (LALC2) (8.630/11.665/1981) - fra P/R Nemo
(A/S Havtor Management), Oslo til A/S Havtor (A/S Havtor Mana
gement), Oslo.
M/S NORCLIFF (LAXE4) (8.407/5.800/1995) ex BRAVO - 95 fra Paramount Marine Ltd., Monrovia/Oslo (Swan Shipping A/S)
til Roroki Ltd., Hamilton, Bermuda/Oslo (Swan Shipping A/S).
M/S SVANUR II (LAW04) (1.516/1.570/1983) ex LOUISE - 95
ex LYNX - 94 ex JETTE DANIA - 92 ex SKIPPER MOST - 90 ex
JETTE DANIA - 87 - Nes H/f, Reykjavik/Larvik (A/S
Shipmanagement Lrd., Oslo), omdøpt til SVANUR.

September 1995:
M/S ACINA (LAGG4) (44.887/75.470/1982) ex EL ZORRO - 90
ex KASZONY - 88 - fra Ariel KS (Adel AS), Arendal til Acina KS,
Arendal.

August 1995:
M/S ALKEN I (LFKJ) (45/-/1915) - Peder Jørgensen, Sundøy/
Bergen, slettet 21.08.1995 som kondemnert.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Juli 1995:
M/S FAR SKY (LEAP) (2.287/1.900/1991) - Farstad Shipping AS,
Ålesund. Utflagget til Isle of Man, nye disponenter er Farstad Ship
ping Ltd., Reg. i Douglas, samme navn, signal MVJC4.
M/S FERDER (LANI) (1.458/1.895/1965) ex BRISK - 73 - fra
Sjuve Ship Gjenvinningsindustri (Hans Jørgen Sjuve), Kristiansand/
Tønsberg til Storbritannia.
M/S FONNLAND (JXTP) (597/573/1962) ex GARDEGG - 71 ex
BONN - 68 -Mikkal Myklebusthaug Rederi, Fonnes/Bergen, over
ført til NIS, signal JXTP3.
M/S RINGHAV (LAEW) (689/573/1971) ex TANJA - 94 ex
FRED7Y -93 ex TANJA -86 ex LINHAV -81 ex NESLAND -74
- fra Kystfrakt AS, Rørvik/Namsos til Fjeldhus Trading AS, Kings
town, St. Vincent and the Grenadies, omdøpt til TANJA.

PS

T
'r-«' f

De fire OBO-søstrene
tilhørende KS Ariel, drevet av
C H Sørensen & Sønner,
Arendal,og befraktet gjennom
NovoKlav-poolen, ble fordelt
mellom eierne da KS'et ble
oppløst. Ariel fortsetterfor
Arendals-rederiet. Waterweg
Photos
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Lekterne Dumpy og Pebbles
er nå solgt tilbake til Storbri
tannia. Foto Thor B Melhus
ca 1988.
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Grimstadskipet Eli Marie
seilas endte i Valletta på
Malta i april i fjor, da det var
ifor dårlig stand til å få seile
videre. I juli gikk det til
kjøpere som registrerte det i
Liberia.
Donald MacFie collection

