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NyttfraNORogNIS
Ved Leif K Nordeide

Hurtigruteskipet Nordstjeraen på vei gjennom Stoksundet en
vintermorgen i 1994, fotografert av vårt tyske medlem Burkhard
Schiitt.

Planer att starta upp ett nytt organ för kryssnings och
färjesjöfarten har vuxit fram det siste året. Intresset för dessa
fartygen ökar mer och mer. För att möta dette intresse finns det
planer på att ge ut en tidning med 4 nummer per år, där fartygs
presentationer, historik, fleetlister, reseskildringar och nyheter
inom denna sjöfartsgren kommet att behandlas. Tidningen
planeras att tryckas med 24 sidor, varav 16 i fyrfärg. Priset på
dette kommer att ligga på 220 Kr inkl moms och frakt.
Vil vill med denna notis sondera terängen och intresset bland
sjöfartsintresserade inom NSS för en sådan tidning. Har ni in
teresse kontakta:

Chefredaktör Göran Freiholtz på tel/fax 00 46 35 61 486. Det
går även utmärkt och skicka ett vykort till adressen Bronsgt 13
A, S-31332 Oskarström

Knut H Næss, Framnesvegen 10,1515 Moss, gir bort årgangene
1987-1998 av Skipsrevyen gratis ved henting, evnt mot dekning
av frakt. Ring 69 27 12 75.

SeaWind

Innhold

Forsiden:



Skipet nummer 1.1999 er ute, med en blanding av relativt langeartikler og fyldige faste spalter. For redaktøren er det en stor
glede at bladet i dag har en bredere krets av aktive bidragsytere enn
noen gang tidligere, men samtidig frustrerende å måtte utsette artikler
over både ett og to nummer. Jeg ber om förståelse for dette fra de
respektive forfattere, men det er som regel en avveiing både av emne
og omfang for å få bladet til å «gå opp» i 64 sider.
Vi har foreløbig lagt oss på 64 sider, ganske enkelt fordi dette er un
der portogrensen på 250 gram. I dette nummeret går f eks fire sider til
årsmøtesaker og fire til fargebilder. I neste nummer kan vi love et
rikholdig utvalg av artikler, både om store og små rederier og om sivile
og militære skip. Et gjensyn med «Fiskekroken» har lenge stått på
programmet.

Årsmøtet i år er berammet til lørdag 8. mai i Sandefjord, med
påfølgende fergetur over til Strömstad og overnatting der. Dette burde
gi rike muligheter til å treffe medlemmer fra store deler av Sør-Norge.
Sett av helgen 8.-9. mai til årsmøtet i Sandefjord!

Jag fortsätter här med mina norska fotoerbjudanden och presenterar ännu en offert med 20 norska fartyg. Den här gangen har jag valt
ut mestadels mindrefartyg. Fotona kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris 5:-), 13x18 cm (pris 10:-) och 18x24 cm (pris 25:-). Till
varje beställning kommer enhetsporto med 15:-. Sänd Din beställning tillsammans med betalning (endast kontant i NOK el. SEK, ej
check) till undertecknad, så kommer fotona så snart som möjligt. Offert no 6 är öppen fem månader efter tidningens utgivningsdatum.
Väl bekommet!

ms Atlas 3252 brt-1979 Singapore ms Gulla 497 -1947 Monfalcone msKvELLvm 200-1912 Moss
msÄVANT 3187-1979 Singapore msHiDRA 177 -1915 Scheveningen ms Sandal 132 -1945 Lowestoft
ms Canasta 200 -1966 Sandnessjøen ms Hirma 486 -1966 Aukra ma Sannoil 239 -1968 Elsfleth
msCHARENTE 1139 -1958 Lekkerkerk ms Joker 299 -1968 Hamburg msSEAWEST 811 -1968 Delfzijl
ms Edxvaag 1572 -1971 Fredrikshavn ms Jolita 299 -1968 Hamburg ms Seateam 499 -1969 Oberwinter
ms Fraterna 498 -1966 Ulsteinsvik ms Klevstrand 299 -1970 Arendal ms Skude 300 -1942 Hamburg
ms Frito 1200 -1964 Falkenberg ms Knardal 299 -1969 Arendal

Tomas Johannesson

Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige, tel/fax 446 42 23 66 29
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Bildet over viser et norsk kystruteskip i tysk tjeneste,
merket NS3S (NS = HafenschutTflotille Stavanger).
Men hvilket skip kan det nå være ?
Blant defå kystruteskip som ble tatt i bruk av tyskerne
var Stavangerskes Kong Olaf, bygget i 1883 på
Stavanger Støberi & Dok og senere modernisert. I
tysk tjeneste gikk det tapt i november 1944 i
Korsfjorden.
Men hva mener leserne? Er dette Kong Olaf i

krigsmaling, Arendalskes Kong Oscar H/rø 1904 eller
nattruteskipet Bergen fra 1909?

Ellers er det kommet noen spekulasjoner som svar
påforrige nummers «gåte»fra Brødrene Anda. Kunne
lekteren Odin være gamle Askerfra 1893, somjo ble
lekter Odin hosAnda ? Neppe; «vår» Odin ser ut som
en adskillig større «ekte» lekter.

Inntil videre står spørsmålet derfor ubesvart.
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/en notis i Stavanger Aftenblad 16. oktober 1995, opplyser Stavanger Skifterett at det 10. oktober s.å. varavsagt kjennelse i konkursboet til det tidligere Stavanger-rederiet Brødrene Olsen A/S, som ble slått konkurs
25. februar 1993. Dermed var siste kapitel skrevet om historien til et av Stavangers mest kjente rederier i dette
århundre, et rederi som gjennom 82 år hadde drevet en stor og allsidig virksomhet i Stavanger og omegn.
Man kan med trygghet si at Brødrene Olsen var det Stavanger rederi i dette århundre som til enhver tid
disponerte den mest differensierte flåte, både hva størrelse-, type- og alderpå skip angikk. Seiv om Brødrene
Olsen i dag kun er en del av vår lokale sjøfartshistorie, eksistererfremdeles et av rederiets tidligere selskaper
i beste velgående.

Skibsaksjeselskapet Solvang ASA 1. 1936-1987 Gowart-Olsen (Brødrene Olsen A/S) perioden
fremstår i dag som et fullt integrert 2. 1983 - 1992 Selvstendig investeringsselskap
rederi, med adresse Næringslivets Hus 3. 1992- Fullt integrert rederi
i Haakon VIFs gt. 8 i Stavanger.

Selskapet hadde ved årsskiftet 1998/ I ekstraordinær generalforsamling 26. Olsen familien varte frem til 1. juli
99 eierinteresser i- og disponentan- april 1983 ble selskapet fisjonert, ved 1987, da disponentavtalen med C.
svaret for 10 skip, ni LPG-tankere og at 49 prosent respektive 46 prosent av Gowart-Olsen &Co ble oppsagt, og
ett Panmax bulkskip, samt en nybyg- selskapets aktiva og passiva ble overtatt John Arild Ertvaag ble ansatt som
ningskontrakt for et LPG/Ethylen skip av Skipsaksjeselskapet Activ og selskapets disponent.
for levering i juni 1999. 1 tillegg hadde Skipsaksjeselskapet Gezina, som ble
selskapet eierinteresser i12 LPG- disponert av henholdsvis Brødrene I dette nummer av Skipet er det
tankere tilhørende Bergesen d.y. Olsen og Th. Brøvig i Farsund, mot historien om Skibsaksjeselskapet
gruppen. amortisering av disse aksjonærers Solvang som omtales. Historien om

aksjer i Solvang. Fem prosent av alle Brødrene Olsen får vente til et senere
Rederiets historie kan deles inn i tre poster ble igjen i «gamle» Solvang. nummer.
perioder. Selskapets tilknytning til Gowart-
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Kongsstein av Stavanger på vei inn mot Cape Town tidlig på 50-tallet, et av skipene under «The Green Diamond»
Foto via Arne Sognnes
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Firma Brødrene Olsen A/S

Firma Brødrene Olsen ble registrert i
Stavanger 12. juni 1911 av brødrene
Gudmund Andreas (1871-1930) og
Johannes Olsen (1886-1948).

Det hele begynte derimot i oktober
1910 med klarering av dampskipet
Sirius tilhørende Kornelius Olsen i Sta
vanger. Skipet var låstet med 400 tonn
kull.

I 1910 da Gudmund Andreas Olsen
førte dampskipet Livingstone * på 1.400
tonn dødvekt i fruktfarten på Vestindia,
og Johannes Olsen var avdelingssjef i
et skipsmeglerfirma i Hamburg, kjøpte
brødrene det bark-riggede stålskipet
Bali på 1.800 tonn dødvekt. Skipet som
var bygget i Sunderland i 1891, total
forliste på sin første tur ved Penguin
Island Julaften 1910, på reise fra Car
diff til Luderitz Bay.

Ved starten drev Brødrene Olsen med
skipsmegling, klarering, assuranse
agenturer for land- og sjøforsikring og
havariagenturer. Det varte ikke lenge før
det første skipet ble innkjøpt, og det la
dermed grunnlaget for den rederidrift
som kom til å bli den viktigste virksom
het i årene som fulgte.

Brødrenes forskjellige forutsetninger
utfylte hverandre godt. Gudmund
Andreas Olsen hadde praktisk og
teknisk innsikt fra sin tid som skips
fører, vesentlig i fruktfarten på Vest
india, mens Johannes Olsen hadde
teoretisk- og bransjemessig innsikt fra
sin praksis i et stort shippingfirma i
Hamburg.

Det de begge hadde felles var sjø
mannsblod i årene. Deres far var
seilskuteskipperen I.C. Olsen, populært
kalt «Væni-Olsen», ettersom han i 11
år var fører av fregatten Væni på 959

* Dampskipet Livingstone var på 1.400 tonn
dødvekt og tilhørte skipsreder C. Mathisen
i Bergen. Det var bygget i 1906 på Stavanger
Støberi & Dok som ett av fire søsterskip som
skipsreder Mathisen fikk bygget ved
Stavanger-verftet i årene mellom 1904 og
1912.
Som en kuriositet kan nevnes at brødrene i
1917 kjøpte søsterskipene Agnella og
Burstad på 1.250 tonn dødvekt bygget i
henholdsvis 1908 og 1911, fra Gudmund
Andreas Olsens tidligere arbeidsgiver,
skipsreder C. Mathisen i Bergen.

(1911-1993)
n.r.t. Væni som var bygget i 1864, I denne ekspansive perioden som førte
tilhørte konsul Jacob Sømme m.fl. i rederiet frem til det nest største i
Stavanger. Stavanger etter Sigval Bergesen, var det

Kaptein I.C Olsen hadde også skips- en tid også planer om å anlegge skips
parter. Han hadde 21/300-parter i damp- verft på Eigerøy ved Egersund, hvor det
skipet Fridtjof'på 1.300 tonn dødvekt, var blitt innkjøpt et større landområde,
som skipsreder Georg T. Monsen i
Stavanger kjøpte i 1899 for 66.000 kro- Allerede i 1915 hadde firmaet 7 skip
ner. Skipet ble videresolgt i 1912. samt 3 nybyggningskontrakter.
Kaptein Olsen var fører av skipet, før Ekspansjonen nådde sin topp rundt
han overtok førerposten på damp-skipet 1919 da man hadde 17 skip i fart og
Carl på 4.000 tonn dødvekt tilhørende under bygging. Bare i årene mellom
Georg T. Monsen. 1915 og 1918 ble det inngått kontrakter

1 1901 gikk kapteinen i land for godt, for bygging av ikke mindre enn 12 skip.
og kjøpte Gjemres førebaatsforretning Det største var et turbinskip på 8.864
samtidig som han overtok agenturet for tonn dødvekt, som ble kontrahert i
Nordens Kobberstof. oktober 1916 hos Rosenberg Mek.

I desember 1913 kjøpte brødrene planen ha navnet Rosenberg, men på
dampskipet Dagmar fra John P. grunn av en rekke problemer som
Pedersen & Søn. Til heder for sin far hovedsakelig skyltes 1. verdenskrig,
kapteinen, ble hun gitt navnet Veni. blant annet problemer med stål-

Dette var forøvrig det første av i alt leveranser fra USA, ble kontrakten
fem Stavanger-skip med navnet Veni. annulert av rederiet mot å betale et
Ett tilhørte Brødrene Olsen, mens de kanselleringsgebyr på 1,5 millioner
resterende har tilhørt Peder Smedvig. kroner.