M/S BRUFJORD (LNQM) (517/650/1964) ex ARTIC TRADER 92 ex SECO - 92 ex TOVE-KRISTIN - 89 ex SUN WEST - 87 ex
ELSA F - 84 - fra P/R Artic Shipping & Finance ANS (Ove Nikolai
Vilnes), Førde/Bergen til Honduras.
M/S GARDEN (LNZQ) (1318/1380/1971) ex MISTRESS - 85 ex
LUCIA - 80 ex TOR FOREST - 74 ex LUCIA BOS - 71 - fra
Gards Rederi A/S, Lysaker/T?nsberg til KS Bines Shipping, Feda/
Flekkefjord, omdøpt STINA og reg. i NIS, signal LNZQ3.
Lekter REINØYSUND (FLUA) (108/-/1945) ex landgangsfartøy
- Forsvarets Overkommando, Oslo, slettes som kondemnert.
M/S SOLNES (LHKS) (383/570/1964) ex OLAVSON - 87 ex
CONSTEN - 87 ex TOBITRADER - 69 - fra Julius Solnes, Borke
nes/Harstad til Panama.
September 1995:
M/S ATLE JARL (LGWQ) (2688/1284/1976) - fra Nor-Cargo KS,
Trondheim til Liberia omdøpt MARE FREEZER, signal ELSK6.
Lekter CONTO (LK2731) (1016/-/1970) - fra Norwegian Con
tractors A/S, Stabekk/Oslo til kjøper i Portugal.
Lekter DUMPY (LK3251) (847/1560/1964) ex CYRIL
KIRKPATRICK - 89 - fra A/S Ivarans Rederi, Oslo til kjøper i
Skottland.
Rørleggingsfartøy ILIAD (LEER) (15667/-/1992) - fra Shelf 12
A/S c/o Jan-Erik Dyvi A/S, Oslo til kjøper i Panama.
Lekter PEBBLES (LK3240) (777/-/1965) ex ASA BINNS-88fraA/S Ivarans Rederi, Oslo til kjøper i Skottland.
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M/S POLARBJØRN (JXJS) (949/610/1975) - fra Polarbjørn AS,
Bergen til kjøper i London (Arctic Sunrise). (Senere solgt til Green
peace).
M/S WILKO (LCRX) (872/950/1971) ex CLASINA - 89 ex
RAMSLAND - 87 ex BEBKO - 85 - Paal Wilson Shipping AS,
Bergen utflagget til Bahamas, samme navn.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Juli 1995:
M/S BERGEN LUNA (LAYX2) (13.634/22.311/1975) ex RIA
LUNA - 90 ex TRADEWIND EAST - 80 - fra KS Bergen Luna,
Bergen til Esperanza Shipping Co. (Allied Maritime Inc.), Panama
omdøpt til ESPERANZA, signal 3FHE5. (Solgt til Liberia, men
reg. i Panama)
M/S BERGNES (LAQN2) (20.594/33.965/1977) ex GENERAL
LAGUNA - 89 ex BERGNES - 85 - fra KS Bergnes v/DNB
Corporate (Nedscan Marine Business AS), Bergen til Trans-Pacific
Shipping Co. (Lasco Shipping Co.), Monrovia, omdøpt til JADE
ORIENT, signal ELRY6.
M/S CGM ST.LAURENT (LAES4) (11.138/8.979/1978) ex
MAERSK ASIA TERTIO - 94 ex MAERSK TAURO - 90 ex LEV
ANTE EXPRESS - 88 - fra Tauro KS (A/S Gerrards Rederi), Kris
tiansand til (Sarlis Container Services S.A.), Piraeus, samme navn,
signal SWJS. Omdøpes PELJASPER