Etter Balis forlis Julaften 1910, Kontrakten ble så overtatt av Bruus
kjøpte brødrene i desember 1911 gaard Kiøsterud &Co i Drammen, og
dampskipet Adonis* på 780 tonn fikk ved levering i 1921 navnet Handi
dødvekt. Skipet som var bygget i 1895, cap. Disse store nyanskaffelsene ble
var i rederiets eie frem til februar 1914 gjort med en bestemt plan for øye,
da det ble solgt til Riga. samarbeid med et stort utenlandsk

Adonis var det første av i alt 28 skip linjerederi,
som rederiet kjøpte og kontraherte i
årene frem til 1921. Det katastrofale fraktfallet i årene 1921

* Kaptein I.C. Olsen var fører av briggen der en tredjedel og nærmere en
Adonis i årene mellom 1873 og 1878. fjerdedel av nivået i 1920, førte til
Briggen som var på 78,5 comm.l. var bygget firmaets konkurs i 1921.
i 1867, og tilhørte O.J. Baade i Stavanger. Den 6 . juni \ 91 \ ble det personlige

Dampskipet Kannik (2230 tdw) går prøveturfra nederlandsk verft i 1917, en avflere
nybygningerfra nederlandske verft. Foto via Martin Lindenborn

Verksted i Stavanger. Skipet skulle etter

og 1922, hvor fraktene sank ned i un-
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firma Brødrene Olsen tatt under kon- Brødrene Johan Carsten og Alf hadde Han ble arrestert i 1942 og sendt til
kursbehandling. Frem til konkursen i en eldre bror som het Andreas. Han var Grini der han ble tillitsvalgt/personal
1921, hadde Brødrene Olsens største kaptein og døde i ung alder som følge sjef for 6000 fanger.
rederiselskap vært Rederiaktieselskabet av et slangebitt.
Vestlandske Lloyd. Firmaets øvrige
tonnasje hadde vært eiet av enkeltskips
selskaper.

Nye Brødrene Olsen A/S ble etablert (1912-1972) ™W T Ta T> . 7 1ft«- , . , ,17. luni 1921 av de to brødrene og T TT TT _ 1A ,. r. . _ , .. . . ._ ._
.. , ~,.„, , i jj I «Hvem er Hvem» fra 1964 tinner vi Stavanger Redenforenmg fra 1947,

skipsmegler Alf Wathne, som hadde _ n . , A1 __ , ° . ° 0iM iriC/1~..„. . o ~ ~, følgendeopplysnmgeromAlf Gowart- hvorav formann i årene fra 1948 til 1954,arbeidet i firmaet i en arrekke. Alf _° rr j o
„, , OJi c r- Olsen. styreformann i Viste Hotell A/S 1954,Wathne trådte samme ar ut av firmaet *-,* ~ ™ j « -™- »,«xt r

Alf Gowart-Olsen (AGO) var født styremedlem i Skips A/S Vea fra 1948,
og etablerte egen skipsmeglerforret- ,n . . ini . .-, , . c ._. .. , C1 'r , ro 30. juni 1912 i Stavanger, som yngste viseformann i Christianssands Skibs

sønn til skipsreder Gudmund Andreas assuranceforening fra 1948, medlem
Ved Gudmund Andreas Olsen bortgang Olsen (1876-1930) og Alma Marie Lie Det Norske Veritas fra 1954, styre
i 1930, trådte også Johannes Olsen ut (1886-1944). AGO ble gift i 1938 med medlem i Norsk Skipsopphuggings Co
av firmaet, og han flyttet senere til Randi B aade Orre (født 27. juli 1917), A/S fra 1938, formann i Stavanger
Argentina. Firmaets ledelse ble etter datter av direktør Thorleif Orre og Militærforening fra 1959, medlem i
dette overtatt av Arthur Larsen og Johan Esther Baade. hovedstyret i Norges Reder-forbund fra
Carsten Olsen (1901-1932), nest eldste De fikk seks barn, Alf jr. som døde i 1948. AGO var Ridder av St. Olav,
sønn av Gudmund Andreas Olsen. ung alder, Gudmund, Esther, Randi, Ridder av den nederlandske Order of

Johan Carsten Olsen som var Turid og Carsten. Oranje Nassau. Deltagermedalje med
utdannet jurist, hadde arbeidet i firmaet AGO ble innehaver av firma rosett.
siden 1925, men døde allerede i 1932. Brødrene Olsen A/S i 1932, Neder- Alf Gowart-Olsen døde 17. oktober
Hans yngste (halv)bror Alf Gowart landsk konsul i 1957. AGO var 1972.
Olsen, overtok nå ledelsen av firmaet disponent og styremedlem i D/S A/S
kun 20 år gammel. Alf Gowart Olsen Firda fra 1932, i D/S A/S Ledaal fra Ved Alf Gowart-Olsens inntreden i
som på dette tidspunkt gikk på sjøkrigs- 1934, i Skibs A/S Solvang fra 1936, i firmaet i 1932, disponerte det kun ett
skolen, måtte avbryte sine studier ågå Skibs A/S Activ fra 1939, i Skibs A/S skip, dampskipet Kannik på 1.250 tonn
inn i familiefirmaet. Han var enda ikke Kongsborg fra 1946 og i P/R Skansen dødvekt bygget i 1923 som Nytåar, for
myndig, slik at det første året av sin fra 1946. skipsreder Georg T. Monsen i
sjefstid måtte hans formynder under- Under krigen var AGO sjef for de Stavanger. Det var blitt innkjøpt i mai
tegne papirer for ham. frivillige troppene i Dirdal i Rogaland. 1926 for 250.000 kroner. Kannik var

4

Alf Gowart-Olsen

Videre var AGO styreformann i A/S
Standard Ltd. fra 1940, styremedlem i
Det Stavangerske Dampskibsselskab AS
fra 1947, i Stavanger Flint A/S fra 1947.
AGO var formann i Stavanger Sjøfarts-
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Built by BERGENS MEK. VERKSTED, Norway, 1890.
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formelt eiet av D/S A/S Firda og forliste
15. juli 1935.
Neste kjøp fant sted i juni 1934, da

dampskipet Skudefjord på 5.100 tonn
dødvekt ble innkjøpt fra Stavanger
Skibs Opphugning Co for 80.000
kroner. Skipet som var bygget i 1899,
fikk nå navnet Ledaal. Kjøpet ble gjort
på vegne av det nyopprettede selskapet
D/S A/S Ledaal, som var blitt etablert i
samarbeid med bl.a. skipsmegler Ernst
Gundersen (1896- 1960) i firmaet.

Året etter, i desember 1935, ble
Brødrene Olsens andre skip med navn
Kongsgaard innkjøpt fra Sverige for
regning av D/S A/S Firda. Skipet som
var på 2.500 tonn dødvekt og bygget i
1920, fikk ingen lang karriere under
rederiets flagg, da det i august 1936 ble
solgt tilbake til Sverige. Kapitalen som
ble frigitt, la grunnlaget for etableringen
av Skibsaksjeselskapet Solvang.

1 1936 kunne firma Brødrene Olsen A/S
feire sitt 25 års jubileum. 25. januar
dette år ble det sendt ut innbydelse til
aksjetegning i Skibsaksjeselskapet
Solvang. Aksjekapitalen skulle være
minimum 1,5 millioner kroner og
maksimum 1,7 millioner kroner fordelt
på navneaksjer a kr. 1.000,-.

Innbyderne som også utgjorde
selskapets første styre, var skipsrederAlf
Gowart-Olsen som tegnet 25 ordi-nære
aksjer, konsul Gust. A. Arentz (25 aksjer),
skipsmegler Ernst Gundersen (25 aksjer)
og advokat Olaf Nygaard (15 aksjer).
Innbyderne hadde gjennom skipsmegler
Herman J. Sørensen i Oslo kontrahert et
motortankskip på 14.500 tonns dødvekt
hos Kockums Mek. VerkstadsAktiebolag
i Malmö. Skipet skulle etter kontrakten
leveres senest 1. juli 1937.

Kontraktsummen var 2,85 millioner
svenske kroner, hvorav 1,425 millioner
svenske kroner skulle lånes mot Iste
prioritets pant i skipet. Skipsreder Alf
Gowart-Olsen skulle være selskapets
disponent. Skibsaksjeselskapet Solvang
ble stiftet 24. oktober 1936 og registrert
21. april 1937.

Skibsaksjeselskapet Solvang var ikke
Brødrene Olsens første forsøk på å
etablere et tankrederi. Allerede i
november 1935 forsøkte de å skaffe den

Skibsaksjeselskapet
Solvang etableres

nødvendig kapital for å kjøpe en norsk
motortanker på 8.600 tonn dødvekt som
bygget hos Odense Stålskibsværft i
1928. Da det viste seg vanskelig å skaffe
den nødvendige kapital, ble dette
tankprosjektet skrinlagt.

Brødrene Olsens skip ble på denne tiden
oppkalt etter lokale steder i Stavanger,
som Ledaal, Kannik, Kleven, Kampen,
Plentingen, Blidensol, Vaagen, Holmen,
Stokka, Solvang og Kongsgaard.

Navnet Solvang stammer fra eien
dommen Solvang som i sin tid tilhørte
en av Stavangers mest fremgangsrike
handelsmenn, Charles Samuel Racine
(1826-1896). Charles Racine var født i
Neuchatel i Sveits, men reiste i 1844 til
Danmark, deretter til Stavanger. Han ble
gift med Marie Berentsen (1840-1890),
datter til skips-reder Erik Berentsen
(1805-1868), og ble deretter partner i
byens store rederi- og handelsfirma E.
Berentsen.

Charles Racine var også svigerfar til
konsul Sigval Bergesen (1866-1956).
Dette forklarer hvorfor flere skip hos
Bergesen rederiene har hatt navnene
Charles Racine, Berge Charles og
Berge Racine.

Navnet Solvang hadde også tidligere
blitt benyttet av Brødrene Olsen. I
september 1920 overtok rederiet på
vegne av Rederiaktieselskabet Vest
landske Lloyd dampskipet Solvang på
4.050 tonn dødvekt fra Willington Quay
on Tyne.

Skibsaksjeselskapet Solvang var bare
ett av flere skipsaksjeselskaper som ble
etablert i Stavanger på 1920- og -30
tallet.

Med Kongsgaard/zM: nystiftede Solvang et av landets største tankskip. Foto Kockum

Brødrene Olsen etablerte i 1934 D/S

* Peder Smedvig het opprinnelig Peder
Pedersen, men skiftet navn til Peder
Smedvig i 1934. Smedvigs Rederi A/S var
opprinnelig opprettet med navnet D/S A/S
Peder Pedersens Rederi.

A/S Ledaal, mens Stavangers største
reder på denne tiden, Sigval Bergesen,
etablerte Skibsaksjeselskapet Dalfonn
i 1928, Skibsaksjeselskapet Snefonn i
1934 og Skibsaksjeselskapet Ringfonn
i 1936. Disponeringen av Skibsaksje
selskapet Snefonn ble overtatt av hans
yngste sønn Sigval Bergesen d.y. i
1935, da denne gikk ut og etablerte eget
firma under navnet Sig. Bergesen d.y.
&Co.

Kornelius Olsen etablerte A/S M/S
Hidlefjord i 1927 (Skipsaksjeselskapet
Hidlefjord fra 1953) og Skibsaksje
selskapet Byfjord i 1937.
Stavanger Tankrederi A/S ble etablert
i 1932 på restene av det gamle og
ærverdige fruktskiprederiet Holdt &
Isachsen, mens Peder Smedvig
etablerte A/S Smedvigs Tankrederi i
1935 og A/S Smedvigs Rederi* i 1929.

Skibsaksjeselskapet Solvang, -
Dalfonn, -Snefonn, -Ringfonn, -
Hidlefjord og Stavanger Tankrederi
A/S' første skip, var alle nybygg.

D/S A/S Ledaal, Skibsaksjeselskapet
Byfjord, A/S Smedvigs Tankrederi og
A/S Smedvigs Rederi's første skip, var
alle blitt innkjøpt brukt.

Solvangs første skip var tiltenkt navnet
Solvang, men da dette navnet var opp
tatt, fikk det navnet Kongsgaard,
oppkalt etter Stavanger Katedralskole.

M/T Kongsgaard
(1937-1942)
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Man vet ikke med sikkerhet når

Stavanger Katedralskole var blitt
opprettet, men skolen nevnes første
gang i et gavebrev datert i år 1243.
Skolen har derimot holdt til på
Kongsgaard i 175 år, like siden 1824.

Kongsgaard var på 15.000 tonn død
vekt og ble levert fra Kockums 5. august
1937. Skipet som kostet 2.935.534
kroner, utførte først 3 turer fra Syd-
Amerika til Europa, hvoretter skipet
den 26. november 1937 ble levert på et
10 års certeparti til det belgiske
oljeselskapet Petrofina, til frakt 5/9 (5
shilling 9 pence pr. tonn. pr. måned).
Dette var innledningen på et langt og
fruktbart befraktningssamarbeid
mellom Petrofina og rederiet,

Kongsgaard var det andre tankskipet
som verftet hadde levert til et stavanger
rederi. I juni 1932 ble motortankeren
President Herrenschmidt på 13.860
tonn dødvekt levert til Sigval Bergesen.

Det var også tredje gang at navnet
Kongsgaard ble benyttet av Brødrene
Olsen. Første gang var i januar 1920,
da rederiet på vegne av Rederi
aktieselskabet Vestlandske Lloyd fra
N.V. Werft de Nord i Alblasserdam,

overtok dampskipet Kongsgaard på
4.050 tonn dødvekt. Skipet var ved
overtagelsen rederiets største skip, og
byens tredje største skip etter
damptankeren Breifond på 8.600 tonn
dødvekt og dampskipet Isfond på 7.500
tonn dødvekt, begge tilhørende Sigval
Bergesen. Første Kongsgaardble solgt
til utlandet ved offentlig tvangsauksjon
avholdt i Rotterdam 7. juni 1921.

Rederiets andre Kongsgaardble som
tidligere nevnt innkjøpt fra Sverige i
desember 1935, og solgt tilbake til
broderlandet i august 1936.
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Driften av Kongsgaard svarte til
forventningene, slik at det for 1937 og
1938 ble utbetalt 10 prosents utbytte til
selskapets aksjonærer.

De økonomiske resultatene de to
første driftsårene, samt fremtidsut
siktene basert på skipets lange certe
parti, gjorde at det i oktober 1939 ble
inngått ny kontrakt med Kockums om
bygging av en motortanker på 16.000
tonn dødvekt for levering i august 1941,
til fast pris av 4,1 millioner svenske
kroner.

Ved inngangen til 1940-tallet bestod
Solvangs flåte av følgende skip:
M/T Kongsgaard 15.000 tdw 1937
D/S Henrik Ibsen 7.650 tdw 1906
M/T Nybygg 16.000 tdw 1941

19. juni 1941 på reise fra New York til
England i konvoi, ble Kongsgaard
rammet av en torpedo i pumperommet
midtskips på babord side. På tross av
brann ombord og krenging av skipet,
lyktes det for 9 mann som ble igjen
ombord å få slokt brannen og rettet opp
skipet og ta mannskapet i livbåtene
ombord igjen. Konvoien ble innhentet
etter ett døgn. Etter utlossing avgikk
skipet til Belfast hvor det ble reparert.

Om morgenen den 21. februar 1942,
7 nautiske mil vest av North Point

Curacao, på reise fra Puerto de la Cruz
til Aruba med 15.000 tonn lett olje, ble
skipet kl. 09.12 rammet av en torpedo.
Kongsgaard var blitt torpedert av «U
502», og sank natt til den 22. februar.
Av skipets besetning på 42 mann,
omkom 38 personer.

Forliset til Kongsgaard var den
største ulykken som rammet noe
Stavanger-skip under 2. verdenskrig.

M/T Kongsgaard
torpederes

Fra starten i 1936 og frem til i dag, har
Solvang kun disponert fem tørrlaste
skip.

Selskapets første tørrlasteskip ble
overtatt 21. desember 1938, da damp
skipet Henrik Ibsen på 7.650 tonn
dødvekt ble overtatt fra skipsreder
Vilhelm Torkildsen i Bergen. Solvang
hadde betalt 16.500 engelske pund for
skipet som var bygget i 1906, samme
år som den berømte dikter døde.

Det avgikk deretter til Danzig hvor
det låstet kull for Buenos Aires, hvor
det skulle levers på ett 2 års timecharter
til argentinske befraktere til en frakt av
1.450 engelske pund pr. måned. Henrik
Ibsen var ved overtagelsen det største
tørrlasteskip som til da hadde hørt
hjemme i Stavanger.

Rederiet som i 1921 måtte skille seg
av med alle sine skip, var igjen på vei
oppover.

Forfatteren Nordahl Grieg
og D/S Henrik Ibsen

Forfatteren Nordahl Grieg (1902-1943)
drog etter artium til sjøs med damp
skipet Henrik Ibsen.

Etter sin hjemkomst debuterte han
med diktsamlingen «Rundt Kap det
gode haab» i 1922, og vakte i 1924
oppsikt med djerve skildringer fra sjø
mannslivet i romanen «Skibet gaar
videre».

Som en kuriositet kan nevnes at

samtidig med salget av Henrik Ibsen,
solgte skipsreder Torkildsen også
dampskipet Christian Børs på 7.100
tonn dødvekt bygget i 1905, til skips
reder Edvin Endresen (Skibsaksje
selskapet Saphir) i Stavanger.

Stavangers fem største tørrlasteskip
var etter disse kjøpene:
D/S Henrik Ibsen 7.650 tdw 1906
Skibs A/S Solvang (Brødrene Olsen A/S)
D/S Saphir 7.100 tdw 1905
Skibs A/S Saphir (Edvin Endresen)
D/S Ledaal 5.100 tdw 1899 D/S A/S
Ledaal (Brødrene Olsen A/S)
D/S Veni 4.900 tdw 1901 D/S A/S Veni
(Peder Smedvig)
D/S Favorit 4.300 tdw 1920 Smedvigs
Rederi A/S (Peder Smedvig)

Henrik Ibsen seilte heldig gjennom
begge verdenskriger.

Under 2. verdenskrig gjorde skipet
53 turer over Atlanteren i fart mellom

D/S Henrik Ibsen
(1938-1952)

Ved leveringen var Kongsgaard Stavanger-flåtens nest største skip,
og byens 11. tankskip.

M/T Charles Racine 15.540 tdw 1936 Skibs A/S Snefonn
M/T Kongsgaard 15.000 tdw 1937 Skibs A/S Solvang
M/T Barfonn 14.800 tdw 1931 Skibs A/S Dalfonn
M/T Kaldfonn 14.766 tdw 1936 do
M/T Dalfonn 14.410 tdw 1928 do
M/T President de Vogue 14.290 tdw 1935 Skibs A/S Snefonn
M/T Krossfonn 14.225 tdw 1935 Skibs A/S Dalfonn
M/T President Herrenschmidt 13.860 tdw 1932 do
M/T Hidlefjord 11.750 tdw 1928 A/S M/S Hidlefjord
M/T Senator 9.870 tdw 1934 Stavanger Tankrederi A/S
M/T G/Jffre 9.600 tdw 1928 A/S Smedvigs Tankrederi



Dampskipet Henrik
Ibsen på 7.650 tdw
seilte under
Solkvangs flagg fra
1938 inntil 1952, da
den gikk til
opphugging.
Skyfotos

USA og Storbritannia. Fartøyet gikk
som regel alene, da det ble fraseilt av
konvoiene, og dermed ble en såkalt
«straggler». På grunn av sine mange
vellykkede soloturer, fikk Henrik Ibsen
tilnavnet «The Lonely Wolf».

Etter krigen mottok rederiet et
takkebrev fra Ministry of Transport,
hvor man takket skip og mannskap for
innsatsen. Kaptein LM. Nilsen var
skipets fører fra 1940 til 1946. Av
mannskapet ble han kalt for «Buddha».
Etter krigen seilte Henrik Ibsen i flere
år i malmfarten mellom Narvik og
Ghent, samt på diverse timecharter. Da
skipet i 1953 skulle gjennomgå omfat
tende klassifikasjonsarbeider, og da
fraktmarkedet for denne type skip
hadde falt katastrofalt sammen, spesielt
for den type som Henrik Ibsen
representerte, ble det solgt til engelske
skipsopphuggere, hvor det ble levert i
desember 1952. Salgsgevinsten
utgjorde kroner 1.227.008.

I en avismelding het det at Henrik
Ibsen hadde tilbakelagt en distanse som
svarte til hundre gånger rundt jorden
ved ekvator. Propellen hadde gjort 800
millioner omdreininger og bunkers
forbruket hadde vært 300.000 tonn kull.
Videre het det at det nesten var utrolig
at både hovedmaskin og kjeler stort sett
var de samme som da skipet ble levert i
1906.

Etter salget av Henrik Ibsen vurderte
styret i Solvang forskjellige tørrlastskip
prosjekter. Det ble bl.a. vurdert å kjøpe
et engelsk linjeskip på 10.500 tonn
dødvekt som var bygget hos Harland
& Wolff Limited i Belfast i 1923. Av
forskjellige årsaker gikk ikke dette
kjøpet i orden.

Solvangs kontrakt hos Kockums som
var blitt sjøsatt i april 1942, hadde frem
til freden i 1945 blitt liggende ved
verftet delvis ferdiggjort. Skipet som
hadde fått navnet Kongsstein, var på
16.200 tonn dødvekt, og ble overtatt av
selskapet den 9. september 1945. Skipet
var ved levering Norges første skip som
var blitt utstyrt med eget tannlege
kontor ombord.

Etter overtagelsen utførte skipet under
UMA-perioden 3-reiser fra USA til
England. Etter å ha seilt på forskjel-lige
certepartier, ble skipet den 9. juli 1948
levert på ett 5-års timecharter til Anglo
Saxon Petroleum Co til raten 21/6.

1 1951 var skipet off-hire i 70 dager,
da det ble utført større maskin
reparasjoner. I 1953 forfalt skipets 8-
års klasse, og abeidet ble utført hos
Kockums. Samtidig med de ordinære
klassifikasjonsarbeider ble det også
utført omfattende maskinreparasjoner
og forbedringer. Maskineriet ble
ombygget fra saltvannskjøling til fersk
vannskjøling. Videre ble skipets brohus
midtskips bygget ut i borde, hvoretter
skipet fikk 200 tonn større dødvekt.
Arbeidet tok 64 dager, og Kongsstein
ble deretter den 9. august 1953 levert
på et 7 års timecharter til førsteklasses
sveitsiske befraktere til rate 24/-.

Dette certepartiet var blitt inngått i
kombinasjon med selskapets nybygg
hos Rosenberg (Kongstank), som var
blitt bortfraktet til samme befraktere for
et tilsvarende 7 års certeparti, men til
rate 27/-.

M/T Kongsstein
(1942/45-1954)

Våren 1954 innledet Brødrene Olsen
forhandlinger med skipets befraktere
om å sette Kongsgaard som var blitt
tilbakelevert fra sitt certeparti med
Anglo Saxon i mai 1954, inn på
Kongsstein?, certepartiet, da man ønsket
å få frigitt Kongsstein for salg. Dette
gikk i orden, og Kongsgaard gikk inn
på certepartiet i juni 1954.
Kongsstein lå deretter opplagt i en

kortere periode som ble benyttet til
vedlikeholdsarbeider. Fraktratene
bedret seg noe utover høsten 1954, så
Kongsstein kom igjen i fart.

I november 1954 ble Kongsstein
solgt for 420.000 engelske pund til det
finske rederiet Lovisa Ångfartygs A/B,
Lovisa, som overtok det 13 år gamle
skipet den 18. januar 1955.

For å dra nytte av de daværende gode
fraktkonjukturer, inngikk Brødrene
Olsen A/S sommeren 1946 kontrakt
med det engelske verftet Smith's Dock
Ltd. i Middlesbrough, om bygging av
et dampdrevet lasteskip av verkstedets
standardtype på 3.650 tonn dødvekt.
Avtalt pris var 165.000 engelske pund,
og levering skulle finne sted i 1948.
I forbindelse med kontraheringen ble

Partsrederiet Skansen opprettet, hvor i
Solvang hadde 3/4-parter og D/S A/S
Firda hadde 1/4-parter. D/S A/S Firda
hadde ikke hatt noe skip siden salget
av dampskipet Kongsgaard i august
1936.