Torvald Klaveness & Co
solgte sin serie av tidligere
russiske bulkbåter; blant
andre Baune/ra 1986 som
gikk til Tyrkia. Fotoflite
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M/S ELI MARIE (LAQI2) (14.788/26.646/1973) ex LEROS
ENDEAVOR - 89 ex AENEAS - 87 ex CUNARD CARRIER - 78
- fra Gaard Partners II KS (Gaard Shipping A/S), Grimstad til
Shoreham Sailor S.A., Monrovia, omdøpt til NORBEL BULK,
signal ELSF9. deretter til VCT flagg, samme navn, signal J8LN5.
M/T HEBE (LJPF3) (2.273/2.950/1981) - K/S A/S Helengas (A/S
Havtor Management), Oslo/Stavanger til Tonga, samme navn, sig
nal A3CK5.
M/S IRMELIN (LAWP2) (998/1.806/1971) ex WESTSTREAM 89 ex OSTETURM - 83 - fra Arne Th. Jensen, Reipstad/Drammen
til Camel Marine Ltd. (Österströms Rederi AB), Kingstown, VCT,
omdøpt til LOVISE, signal J8LG2. (Solgt på tvangsauksjon til
Österström Rederi AB, Sverige men reg. i VCT).
M/S LIVANITA (LAWF2) (20.619/34.537/1977) ex AMATISTA
- 88 ex GENERAL VILLA - 87 ex BEAVER - 87 ex BESSNES 84 - fra K/S Sydship V, Åbenraa/Grimstad (Ugland Maritime
Services AS, Grimstad) til Trans Pacific Shipping Co. (Lasco Ship
ping Co.), Monrovia, omdøpt til JADE PACIFIC, signal ELRY5.
M/S MOZU ARROW (LAOH4) (44.398/42.276/1992) - fra La
Tour Rouge Shipping Corp., Monrovia/Bergen (Kristian Gerhard
Jebsen Skipsrederi A/S, Bergen), overført til Bahamas flagg, samme
navn, signal C6NI8.
M/S STAR LANGANGER (LAOX2) (29.275/40.200/1986) ex
HAWTHORN HILL - 86 sjøsatt som GELICA - fra A/S Taranger
(Westfal-Larsen & Co. A/S), Bergen til Masterbulk (Pte) Ltd.,
Singapore, samme navn, signal 9VDA.
M/S STAR LEIKANGER (LAPM2) (29.275/40.200/1985) ex
MARITIME WISDOM - 89 ex WISTERIA HILL - 87 ex GEMAR
- 86 - fra A/S Taranger (Westfal-Larsen & Co. A/S), Bergen til
Masterbulk (Pte) Ltd., Singapore, samme navn, signal 9VDI.
M/S SWIFT ARROW (LARM2) (44.398/42.276/1992) - fra La
Tour Rouge Shipping Corp., Monrovia/Bergen (Kristian Gerhard
Jebsen Skipsrederi A/S, Bergen), overført til Bahamas flagg, samme
navn, signal C6NI7.
August 1995:
M/T LULU (LANA4) (21.142/28.840/1993) - fra Fram Tankers VI
Ltd., Monrovia/Grimstad (Barber Ship Management AS, Oslo) til
S.A. de Navegacion Petrolera, Monrovia, omdøpt til PUNTA AN
GELES, signal ELSH3.
M/S NORBOX (LAUV2) (1.324/1.565/1979) ex HELJO - 89-fra
P/R Norbox DA (Einar Kjøde), Bergen til Rederiet Karsten Rousing
A.p.S., Danmark, omdøpt ANDERS ROUSING DIS-reg., signal
OZHW2.
M/T NYHERON (LAOV2) (62.526/123.597/1977) ex MED
HERON - 89 ex HERON - 84 - fra Togas II KS (Christian Haaland
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A/S), Haugesund til Malta, omdøpt til AMYNDAS, signal 9HUZ4.
M/S ROVER (LANF2) (16.281 Z23.323/1979) ex STAR ROVER 90 ex SEAROVER - 87 ex FENG SHIANG - 87 ex FENGTIEN 86 - fra Rover KS (Grieg Finans KS), Bergen til Marcissus Shipping
Ltd. (Bogazzi Servizi Navali S.r.h), Valetta, omdøpt til MED PISA,
signal 9HUR4.
M/S SKAUSTRAND (LAUT4) (26.824/43.815/1994) - fra
Skaustrand KS, Oslo (S & C Marine AS, Sandefjord) til India,
omdøpt ADITYA GAUTAM, signal VWXC.
M/S STREAM LINER (LAHQ4) (1.481/1.480/1970) ex ACACIA
-95- ex INGER -92 ex INGRID S-88 ex VOGOUR -81 ex BERG
STAR - 79 ex BELL VOGOUR - 78 sjøsatt som SLEIPNER - fra
Nord AS, Haugesund til Paraguay, omdøpt til PARANA FEEDER,
signal ZPJT.
M/S SVANUR (LAKP4) (778/965/ 1 972) ex BLUE GIRL - 74 - fra
Nes H/f, Reykjavik/Larvik (AS Shipmanagement Ltd., Oslo), til
Honduras, omdøpt til CHRISTIE MARE, signal HQRJ7.
September 1995:
M/S BAUNE (LAPI4) (24.609/41.630/1986) ex YAMPOL-92 ex
OINOUSSIAN PRIDE - 89 - fra Baune Shipping Inc., Monrovia/
Oslo (Torvald Klaveness & Co. A/S), til Cemre Deniz Ticaret ve
Nakliyat A.S., Istanbul, omdøpt til MUHITTIN OZTURK, signal
TCRK.
M/S BERGEN FALCON (LAHL4) (21.551/32.813/1984) ex FINN
FALCON - 90 - fra KS Bergen Falcon (Bergen Bulk Carriers A/S),
Bergen til Panama og skal omdøpes til BERGA FALCON.
M/S BOTNO (LADF3) (606/1.240/1971) - fra Frogner Shipping
AS v/Frogner Finans AS, Oslo/Bergen (Continental Ship Manage
ment AS, Karmsund overført til Bahamas, samme navn, signal
C6NK4.
M/T FLORA (JXFA3) (11.449/15.956/1959) ex ESSI FLORA - 95
ex M/S ESSIFLORA - 64 - fra Seabreak Norway AS c/o Trod Eide,
Oslo til India for opphugging. (Ank. Alang 15.07.1995).
M/S FORMO (LKYV3) (422/1.325/1973) - fra Paal Wilson Ship
ping AS (Continental Ship Management AS, Karmsund overført til
Bahamas, samme navn, signal C6NK5.
M/F GBC 02 (LARW4) (505/-/1993) - fra Hochtief A.G., Essen/
Bergen (Rutelaget Askøy-Bergen A/S) til Danmark.
M/S HAVJO (LALA2) (23.584/40.301/1978) - fra KS A/S Hav
bulk (A/S Havtor Management), Oslo til Liberia, omdøpt
ARISTOGENIS, signal ELSM4.
M/S JANOR (LATB4) (492/1.387/1970) ex ARA - 93 ex SARA 86 ex ARA - 85 sjøsatt som SCHWARZENBERG - fra Janor
Shipping AS c/o Finn O. Eckbo, Oslo/Sarpsborg (Th. Jacobsen &
Co. AS, Sarpsborg) til Malta, omdøpt ARA.
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M/S KAMBO (LARN3) (606/1.240/1971) - fra Frogner Shipping
AS v/Frogner Finans AS, Oslo/Bergen (Continental Ship Manage
ment AS, Karmsund overført til Bahamas, samme navn, signal
C6NK6.
M/T LISBET (LAIE4) (18.625/28.610/1990) - fra KS Swanmill
Shipping II, Hellerup/Stavanger £Sola Shipping & Trading Agency
AS, Forus), til Malta, omdøpt STRIGGIA, signal 9HUY4.
M/TLUNDINA (LAIF2) (30.636/57.372/1977) ex IVERLUNDINA
- 93 ex DAGLI - 89 ex OCELOT - 85 ex ALGOL - 83 - fra Lundina
KS (Acomarit AS), Oslo (solgt på tvangsauksjon 28.04.1995, slettet
21.09.1995) til Grecian Shipping Co. Ltd. (Navitankers Manage
ment Inc.), Valetta, omdøpt SANTA LUCIA, signal 9H5A5.
M/S MARPOL FIGHTER (LASI4) (497/1.473/1971) ex AL
WAASIT - 92 ex MARPOL FIGHTER - 90 ex AL WAASIT - 88
ex NORSKJELL NOR - 87 ex NORSKJELL - 85 - fra Marpol
Fighter AS (Tschudi & Eitzen AS), Oslo til Isle of Man.
M/T MIMI (LANB4) (21.142/28.840/1992) - fra Fram Tankers V
Ltd., Monrovia/Oslo (Barber International A/S, Oslo) til Liberia,
omdøpt CHEMBULK WESTPORT, signal ELSJ7.
M/S MYRMO (LMKQ3) (422/1.365/1973) - fra Paal Wilson