Skipet i Middlesbrough ble aldri over
tatt av Partsrederiet Skansen, som i

Partsrederiet Skansen
(1946-1954)
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1947 solgte kontrakten til det svenske pund i reparert- og nyklasset stand.
Rederi AB Iris i Stockholm. Rederi AB Forutsetningen for overtagelsen var at
Iris som var etablert i 1916, var et skipet skulle seile under engelsk flagg
tradisjonelt svensk rederi som blant i 3 år, i det Det Britiske Admiralitet som
annet drev linjefart mellom Sverige, den egentlige selger, hadde betinget seg
England og Kontinentet. dette. Styret i Solvang fant tilbudet

Skipet ble levert fra verftet i Middles- meget fristende, og innledet for
brough den 10. juni 1948, og fikk handlingerom kjøp. Skipet ble inspisert
stjernenavnet Spica. i Newcastle og funnet i meget god

Etter salget av nybyggningskontrakten på grunn av formelle vanskeligheter,
hadde Skansen selskapet ledig kapital. gikk ikke kjøpet av dette skip i orden.
Nye prosjekter ble vurdert, bl.a. linje-
skipet Taiwan på 9.159 tonn dødvekt.
Skipet som var bygget hos Deutschesom var oygget nos ueutscne Divptqp
Werft i Hamburg i 1923, tilhørte Wilh. diverse
Wilhelmsen. Kjøpet av Taiwan gikk kontraheringsprosjekter for
ikke i orden, og skipet forliste i mars tankskip på 1950-tallet
1950. r r

Partsrederiet Skansen ble oppløst i Sommeren og høsten 1947 var
!954 Brødrene Olsen A/S i forhandlinger

M/T Pmnirp Middlesbrough om bygging av en
M/ 1 bmpire Inventor supertanker på 24.5oo tonn dødvekt tii

I april 1946 fikk styret i Solvang tilbud en pris av 757.000 engelske pund.
fra det engelske meglerfirmaet S.L.A. Solvang ble nektet valutatildeling av
Ltd.* i London, om kjøp av den Handelsdepartementet, slik at kontra
engelske motortankeren Empire hering ikke lot seg gjennomføre.
Inventor på 14.500 tonn dødvekt bygget Dersom rederiet var blitt innvilget
i 1944. Skipet var nettopp blitt utlagt valutalisens og skipet var blitt
for salg til en pris av 265.000 engelske kontrahert, ville det vært det største skip

* S.L.A. Ltd ( Sea Land Air ) var eiet av Da Knud Sømme ble ansatt som direktør i
Stavanger-mannen Knud Sømme, som Bergenske (London) Limited, var han ansatt
kjøpte selskapet av Det Bergenske Damp- som skipsmegler hos H. Clarkson &
skibsselskab for 40.000 engelske pund i Company i London.
august 1934. Selskapet som da hadde navnet Dagens majoritets eier av Solvang,
Bergenske (London) Limited, var blitt skipsmegler Inge Steensland, og dagens
opprettet 22. juli 1921. administrerende direktør Harald V. Hanssen,
Knud Sømme tilhørte Sømme slekten i begynte begge sine shipping -karrierer hos

Stavanger, som bl.a. hadde vært eier a v S.L.A. Ltd. i London på 1950-tallet.
fregatten Væni, hvor Alf Gowart-Olsens
bestefar hadde vært kaptein.
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Kongsstein på 16.400 tdw lå ferdig i Malmö da krigen sluttet
Skyfotos

stand. Det ble forhandlet i 2 uker, men

med Furness Shipbuilding Co i

som til da var blitt kontrahert av en
Stavanger reder.

Av andre norske rederier som fikk
innvilget valutalisens, kan nevnes H.M.
Wrangell i Haugesund, som fikk bygget
motortankeren H.M. Wrangell på
24.500 tonn dødvekt hos Furness i
1950.

I 1949 kjøpte Sigval Bergesen en
kontrakt hos Harland & Wolff Limited
i Belfast for bygging av en motortanker
på 24.600 tonn dødvekt, som ved
levering i 1951 fikk navnet Dalfonn.
Selger av denne kontrakten var
skipsreder Martin Mosvold i Farsund,
som en del av avtalen kjøpte Bergesens
motortanker Dalfonn på 14.410 tonn
dødvekt bygget i 1928.

1 1948 ble det forhandlet med Kockums
om bygging av en motortanker på
16.400 tonn dødvekt for levering i 1.
kvartal 1952, til en pris av 7,4 millioner
svenske kroner. Skipet ville blitt et
søsterskip av rederiets Kongsstein og
kontrakt nr. 306 ved verftet (Kongs
gaard). Det var meningen at kontrakten
skulle inneholde opsjon for omlegging
av til et ca. 24.000 tonns tankskip.
Søknad om valutalisens ble sendt til
Handelsdepartementet, som avslo også
denne søknaden.

På samme tid besluttet styret i Sol
vang å by A/B Lindholmens Varv i
Göteborg, 7,5 millioner svenske kroner
for et 16.000 tonns tankskip for levering
tidligst mulig i 1951. Heller ikke denne
kontrakten lot seg materialisere, og
verftet sluttet kontrakt med svensk
reder.

Sent på 1950-tallet ble styret i Sol
vang forelagt et nybyggningsprosjet for
et turbindrevet tankskip på 40.000 tonn
dødvekt, i kombinasjon med et 10-års
tidscerteparti til Esso til rate 18/-. Etter
nøye kalkulasjoner fant selskapets styre
marginene for små og droppet pro
sjektet.

Andre norske rederier må øyensyn
lig ha funnet tilsvarende prosjekter in
teressante, for i november 1957 ble
Norges til da største skip overlevert til
Skips A/S Polarfront i Tromsø. Turbin
tankeren Rein på 39.000 tonn dødvekt
var sluttet til Esso for 10 år til rate 22/6.

Sigurd Herlofson & Co tok i mai
1958 levering av Reins søsterskip,
turbin-tankeren Tank Earl på 38.920
tonn dødvekt. Dette skipet var sluttet
på et 10 års tidscerteparti til Esso til rate
18 sh.
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T/T Atlantic Africa / ødeiagt. Nytt hovedmaskineri bie skaf- m/T Kongsgaard
u i /m/i-7 mci\ fet til veie gjennom U.S. Maritime /m/in irvco\

Kongsholm (1947-1951) Commision> og det ble installert ved (1949-195 8)
I september 1947 overtok Solvang sitt verft i Durban. Det var ferdig reparert i Ved torpedering i februar 1942 mistet
neste skip, da T-2 tankeren Atlantic mai 1949. Allerede 1. august 1949 Solvang motortankeren Kongsgaard.
Africa på 16.739 tonn dødvekt ble inn- inntraff det et nytt stort maskinhavari . Som erstatning for dette skipet, kon
kjøpt fra Rederi A/S Alse og Skibs A/S Skipet ble drivende 5 døgn i Det Indiske traherte rederiet etter fredsslutningen i
Canada Tank (Onstad Shipping A/S) i Hav før mannskapet fikk kontakt med 1945 et søsterskip av Kongsstein. Også
Oslo. omverden. Det ble nå tatt under slep av denne kontrakten ble inngått med

Skipet som var bygget for United to taubåter, og ankom til Bombay etter Kockums i Malmö og gjaldt en motor-
State War Shipping Adm. i San 13 døgns slep. tanker på ca. 16.400 tonn dødvekt som
Francisco som Marin Hills, var blitt Atlantic Africa ble foreløbig reparert etter kontrakten skulle leveres i februar
levert fra Marinship Corp. i California [ Bombay, og avgikk en januardag i 1948, til en basis pris av svenske kroner
i september 1945. Sommeren 1947 ble 1950 til Abadan. I april 1950 ble skipet 6,525 millioner. Skipet som hadde
det innkjøpt til Norge av Onstad ferdigreparert ved verkstedi New York. verftets bygge nummer 306, ble senere
Shipping A/S i Oslo og gitt navnet 30. november 1950 mens skipet var sluttet på et 5 års timecharter til Anglo
Atlantic Africa. un(jer lossing i Durban, inntraff det en Saxon Petroleum Co, til rate 23/9.

Solvang overtok skipet 25. oktober eksplosjon i skipets akterste lastetanker. 22 - Ja™ 1949 ble skiPet sJØsatt °g
1947 i Antwerpen, og det avgikk Under sjøforklaringen fremkom det at 23. april samme år overlevert selskapet,
deretter til Abadan. Solvang hadde et voldsomt tordenvær med derav etter at det to dager i forveien var blitt
betalt 10,1 millioner kroner for skipet, følgende lynnedslag hadde vært år- døpt og gitt navnet Kongsgaard av fru
som fikk beholde befrakternavnet saken til eksplosjonen som desverre Randi Gowart-Olsen.
Atlantic Africa. I kjøpet var inkludert kostet to mennesker livet, jungmann
et 10-ars timecharter til The Atlantic Arnfinn Hamre og en lokal brannmann Kongsgaard skilte seg på mange mater
Refining Company i Philadelphia, fra Durban. Flere mennesker ble ut fra andre skip, ved bl.a. å være utstyrt
hvorav skipets prefix Atlantic. Frakten alvorlig såret. Skadene på skipet var med finsk badstu og tannlegekontor
var pa 2,35 US-Dollar pr. tonn pr. meget store. Etter reparasjon ved verft midtskips. Søsterskipet Kongsstein var
maned. i Durban, ble det i april 1951 igjen satt forøvrig Norges første skip som var blitt

Atlantic Africa var forøvrig det andre i fart5 etter først åha skiftet navn til utstyrt med eget tannlegekontor, da det
av i alt fire T-2 tankere som ble innkjøpt Kongsholm - i håp om bedre lykke med ble levert i 1945.
av redere i Stavanger. Kornelius Olsen nytt navn \ I mai 1954 ble Kongsgaard tilbake
kjøpte to, Hidlefjord og Lifjord, mens I juni 1951 innledet Brødrene Olsen levert fra sitt certeparti med Anglo
Peder Smedvig kjøpte Veni. Disse tre forhandlinger om salg av T-2 tankeren. Saxon , og det gikk deretter til verksted
skip ble alle solgt til utlandet i 1959. Det resulterte iat skipet ble solgt til for dokking og utføring av en del

Noe heldig skip for Solvang ble ikke US-Dollar, noe som gav Solvang en satt inn på Kongsstein?, 7-årscerteparti
Atlantic Africa, som stadig var utsatt for salgsgevinst på ca. 7,3 millioner kroner. som var påbegynt av dette skip i august
alvorlige uhell. Kongsholm ble levert til de nye eierne i 1953. Raten var 24/-.

9. juni 1948 inntraff det en maskin- Stavanger 4. desember 1951.
eksplosjon ombord i skipet, noe som Det avgikk Stavanger 8. desember På 1950-tallet hadde Brødrene Olsen
forårsaket at hele skipets maskineri ble 1951 under navnet Atlantic Capetown. sfæren et stort nybyggningsprogram.

T-2 tankeren Kongsholm var mye utsattfor havarien Ukjentfotograf via Arne Sognnes

skipets befraktere for 1,825 millioner mindre reparasjoner. I juni 1954 ble det

9
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Syv skip, tre tank- og fire tørrlasteskip
ble bestilt ved svenske og norske
verksteder. I forbindelse med finans
iering av nybygningsprogrammet, ble
Kongsgaardi 1958 solgttil Skibsaksje
selskapet Vigrid (Anders Jahre) i
Sandefjord for 16 millioner kroner,
inkludert den resterende del av certe
partiet.
Solvang oppnådde en god pris for

skipet, tatt i betraktning av at det som
nytt kostet 6,525 millioner svenske
kroner. Det ble overlevert til Anders
Jahre 6. november 1958, og fikk da
navnet Jamunda.

Ved inngangen til 1950-tallet disponerte
Brødrene Olsen A/S seks skip og to
nybyggningskontrakter. I løpet av 1950
ble ytterligere ett skip innkjøpt, slik at
flåteoversikten pr. 1. januar 1951 var
som følger:

Skibsaksjeselskapet Solvang
T/T Atlantic Africa 16.750 tdw 1945
M/T Kongsstein
M/T Kongsgaard 16.100 tdw 1949
D/S Henrik Ibsen 7.650 tdw 1906
M/T Nybygg 16.200 tdw 1952

Skipsaksjeseskapet Kongsborg
D/S Kongsborg 10.1 C

D/S A/S Ledaal
M/S Ledaa/ 7.200 tdw 1923
andel i M/T Nybygg 2.100 tonn dødvekt for
levering i 1952 (M/T Veatun)

Stavanger Tankrederi A/S
M/S Mercator

10

Rosenberg Mek. Verksted

Kongsgaard på 16.719 tdw ble levert fra Kockums i 1949 som søster av Kongsstein. Skyfotos

16.200 tdw 1945

10.100 tdw 1945

4.300 tdw 1943

Brødrene Olsen A/S
M/S Kontrakt

Skipsaksjeselskapet Activ
andel i M/T Nybygg 2.100 tonn død-vekt
for levering i 1952 (M/T Veatun)

D/S A/S Firda pt. uten tonnasje
Partrederiet Skansen pt. uten tonnasje

Disponeringen av Stavanger Tankrederi
A/S ble overtatt av Brødrene Olsen i
1947. Selskapet hadde vært uten
tonnasje siden salget av motortankeren
Senator på 9.870 tonn dødvekt i 1939.
Alf Gowart-Olsen var blitt valgt inn i
selskapets styre i januar 1940, og
erstattet dermed sin svigerfar Thorleif
Orre, som hadde vært selskapets styre
formann. Som ny styreformann etter
Thorleif Orre var blitt valgt kjøpmann
Johan Marnburg.

I løpet av 1940-tallet hadde Solvangs
første skip Kongsgaard gått tapt ved
krigsforlis.

I årene 1945, 1947 og 1949, ble sel
skapet tilført tankskipene Kongsstein,
Atlantic Africa og Kongsgaard, samt en
nybyggnings kontrakt for et tørrlaste
skip på 3.650 tonn dødvekt, som ble
solgt før kjølstrekning i 1947.

Ved inngangen til 1950-tallet var
Solvang Stavangers nest største skips
aksjeselskap etter Dalfonn, som ble
disponert av Sigval Bergesen.

Dalfonn disponerte på dette tidspunkt
en tonnasje i fart og under bygging på
114.000 tonn dødvekt, og balansen i
regnskapet var 73,4 millioner kroner.

Glommen mek. Verksted
1.300 tdw 1951

Solvang disponerte en tonnasje i fart og
under bygging på 73.000 tonn dødvekt,
og balansen i regnskapet var 36,7
millioner kroner.

På tredje plass kom Skibs A/S Sne
fonn som var disponert av Sigval
Bergesen d.y, med en tonnasje på
68.000 tonn dødvekt, og en balanse på
24,8 millioner kroner.

1. november 1947 inngikk skipsreder
Sigval Bergesen d.y. kontrakt med
Rosenberg Mek. Verksted om bygging
av en motortanker på 13.500 tonn
dødvekt, senere forandret til 16.000

tonn-dødvekt. Skipet som hadde
verftets bygge nummer 160 var kon
trahert til en grunnpris av 13,5 millioner
kroner, og skulle leveres i 1951.
Fjorten dager senere undertegnet

skipsreder Alf Gowart-Olsen på vegne
av Solvang kontrakt for et søsterskip,
verftets bygge nummer 161.
Skipene var søsterskip til Bergesen

d.y's hollandske kontrakt nr. 425 ved
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw
Mij. for bygging av en motortanker på
16.000 tonn-dødvekt (Bergestrand).
Sigval Bergesen d.y. hadde kjøpt
rettighetene til å bruke det hollandske
verftets tegninger for bygging av en
serie 16.000-tonnere ved Rosenberg.
Da Sigval Bergesen d.y. planla bygging
av store tankskip ved Rosenberg, var
det Alf Gowart-Olsen på redernes
generalmøte i Bergen i september 1947

M/T Kongstank
(1952-1959)



sa de ord som Sigval Bergesen d.y. ofte
refererte til:
«Tar du Sigval detførste skipet, skaljeg
ta det andre».

Det var forøvrig tredje gang at Brødrene
Olsen inngikk kontrakt med Rosenberg.
Første gang var i 1916, da rederiet
bestilte to skip ved verftet. Den første
kontrakten gjalt en 866 tonner for
levering i 1918, som skulle bygges på
«gamle» Rosenberg som lå i Sandviken
i Stavanger. Denne kontrakten ble
senere solgt til et annet norsk rederi.

I oktober 1916 ble det bestilt ett
turbinskip på 8.864 tonn dødvekt, som
etter planen skulle ha navnet
Rosenberg. Da rederiet i 1919 fikk
økonomiske problemer, ble kontrakten
kansellert. Verftet var i mellomtiden
blitt flyttet til Buøy, og kontrakten ble
nå overtatt av Drammens rederiet
Bruusgaard Kiøsterud & Co. Ved
levering i 1921 fikk skipet navnet
«Handicap.

Bygge nummer 161 ble døpt og sjøsatt
27. november 1951. Skipet som fikk
navnet Kongstank ble overtatt av
Solvang 27. februar 1952. Etter levering
gikk skipet inn på et 7 års certeparti med
Anglo-Saxon til rate 27 sh.

I august 1954 var skipet utsatt for et
maskinhavari som forårsaket en lengre
«off hire» periode. I oktober 1955 var
det påny utsatt for et alvorlig
maskinhavari i den Persiske Gulf.
Skipet måtte taues til verksted i Genoa
etter først å ha anløpt Aden der lasten
ble losset. Det ble en omfattende
reparasjon, fordi hele hovedmaskinen
måtte tas på land og ny veivaksling

Rosenbergbygde Kongstank på 16.210 tde levert i 1952. Foto M A Høiland

En tilfeldig utvalgt posisjonliste fra oktober 1951
viser Solvangs posisjoner:

D/S Henrik Ibsen Kapt. Johs. Waage avg. Narvik 15/10 - Gdynia
M/T Kongsgaard Kapt. Olav Moen avg. Wilmington 26/9 - Melbourne
T/T Kongsholm Kapt. Finn Wathne ank. East London 17/10
M/T Kongsstein Kapt. Haakon Orre avg. Port Said 8/10 - Liverpool
D/S Kongsborg* Kapt. Jacob L. Ringen avg. Durban 8/10 - Monrovia
M/S Ledaal** Kapt. Olaf Aas avg. Narvik 15/10 - Montreal

* Skibs A/S Kongsborg
** D/S A/S Ledaal

innskiftes. Skipet ble ferdig reparert 29.
februar 1956. Også i 1957 var skipet
utsatt for en del havarier, noe som
medførte tidstap.

I mars 1959 ble det tilbakelevert fra
befrakterne. Fraktmarkedet var nå på
bunn nivå, og skipet ble lagt opp i
Stavanger.

I mars 1959 ble Kongstank solgt til A/S
Selvaag Bygg ( Th. Brøvig ) i Farsund,
som betalte 7,85 millioner kroner for
det syv år gamle skipet. Kongstank som
nå fikk navnet Cate Brøvig, ble overtatt
av Brøvig 21. mai 1959.

I januar 1952 inngikk Brødrene Olsen
A/S kontrakt med A/S Trondhjems
mek. Verksted om bygging av et tørr
lasteskip på 3.300 tonn dødvekt for
levering i 1954. D/S A/S Firda hadde
1/4-part i kontrakten. Skipet ble kjøl
strukket i mai 1954, og fikk ved dåpen
og sjøsettingen i juni samme år, navnet
Kongsbru.

Det ble overtatt den 18. november

M/S Kongsbru
(1954-1963)

1954, og gikk straks inn på et 6
måneders tidscerteparti for et norsk
linjerederi for fart mellom Middelhavet
og Kon-tinentet til rate 35/-. Etter
utløpet av dette certepartiet, ble det
sluttet i løsmarkedet, bl.a. en tur fra
Hvitehavet til England med trelast.

I august 1956 ble Kongsbru sluttet
på et 12 måneders tidscerteparti til
ameri-kanske befraktere, til en frakt av
31.500,- US-Dollar pr. måned, som
tilsvarte 66/- pr. tonn dødvekt.

Skipets driftsresultater i årene frem til
og med første halvdel av 1958 var svært
gode. I årene frem til 1962 ble skipet
sluttet til rater mellom 16.000,- og
21.000,- US-Dollar pr. måned.

Skipets driftsresultater for perioden
1962 og frem til salget i september
1963, gikk grunnet det dårlige tørrlast
markedet, med underskudd.

I september 1963 ble Kongsbru solgt
til kjøpere i Bulgaria, som overtok
skipet 5. november 1963. Dermed var
Solvang ute av tørrlastmarkedet for
første gang på 25 år. Det skulle gå åtte
år før neste tørrlasteskip ble innkjøpt
av selskapet.

Styret i Solvang hadde like siden 1947
forsøkt å få valutalisens for bygging av
en av dåtidens supertankere, men
søknadene om dette hadde frem til 1951
blitt avslått. Etter salget av rederiets T
2 tanker Kongsholm vinteren 1951, som
frembragte en salgsgevinst til Solvang
på 7,3 millioner kroner, ble det i oktober
inngått kontrakt med rederiets gamle
verftsforbindelse i Malmö om bygging
av en motortanker pA 24.400 tonn
dødvekt for levering i juni 1955.
Basisprisen var 14,95 millioner svenske
kroner. De nødvendige lån som myn-

M/T Kongstein
(1955-1968)
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dighetene forlangte i henhold til det rate 23/9. Dette certepartiet var blitt certeparti til rate 15/- til Marathon
såkalte selvfinansieringsprinsippet, inngått i 1952 i forbindelse med International S.A. of Geneva, som var
nemlig 70 prosent av byggeprisen, ble kontrahering av en turbintanker på et datterselskap av Marathon Inter
innvilget av verkstedet og Skandi- 33.000 tonn dødvekt (Kongsvang) hos national Oil Company i USA.
naviska Banken i Malmö. Rosenberg. Kongstein ble tilbakelevert Kongstein ble nå stort sett beskjeftiget

Skipet ble kjølstrukket 8. juli 1954, fra certepartiet 23. februar 1959 i for- i Middelhavsfart mellom Libya og
sjøsatt 29. mars 1955, og overlevert til bindelse med leveringen av Kongs- sydfranske- og italienske havner.
selskapet 21. juni samme år med navnet vang, som da overtok den resterende del Grunnet pund-devalueringen i no-
Kongstein. Det hadde en dødvekt på av certepartiet. vember 1967, og de stadig økende
24.420 tonn. Endelig pris ble 25,5 På grunn av det dårlige frakt- driftsutgifter, ble Kongstein i april 1968
millioner kroner. markedet på denne tid, ble Kongstein solgt til Panama kjøpere, som ved

Etter levering ble skipet levert på et etter tilbakeleveringen tatt hjem til overtagelsen i Palermo 4. juni 1968 gav
2 års certeparti til British Tanker Com- Stavanger for opplag.
pany Limited i London, til rate 20/6. Da fraktmarkedet bedret seg noe i
Kongstein var det tiende av i alt 14 skip oktober/november 1959, ble Kongstein

av denne type som Kockums leverte i først sluttet for en rundtur på Persiske M/S Nybygg 6.500 tOMl
perioden mellom 1950 og 1959 Gulf, og deretter en rundtur på j_,j , , /infr, inr0x

Karibean Disse reisene gav et mindre dØdvekt (1957-1958)
Solvangs øvnge tonnasje var på dette driftsoverskudd. I juli 1957 hadde Brødrene Olsen A/S
tidspunktet beskjeftiget som følger:

M/T Kongstein 2 års T/C fra 1955

MTYKongstank 3 års T/C fra 1952 Gulf etter å yære sluttet for 3 5.900 tonn dødvekt ble døpt og overtatt.

M/T Kongsgaard 7 års T/C fra 1953

M/S Kongsbru Løsfart i kombinasjon tU au §ust 1 962 ble Kongstein be- Ekenbergs Varv i Stockholm og Stord

T/T Nybygg 10 års T/C fra 1959

Kongstein ble tilbakelevert fra certe-

partiet med British Tanker Company i I mars 1963 var skipet utsatt for et Samtidig med overtagelsen av skipene
juni 1957, og gikk da en periode i løsfart alvorlig maskinhavari, noe som kontraherte Brødrene Olsen AS på
på et på den tid miserabelt fraktmarked. medførte et 3 måneders verksteds- vegne av Skibs A/S Solvang og Skips
Det var i perioder vanskelig å finne opphold ved hollandsk verksted. A/S Kongsborg, et modifisert- og noe
beskjeftigelse som ga balanse i driften. Under det lille oppsvinget på større søsterskip på 6.500 tonn dødvekt
29. august 1958 ble Kongstein satt inn tankmarkedet i første halvdel av 1963, hos Ekenbergs Varv, for levering ultimo
på et 10 års certeparti med Petrofina til ble skipet sluttet på et 5-års tids- 1961.