Shipping AS (Continental Ship Management AS, Karmsund over
ført til Bahamas, samme navn, signal C6NK7.
M/S PATRICIA (LAPL4) (24.621/41.808/1986) ex YAVOROV 92 ex COSTAS N. PATERAS - 89 - fra Patricia Ann Shipping Inc.,
Monrovia/Oslo (Torvald Klaveness & Co. A/S) til India, omdøpt lil
SANMAR PAGEANT, signal ATPK.
M/T POLYSAGA (LALI4) (79.918/150.152/1991) - K/S Rasmu s
sen Tankers A/S II (Rasmussen Management A/S), Kristiansand,
overført til Norsk Ordinært Register, samme navn, signal LHQO
M/S SCANDINAVIAN PINE (LAQX2) (34.157/41.203/1976) cx
NEW INDEPENDENCE - 89 - fra Terø KS, Lysaker/Farsm d
(Næss Management AS c/o Northern Navigation Norway A >,
Lysaker), til Liberia, omdøpt til CASCADIAN DAWN, Bahamas
flagg, signal C6NJ4.
M/S WILMASTER (LASQ2) (21.926/36.416/1977) ex JOHN
GORGIAS - 89 ex MAYA - 88 ex SELVA - 87 ex ORIENTAL
FOREST - 84 - fra KS Wilmaster (Anders Wilhelmsen & Co. A/S t,
Oslo til India, omdøpt SANMAR PA VILION, signal ATO I.
M/S XUNLONG (LAXL4) (464/-/1995) - fra Rosendal Verft AS
Rosendal/Bergen til Kina

Fergen en aldri ser.... P&0's St Clair har i sommennånedene en ukentlig avstikkerfra Lerwick til Bergen, med ankomst lørdag midnatt.
Skipet Ugger en times tid ved kaifør detförsvinner i mørket. Her er den påpasselig fotografert av Helge Sunde under Askøybroen
sommeren 1995.
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