12

til rate 20/6

til rate 27/-

til rate 24/-

med kortere T/C

til rate 23/-

Shelterdeckeren Kongsbru på 3.410 tdw var bygget på TMV i 1954. Skyfotos

Etter en ny opplagsperiode i tiden dobbeldåp innerst i Vågen i Stavanger,
mellom 10. mars 1960 og 3. oktober da de nybygde tørrlasteskipene
samme år, avgikk skipet for Persiske Kongsborg og Kongsholm hver på

konsekutive reiser fra Persiske Gulf til Skipene var med unntak av små detaljer
Japan til rate USMC minus 60. Frem søsterskip bygget ved henholdsvis

skjeftiget i løsfart. Verft.
10. august dette år ble skipet levert på Kongsborg tilhørte Skipsaksje

et 2-års tidscerteparti til Shell Tankers selskapet Kongsborg, mens Kongsholm
Limited i London til rate 13 sh. tilhørte Skipsaksjeselskapet Kongsborg

skipet navnet Capetan Lukis.

og Skipsaksjeselskapet Activ.
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Grunnet det generelt dårligere
fraktmarkedet fra 1957 og utover på
1950-tallet, og fremtidsutsiktene for
denne type tonnasje, besluttet styret i
Solvang å kansellere kontrakten i 1958.

1. september 1961 overtok Skibs
aksjeselskapet Solvang 3/5-parter i
tørrlasteskipet Kongsholm på 5.900
tonn dødvekt for 5,1 millioner kroner.
Skipet gikk på denne tiden på tidscerte
parti for amerikanske befraktere til rate
29.500,- US-Dollar pr. måned til mai
1962. Skipet, som var bygget på Stord
Verft, ble levert til Brødrene Olsen
selskapene Skibsaksjeselkapet Kongs
borg og Skibsaksjeselskapet Activ i juli
1957.

På grunn av det dårlige tørrlast
markedet i 1962, førte forhandlingene
med de amerikanske befrakterne om
forlengelse av certepartiet ikke frem, og
Kongsholm ble tilbakelevert fra
tidscertepartiet i mai 1962. Etter en tur
til Europa, hvor skipet fikk et lengre
verkstedopphold på grunn av havari- og
vedlikeholdsreparasjoner, ble det
beskjeftiget i transatlantisk linjefart for
forskjellige linjerederier, til rater som
ikke dekket driftsutgiftene.
På høstparten i 1963 ble skipet sluttet
til O/Y Oceanfart A/B i Helsingfors.
Kongsholm ble i september 1963 solgt
til dette selskapet for 345.000 engelske
pund, og levert den 6. oktober 1963.

31. juli 1952, i Koreakrigens dager,
undertegnet skipsreder Alf Gowart-
Olsen på vegne av Solvang kontrakt
med Rosenberg om bygging av en
turbintanker på 33.000 tonn dødvekt for
levering i annet halvår 1959, til en
basispris på 28,9 millioner kroner på
glideskalabetingelser.

Kontakten ble inngått med forbehold
om at de forhandlinger rederiet førte
med Petrofina om et 10-års tidscerte
parti til rate 23/- gikk i orden.

Skipet som hadde verftets bygge
nummer 170, skulle grunnet farts
klausul i certepartiet utstyres med et
turbinmaskineri på ca. 16.000 BHK
som beregnet å gi skipet en fart av 17
knop. På kontraheringstidspunktet var
det ikke bygget dieselmotorer med

M/S Kongsholm

M/T Kongsvang

(1961-1963)

(1959-1974)

samme maskinytelse. I 1956 ble kon
trakten forandret til å gjelde en motor
tanker som skulle utstyres med en
Burmeister & Wain 12 cylindret 2 takts
motor på 15.000 BHK. Frakten ble etter
dette justert til 23/9.

Kongsvang ble sjøsatt 13. september
1958, og levert til Solvang 5. februar
1959. Skipet som var på 32.910 tonn
dødvekt, ble deretter levert på certe
partiet til Petrofina, hvor det avløste
Kongstein.

Kongsvang var Rosenbergs syvende
skip i serien av 33.000 tonnere. Det var
også den fjerde 33.000-tonneren verftet
leverte til redere i Stavanger. Tidligere
hadde Sig. Bergesen d.y. Co fått levert
Bergeland i 1954, Bergehus i 1955 og
Berge Bergesen i 1956, og ville i mai
1959 få levert Bergesund.

Da kontrakten for Kongsvang ble
inngått i 1952, var basisprisen 28,9
millioner kroner på glideskala
betingelser. Dette medførte at slutt
regningen syv år senere kom på 43,6
millioner kroner, en økning på hele 14,7
millioner kroner eller 60,2 prosent !!!
Bare prisstigningen slo ut i en økning
på 4 millioner kroner i arbeidspenger
og 4,9 millioner kroner til innkjøp av
stålmaterialer.

Under lossing i Genoa i begynnelsen
av november 1963, ble Kongsvang
utsatt for en eksplosjon i aktre pumpe
rom hvor en av skipets besetning samt
en mann fra oljeanlegget dessverre
omkom. Skipet fikk etter endt utlossing
tillåtelse til å avgå til Palermo hvor
reparasjon ble foretatt.

1965 var et ulykkelig år for skipet,
da det var utsatt for tre større havarier,
to kollisjoner og ett maskinhavari, noe

Shelterdeckeren Kongsholm (5.900 trdw) på første reise, juli 1957. Jenssens Foto

som forårsaket en Off-Hire på 50 dager.
Kongsvang ble tilbakelevert fra certe
partiet med Petrofina 12., september
1968. Skipet hadde siden leveringen i
1959 stort sett seilt mellom Persiske
Gulf, Middelhavet og Vest Europa. Etter
tilbakeleveringen gikk skipet på verk
sted for å gjennomgå 8-års klassen og
for å utføre en del større havari
reparasjoner. I forbindelse med ny laste
linjekonvensasjon ble skipets dødvekt
i 1968 øket til 34.760 tonn.

Kongvang ble den 23. oktober 1968
levert på ett 6-måneder tidscerteparti til
Texaco til rate USD 3,75 pr. tonn
dødvekt pr. måned.

I april 1970 ble skipet utsatt for et
maskinhavari som resulterte i 21 dagers
opphold ved verksted. I september
samme år grunnstøtte det ved Formosa
på en ballastreise fra Japan til den
Persiske Gulf. Skipet fikk meget store
bunnskader, men ble bragt flott og slept
til Yokohama hvor det var ferdig
reparert 10. februar 1971. Skipet var i
mellomtiden blitt sluttet på et 3-års
certeparti til BP Tanker Company Ltd.
til rate GBP 2,1875 med dollarklausul.
Kongsvang ble levert på dette
certepartiet den 9. juni 1971.

I 1972 var skipet påny utsatt for
havari, da det oppstod problemer med
begge skipets hjelpemotorer samt
hoved-motor. Skipet var Off-Hire i 60
dager.

I januar 1974 ble skipet solgt for 5,1
millioner US-Dollar kontant inklusive
den resterende del av tidscertepartiet
frem til juni 1974.

Kjøpere var et selskapet tilknyttet
den greske Troodos gruppen, og
Kongsvang ble slettet i Stavanger
Skipsregister den 26. februar 1974.
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Brødrene Olsen sfæren hadde på 1950-tallet et stort nybygnings program som
omfattet følgende skip:

M/S Nybygg 1.300 tdw levering 1951 Kansellert 1951
M/T Veatun 2.500 tdw levert 1952 Activ og Ledaal andelshavere
M/T Kongstank 16.210 tdw levert 1952 Solvang
M/S Kongsbru 3.400 tdw levert 1954 Solvang/Firda
M/T Kongstein 24.420 tdw levert 1955 Solvang
M/S Kongsborg 5.900 tdw levert 1957 Kongsborg
M/S Kongsholm 5.900 tdw levert 1957 Kongsborg og Activ
M/S Nybygg 6.500 tdw levering 1961 kansellert 1958
M/T Kongsvang 32.910 tdw levert 1959 Solvang
M/T Kongsgaard 32.950 tdw levert 1961 Solvang

Kontraheringen av rederiets to 33.000 henholdsvis 16 millioner- og 7,85
tonnere hos Rosenberg, med den store millioner kroner. Solvang fikk på
økningen i disse skips byggeom- denne måten realisert verdier for 23,85
kostninger grannet glideskala betingel- millioner kroner. Netto salgsgevinst
ser, samt kontraheringen av tørrlaste- varpå 13,9 millioner kroner.
skipet på 6.500 tonn dødvekt i Sverige,
samt det på den tiden dårlige frakt- I jubileumsåret 1961 da firma
marked, medførte at Solvang i siste Brødrene Olsen A/S og Skibsaksje
halvdel av 1950-tallet kom ien likvidi- selskapet Solvang kunne feire
tetskrise, noe som medførte at selskapet henholdsvis 50- og 25 års jubileum,
måtte realisere verdier. disponerte Brødrene Olsen A/S

Dette medførte at Kongsgaard og følgende skip:
Kongstankble solgt i 1958 og 1959 for

M/T Kongsgaard 32.950 tdw 1961 Skibs A/S Solvang
M/T Kongsvang 32.910 tdw 1959 Skibs A/S Solvang
M/T Kongstein 24.420 tdw 1955 Skibs A/S Solvang
M/S Kongsholm 5.900 tdw 1957 Skibs A/S Kongsborg &

M/S Kongsbru 3.400 tdw 1954 Skibs A/S Solvang

I løpet av 1950-tallet hadde Solvang tonner i kontrakt hos Rosenberg. Videre
solgt tankskipene Kongsstein, Kongs- hadde selskapet sammen med Skips
holm, Kongsgaard og Kongstank, samt aksjeselskapet Kongsborg i 1957
tørrlasteskipet Henrik Ibsen. I samme kontrahert et tørrlasteskip på 6.500 tonn
tidsrom hadde selskapet tatt levering av dødvekt ved svensk verksted for
tankskipene Kongstank og Kongstein, levering i 1961. Denne kontrakten ble
samt tørrlasteskipet Kongsbru. kansellert i 1958.
I tillegg hadde Solvang en 33.000-
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Skibs A/S Activ

Høsten 1955 undertegnet skipsreder Alf
Gowart-Olsen på vegne av Solvang
kontrakt med Rosenberg om bygging av
en motortanker på 19.400 tonn-dødvekt
for levering i 1961. Skipet som hadde
verftets bygge nummer 175 ble bestilt til
en grunnpris av 25 millioner kroner.
Solvang forbeholdt seg retten til å bygge
skipet som 19.400-, 24.000- eller 33.000
tonner.

I januar 1956 ble det sluttet et 10 års
certeparti til rate 26/- med det engelske
rederiet London & Overseas Freighters
Limited (L.O.F.) i London. Dette rederiet
ble forøvrig i 1997 kjøpt av skipsreder
John Fredriksen.
I november 1956 ble det bestemt at

skipet skulle bygges som 33.000 tonner.
13. mai 1961 ble skipet som hadde fått
navnet Kongsgaard, sjøsatt. 15.
september samme år ble det overlevert
til selskapet som verftets ellevte og siste
skip i serien av 33.000-tonnere.
Kongsgaard gikk straks inn på sitt 10

årige certeparti til L.O.F. Skipet som ved
levering hadde en dødvekt på 32.950
tonn, var søsterskip til Kongs-vang som
Rosenberg hadde levert i 1959.

Tankmarkedet var på denne tiden
elendig, noe som ikke fikk direkte
konsekvens for Kongsgaard som ble
levert på sitt 10-årige certeparti til
engelske befraktere.
«Det bygges for meget, behovet er

stigende, men jeg har ikke inntrykk av
at de tofaktorer harparallellisert seg»,
uttalte Alf Gowart-Olsen i forbindelse

med leveringen av skipet.
«I øyeblikket er jo fraktmarkedet
elendig. Men dette yrke er risikobetonet

M/T Kongsgaard
(1961-1977)

Rosenberg i 1959.

34.000-tonneren
Kongsvang ble

levertfra

Skyfotos

 



og vil alltid være det. Kurven som vi til Schrøder i Kobe 28. februar 1977, levering i september 1966. Kon
forsøker å tegne kan ikkefiksere den på og skiftet samtidig navn til Osco Surf, i traheringen var blitt gjort i samarbeid
forhand. Egentlig er det vel det som er tråd med dette rederis navne-system. med andre selskaper disponert av
den store sjarmen ved shipping. Det blir Skipet ble nå ombygget til sauetrans- Brødrene Olsen A/S .
'one day up one day down'«

Rosenberg leverte i perioden oktober Mauritz Rossavik. I den anledning befraktningsforbindelsePetro-finaS.A.
1954 til september 1961 elleve 33.000- skiftet det påny navn, denne gang til i Brussels. Raten var 15/9.
tonnere, hvorav fire til Bergesen, to til Aries Chief. Det ble nå formelt eiet av
Westfal-Larsen og en hver til Fearnley Fulldeck Shipping Pte. Ltd. (Ole Hva som fikk styret i Solvang til å
& Eger, A F Klaveness og Knut Schrøder & Co) i Singapore. bortfrakte skipet for hele 20 år til en
Knutsen OAS, foruten de to til Tidligere Kongsgaard var forøvrig relativt marginal rate på 15 shilling 9
Brødrene Olsen. det andre tidligere Stavanger skip som pence pr. tonn dødvekt pr. måned,

I oktober 1968 var Kongsgaard utsatt Det første var Sigval Bergesens turbin- fremtidige tankmarkedet, hvor bl.a.
for ett maskinhavari, noe som medførte tanker Tindfonn på 51.504 tonn- overgangen til større og mer drifts
et verkstedsopphold på 20 dager. dødvekt som i februar 1976 ble solgt økonomiske enheter virkelig hadde
Samme år ble skipets dødvekt øket til til kjøpere i Panama for ombygging til skutt fart i begynnelsen av 1960-tallet.
34.800 tonn i overensstemmelse med verdens til da største «Livestock- Ved kontraheringen av 33.000-
den nye internasjonale lastelinje- Carrier».
konvensjonen.

Kongsgaard ble tilbakelevert fra det
10-årige certepartiet med L.O.F. 23.
august 1971. Allerede den 1. september
1971 ble skipet levert på et 3-års I 1963, åtte år etter kontraheringen av for norsk regning på 100.000 tonn død
certeparti til Shell, til rate USD 5,05 pr. rederiets forrige tankskip Kongsgaard, vekt (Bergepilot), mens det største
tonn dødvekt pr. måned. I juni 1972 fant styret i Solvang tiden inne for kon- seilende skip var Stavanger-skipet
oppsto et større kjelehavari, og repara- trahering av ytterligere tanktonnasje. Berge Bergesen på 91.375 tonn dødvekt,
sjon ble foretatt i Genoa. Styret hadde besluttet å kontrahere Dette var forøvrig kun en av flere

Kongsgaardble tilbakelevert fra Shell et tankskip rundt 55.000 tonn dødvekt, tilsvarende langtidsslutninger som ble
21. august 1974 i Hamburg, og avgikk og det ble i den forbindelse sendt ut gjort av norske rederier tidlig på 1960-
deretter til annen vesttysk havn for å forespørsel til Rosenberg, Kockums i tallet. Bl.a. bortfraktet Sig. Bergesen
gjennomgå 12-års klassen. Etter vel- Sverige, Verolme i Holland, samt de d.y. &Co to 80.000 tonnere for 20-års
lykket prøvetur i oktober 1974, ble det japanske verftene I.H.I. og Mitsui. Etter perioder. Sigurd Herlofson &Co
levert på et 30 måneders certeparti med at forskjellig tilbud var kommet inn og bortfraktet bl.a. motortankeren Tank
Showa OilCompany i Tokyo til rate USD blitt vurdert, ble det innledet forhand- Regina på 70.850 tonn dødvekt til
5,90 per tonn dødvekt per måned. linger med det japanske Mitsui verftet, British Petroleum Products for 12 år fra

I februar 1977 ble Kongsgaard solgt noe som medførte at det ble under- 1965 til rate 12/9, samt motortankeren
til Oslo rederiet Ole Schrøder &Co for skrevet kontrakt om bygging av en TankCountess på 58.350 tonn dødvekt
USD 1.587.500,- kontant. Det ble levert motortanker på 54.700 tonn dødvekt for til Shell for 10 år fra 1965 til rate 13/2.

Kongsgaard levert i
1961 var den siste i
serien på 11 34.000-
tonnerefra
Rosenberg; her på vei
ut Byfjorden i
Stavanger.
Foto M A Høiland

portskip etter et konsept av en tidligere Nybygningen ble samtidig sluttet på et
Sigval Bergesen ansatt, siviløkonom 20-års tidscerteparti til rederiets gamle

ble ombygget til «Livestock-Carrier». forteller vel litt om styrets tro på det

M/T Kongsholm
(1966-1973)

tonneren Kongsvang i 1952, var dette
de største enheter som norske rederier
på dette tidspunkt hadde i bestilling.
Ved kontraheringen av 54.700 tonneren
i 1963, var det største skipet i kontrakt
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Mitsui-skipet som fikk navnet
Kongsholm ble overlevert til rederiet i
Tamano den 27. september 1966. Det
var på 55.700 tonn dødvekt, og gikk
straks inn på sitt 20-årige certeparti til
Petrofina. I forbindelse med den nye
internasjonale lastelinjekonvensjonen,
ble skipets dødvekt i 1968 øket til
60.896 tonn.

1 1967 var det to store begivenheter som
satte sitt preg på fraktmarkedet. Den ene
var 6-dagers krigen mellom Israel og
Egypt, med stengningen av Suez
kanalen. Den andre var pund
devalueringen.

Skibsaksjeselskapet Solvang hadde
den overveiende del av sine frakt
inntekter stipulert i pund, mens pante
gjelden var fordelt på pund, US-Dollar
og norske kroner. Selskapet forsøkte å
få sine befraktere med på å kompensere
for de tap selskapet opplevde i forbind
else med pund-devalueringen, men
dette lyktes ikke.

Noen lang karriere under rederiets
«Green Diamond» flagg fikk ikke
skipet, da det knapt syv år gammelt ble
solgt til den greske Colocotronis
gruppen i London for 4 millioner US-
Dollar. Kongsholm ble levert i
Antwerpen den 24. mai 1973.
Den overveiende årsak til salget var

nok først og fremst den reduserte
verdien på certepartiet som følge av
pund-devalueringen samt de stadig
økende driftsutgifter skipet fikk under
norsk flagg, noe som medførte at
skipets driftsresultatet ble dårligere år
for år.

Kongsholm var bare et av flere norske
skip som skipsreder Minos Coloco

60.000-tonneren Kongsholm levert i 1966 var sluttet på et langt certeparti. Skyfotos.
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tronis kjøpte på denne tiden. Coloco
tronis var på denne tiden en av verdens
mest ekspanderende skipsredere. Han
hadde startet sin karriere som reder åtte
år tidligere i 1965 ved innkjøp av en
2.500-tonner. Det var ikke første gang
Colocotronis var i Stavanger og handlet
skip.

Tidligere hadde han kjøpt seks skip
fra Sig. Bergesen d.y. & Co. Første gang
var i februar 1969, da han overtok den
1962 bygde motortankeren Berge Jarl
på 54.925 tonn dødvekt. Neste gang var
i februar 1970, da han overtok den 1964
bygde motortankeren Bergechief på
96.845 tonn dødvekt, etterfulgt av den
1963 bygde motortankeren Berge Odel
på 55.025 tonn dødvekt i oktober 1971.
I henholdsvis januar og november 1972
ble de 1966 bygde motortankerne
Bergehaven og Bergebig på henholds
vis 149.556- og 149.513 tonn dødvekt
overtatt. Det siste skipet Colocotronis
kjøpte fra Bergesen d.y., var Berge
bragd på 156.685 tonn dødvekt som ble
overtatt i desember 1973.

I april 1971 gikk Brødrene Olsen A/S
på vegne av Solvang til innkjøp av
linjeskipet Thermopylæ fra Wilh.
Wilhelmsen. Skipet som var på 10.250
tonn dødvekt og bygget i 1949, var et
typisk linjeskip med innredning for 12
passasjerer. Skipet som ble overtatt på
Rosenberg den 24. juni 1971, fikk nå
det tradisjonelle navnet Kongshorg.

«Vi må ikke være ensporet i tank»
uttalte skipsreder Alf Gowart-Olsen ved

M/S Kongsborg
(1971-1972)

kjøpet av skipet, «og nå kommer vi jo
tilbake til det vi egentlig stelte med
tidligere».

Kongsborg var det første av to linjeskip
som Solvang kjøpte dette året. Skipet
ble sluttet på 1-års tidscerteparti til
kinesiske befraktere for fart mellom
havner i Fjerne Østen og Nord-Europa,
til en rate på 320.000,- kroner pr.
måned.

Med kjøp av den type tonnasje som
Kongsborg representerte, fulgte
Solvang i fotsporene til de lokale skips
rederne Johannes Solstad i Skudenes
havn og Arne Teigen i Egersund.
Det var i henholdsvis 1964 og 1965 at
Solstad og Teigen startet sine karrierer
som redere, Solstad godt støttet av sin
polske forretningsvenn Synek Drot
kowski og Teigen med støtte fra sin
svigerfar, fabrikkeier Jens Hetland
(Ryttervik Fabrikker) i Egersund.

Både Solstad og Teigen kom til å
spesialisere seg på kjøp av eldre
linjeskip som etterhvert ble sluttet på
timecharter til kineserne.

Timing har jo alltid hatt stor betydning
i shipping, man skal jo helst kjøpe når
andre vil seige, og seige når andre vil
kjøpe. Med tanke på den suksess
Solstad og Teigen hadde hatt i oppbyg
gingen av sine rederier, kan man jo si
at Solvangs kjøp av Kongsborg var
riktig. I ettertid kan man nok stadfeste
at tidspunktet var feil.

Kongsborg ble tilbakelevert fra certe
partiet med kineserne den 12. august
1972. Fraktmarkedet for skip av denne
type hadde i mellomtiden stadig for
verret seg, og styret i Solvang besluttet
da å seige skipet. Det ble levert til
kinesiske kjøpere i Hong Kong den 18.
august 1972, som straks videresolgte
det tidligere Stavanger skipet til skips
opphuggere i Kaohsiung på Taiwan,
hvor det ankom den 25. oktober 1972.
Kongsborg fikk knappe 14 måneder
under rederiets «Green Diamond»
flagg, og er dermed det skip med kortest
fartstid i Solvangs historie.

Troen på denne type tonnasje må
absolutt ha vært tilstede i Stavanger
distriktet, for i oktober 1972 ble det
sendt ut invitasjon til aksjetegning i
rederiet Ryfylke Shipping A/S, som
skulle ha kontor i Strand i Ryfylke.

Det var havnefogd i Skien, Per Haga
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Linjeskipet Ørnefjell
ble overtatt i
september 1971 og
sener omdøpt
Kongsfjell.
Foto Young & Sawyer

som var oppvokst på Tau i Ryfylke, som
var initiativtakeren til selskapet.
Rederiets skulle i første omgang kjøpe
et skip på ca. 10.000 tonn dødvekt, som
skulle sluttes på timcharter. Senere ville
det, alt etter som forholdene på
fraktmarkedet lå til rette, komme på tale
med ytterligere skips kjøp.

Etter fire dagers tegning var det sikret
en halv million kroner i aksjekapital,
hvor målet var minimum 1 million, og
maksimum 2 millioner kroner. Av
forskjellige årsaker ble aldri Ryfylke
Shipping A/S etablert, og Stavanger
distriktet gikk dermed glipp av en
interessant nyetablering.

I august 1971, fire måneder etter kjøpet
av Kongsborg, ble ytterligere ett linje
skip innkjøpt av Solvang. Denne gang
var det Oslo skipet Ørnefjell som ble
innkjøpt for US-Dollar 735.000.
Selgere av det 8.175 tonn dødvekt store
skipet var det tradisjonsrike rederiet
Olsen & Ugelstad.

Skipet var bygget hos N.V. Werft Jan
Smit Czn. i Ablasserdam i Holland for
Oslo rederiet R Meyer. Det ble levert
fra verftet i mars 1955 som Havhøk, et
navn det beholdt til juli 1965, da det
ble solgt til Olsen & Ugelstad. Også
dette var et typisk linjeskip med inn
redning for 12 passasjeren

Ørnefjell ble overtatt av Brødrene
Olsen i Helsingfors den 9. september
1971, og gikk samtidig inn på et tids
certeparti til Olsen & Ugelstad. Skipet
låstet utgående fra Helsingfors til
Gdynia, København, Malmö, Oslo og

MS Kongsfjell
(1971-1973)

Stavanger, hvor det ankom for første
gang som Stavanger-skip den 19.
september 1971.
Det ble tilbakelevert fra dette certe

parti den 3. desember 1971, og det fikk
da i samsvar med Brødrene Olsens
navnesystem,navnet Kongsfjell.

I tiden frem til februar 1972 da det
ble levert på et tidscerteparti til
Concordia Line i Haugesund for fart
mellom U.S. Østkyst og Middelhavet,
var det beskjeftiget på kortere
tidscertepartier til lave frakter. I for
bindelse med certepartiet til Concordia
Line, ble det omdøpt til Concordia
Fjell. Det gikk i Concordia Line frem
til september 1972, da det ble
tilbakelevert og igjen gitt navnet
Kongsfjell.

Fraktmarkedet for denne type skip
var på denne tiden svært dårlig. Etter
tilbakeleveringen fra Concordia Line,
ble det sluttet for full last woodpulp fra
St. John NB til Newcastle, hvor det etter
utlossing ble dirigert til Stavanger for
opplag.

Kongsfjell ble i begynnelsen av
januar 1973 solgt for 690.000 US-
Dollar til Arias Navigation Corp. Ltd. i
Piræus, som ved overtagelsen i februar
1973 gav det navnet Arias.

I desember 1969 undertegnet firma
A.Gowart-Olsen kontakt medAB Göta

verken om bygging av en et OBO skip
på 96.000 tonn dødvekt. Skipet som
skulle bygges ved Öresundsvarvet i
Landskrona, skulle etter kontrakten
leveres i november 1972.

OBO Kongshav
(1972-1978)

Ved inngangen til 1970-tallet bestod
Solvangs flåte av følgende skip:
M/T Kongsholm 60.896 tdw 1966
M/T Kongsgaard 34.800 tdw 1961
M/T Kongsvang 34.760 tdw 1959
OBO Nybygg 100.000 tdw 1972

1 1970 gikk Gowart-Olsen sammen med
Stockholms rederen Ake Högberg,
Sigurd Herlofson & CO og John R
Pedersen & Søn i Oslo, som alle hadde
tilsvarende skip i kontrakt, om å eta
blere samseilingspoolen Scanobo.
Poolen ble etablert med tanke på
fraktutjevning for gruppens skip.

Grunnet Götaverkens store øko
nomiske problemer i begynnelsen av
1970-tallet, måtte de rederier som
hadde skip i kontrakt ved gruppens
verft, betale en såkalt «tilleggspris» for
at verkstedet fortsatt skulle kunne drive
sin virksomhet og levere de kontraherte
skip. Dette gjaldt også for Gowart-
Olsens nybygg.

Sjøsettingen fant sted den 30. mai
1972, og skipet fikk da navnet Kongs
hav, døpt av Esther Trondsen, datter til
skipsreder Alf Gowart-Olsen. kipet ble
levert fra Öresundsvarvet den 10.
oktober 1972 i Kristiansand S., etter en
vellykket prøvetur.

Kongshav var ved leveringen
Stavangers første OBO-skip, og det
tredje skipet verftet hadde levert til
redere i Stavanger. Tidligere hadde
Peder Smedvig fått bygget tre skip ved
verftet i årene mellom 1951 og 1958:
Motortankerne Vestan på 15.910 tonn
dødvekti 1951, Venatorpå. 18.825 tonn
dødvekt i 1955 og Venitapå 18.850 tonn
dødvekt i 1958. Ellers var den 1957
bygde motortankeren Grimo Reidar på

Öresundsvarvet
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19.901 tonn dødvekt, som Grundstads a. Gowart-Olsen & Co, Stavanger
Rederi A/S kjøpte fra Australia i 1970, Kongshav 102.000 tdw 1972 3 års T/C fra 12/73, rate USD 6,25
også bygd ved verftet som svensk Sigurd Herlofson & Co, Oslo
Magnolia 0bo Queen 101.600 tdw 1971 5 års T/C fra 11/71, rate USD 2,54

John P. Pedersen & Søn, Oslo
Dagfred 101.800 tdw 1972 5 års T/C fra 7/72, rate USD 3,50

Etter overleveringen ble Kongshav Åke Högberg, Stockholm
dirigert til den Persiske Gulf for ordre,
og ble underveis sluttet for en reise fra
PG til Rio de Janeiro til World Scale 70.

Det ble deretter sluttet på et tidscerteparti Fra o°S med 30 - september 1975, ble Salget av Kongshav betydde på ingen
til Seabridge Shipping Limited i London også Sigurd Herlofsen's Øfo Prince på måte at selskapet var i økonomiske

96.400 tonn dødvekt tilsluttet Scanobo, vanskeligheter. I forbindelse med salget
,„ , , ,__„ ~ 1 , . , ~_ og gikk straks inn på timecharter til rate fremkom det en salgsgevinst på 3,9
17. oktober 1972 avgikk skipsreder Alf TTCT. , APi f ,-, • inn* n- TTC n,, f 0 , , c
r ni aa a i USD 1,40 frem til januar 1976, millioner US-Dollar pa Solvang s65

, ~ , , , hvoretter skipet ble sluttet på reisebasis. prosents andel i Interessentselskapet
tids sykdom. Han hadde da vært leder i_ , „ , . „ ,

_J , _. .' „ „ , . „ , uif*- Kongshav. Balansen i Solvang var pa
av Brødrene Olsen A/S og Skibsaksie- Kongshav var beskjeftiget innen ° °

~,,,. „ rt ol r .-i «i • • dette tidspunkt pa ca. 80 millioner
selskapet Solvang i henholdsvis 40 og Scanobo-gruppen frem til 21. juni
36 år. Etter Alf Gowart-Olsens bortgang 1977. Gruppens resultater i dette
ble disponentselskapet A. Gowart- tidsrom var lite tilfredsstillende. Etter
Olsen omdøpt til A. Gowart-Olsen & nevnte dato gikk skipet i løsfart, og
Co, hvis innehavere på det tidspunkt var utførte for egen regning en reise fra
skipsrederne Sverre Biørn-Nielsen og Alexandria til Portland, Maine. Denne _ . ~,,.,,
„, , „ ™ *u- j , • lU, For Solvang hadde det ikke manglet pa
Gudmund Gowart-Olsen. turen var tapsbrmgende og skipet ble . b „ to

deretter dirigert til Stavanger for ~ s P J P &
, & & tallet.

Scanobo poolen bestod av 5 OBO-skip i °PPla§- En periode ble det vurdert å <<Jumbo_
samme størrelsesorden, bygget ved hen- Kongshav ankom Stavanger 12. august ize» Kongsgaard og Kongsvang fra
holdsvis Götaverken og Öresunds-varvet. 1977 ten periode ble der utført klasse- 34.000 tonnere til 50.000 tonnere.

Like før krigen i Midt-Østen brøtut og reparasjonsarbeider med eget mann- Hilmar Reksten og Leif Høegh &Co
1 1973, ble Kongshav sluttet pa et 3-ars skap. På grunn av markedsutviklingen hadde tidligere gjennomført tilsvarende
tidscerteparti til Atlantic Richfield ble skipet solgt til greske kjøpere for 6 ombyggninger.
Company i Los Angeles, til rate US- millioner US-Dollar, og overlevert i
Dollar 6,25 pr. tonn dødvekt. Stavanger den 18. januar 1978. Solvang vurderte også to prosjekterfor

Scanobo's fem skip var i januar 1974 siden selskapet ble etablert i 1936, uten tonn dødvekt av Eriksbergs standard
beskjeftiget som følger: egen tonnasje. type. Det ene prosjektet gjaldt et rent

IK

OBO-skipet Kongshav på 102.000 ble levert i 1972 og ble Solvangs største skip. Airfoto ofPenang

Aphrodite 101.800 tdw 1973 3 års T/C fra 6/73, rate 4,325
Ariadne 101.700 tdw 1972 3 års T/C fra 5/72, rate USD 2,81-1/2

Dermed var Solvang for første gang bygging av en motortanker på 138.000

Diverse prosjekter på
1970- og 1980-tallet
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Eriksberg-bygg, mens det andre Framnæs/Trosvik for levering i oktober/ Henrik Ibsen, etter rederiets tidligere
prosjektet skulle skroget bygges hos november 1974. Riggen som fikk lasteskip som var blitt solgt til opp-
Setenave-gruppen i Portugal, og navnet Dyvi Alpha, ble levert 18. hugging i 1952. Den endelige sluttpris
utrustes hos Eriksberg. desember 1974. ble 189 millioner franske franc. Riggen

Videre ble det vurdert å bygge fire Den var sluttet til Mobil for 2/1/1 år var blitt sluttet til Phillips Petroleum
Panmax bulkere hos Burmeister & til en dagsrate på 33.650 US-Dollar pr. Company Norway som boligplattform
Wain i København, av verkstedets dag med escalation for økning i drifts- for en periode av 6 måneder med
standardtype på 60.000 tonn dødvekt. utgifter utover nivået pr. februar 1974. ytterligere to perioder a 6 måneder i
Alle disse prosjektene ble vurdert i
samabeid med R.S. Platou gruppen i
Oslo.

Eksterne investeringer °lsen &C° kontakt med det franske diktersønn, som sammen med Henrik
Q verftet Compagnie Francaise d'Entre- Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas

prises Metalliques (C.F.E.M.) om Lie, var en av «De Fire Store».

I/S Scantank bygging av 2 halvt nedsenkbare olje- Riggen Alexander L Kielland ble
t 1Q71 -vi> c i a Plattformer av typen Pentagon, for levert fra verftet den 5. juli 1976. 1 likhet
1 1972 gikk Solvang sammen med levering . henholdsvis oktober 1975 og med søsteni var å Akxander
andre norske og svenske rederier og f.Kr,,„r 1Q7£ ~. , .fr,, .„.
 ui T/cc  i *io i-  ±ebruar 1976 - bhtt sluttet til Phillips,

etablerte I/S Scantank, som tok 2 skipi j utgangspunket var det ikke

størrelsen 85.000 tonn dødvekt på 10 meningeri å kontrahere mer enn en rigg, Torsdag 27. mars 1980 ca. kl. 18:30,
ars timecharter fra Sanko Kisen men da det We innbudt m aksjetegning inntraff en &y de me§t tragi§ke u]ykker
Steamship Ltd i lokyo, fra yaf interessen iniidiertid så overveld- i Nordsjøen, da D-søylen på Alexander
levering i 1976. Solvang tegnet seg for ende at We å en L

en 15 prosents andel i selskapet, senere rigg til av samme type . riggen Qg ay de m
øket til ZU prosent Solvang tegnet seg for 19,8 prosent i ombordværende omkom.

Det første skipet Penelope ofYork pa hyert ay de tø K/S-selskapene, som flkk

85.594 tonn dødvekt, ble levert 27. naynene Stavanger Dri i ling iog i 2.juni 1980bleA.Gowart-Olsen&Co
januar 1976 mens det andre, Sanko stavanger Drilling II. Begge selskapene oppsagt som disponent for selskapene.
Prestige pi 85.599 tonn dødvekt, ble We konstituert på vårparten l914, og stavanger Drilling A/S som var blitt
levert 23 juni 1976 Hyren for begge registrert B juni 1974 registrert 15. april 1980, og som på dette
skip var 305 US-DoUar for de første 5 Blflnt de øyrige fant vi ddspunkt yaf det med M pr0§ent ay
ar, og 3,40 US-dollar for de neste 5 ar. Farsund duoen Brøvig og Mosvoid> skipsreder Sverre Bjørn-Nilsen og

I januar 1972 gikk Solvang inn med 6- Oslo, Kristian Jebsen, Storebrand og
prosent, senere øket til 6,3871 prosent, Skibs A/S Golden West. Fortsettes med perioden fra 1980 i
i K/S Dyvi Drilling, som hadde kon- Den første riggen som ble levert fra neste nummer!
trahert en H-3 oljeboringsplatform ved verftet den 1. februar 1976, fikk navnet

K/S Dyvi Drilling

Stavanger Drilling _' .'
Den neste riggen fikk navnet Alexander

11. desember 1973 tegnet A. Gowart- L . Kielland etter Stavangers store

Holta gruppen i Skien, A/S Siljestad direktør Alf Kaasen, overtok nå som
(A.F. Klaveness & Co), Einar Lange i disponenter for selskapene.

Alle bildene blir levert i størrelsen 10x15 cm og koster kr
10 pr stk + porto og blir sendt ut fortløpende. Alle bildene
er fotografert i 1998.
Shipsphoto West,
Bjørn Ottosen, Løtveitvegen 1,5064 Straumsgrend

Bow Flora kjem.tank Stril Poseidon supply
Bow Cecil kjem tank Skandi Møgster supply
Bergen Star kjem tank Maersk Dispatcher supply
Innovation Lie snurper Normand Atlantic supply
Norafjell snurper Resue Saga supply
Ginneton snurper Far Grip supply
Ganthi snurper GecoAngler seismic
Sibeia tank Ramform Valiant seismic
Borga tank Ramform Viking seismic
Bauta bulk Veritas Viking seismic
Edda Frende supply Green Bergen frysebåt
Edda Frigg

Fototilbud nr 2 fra
Shipsphoto West

Phillips' opsjon.

snurper Resue Saga supply

supply Folgefonn ferge
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Økonomiske resultater

Skipsaksjeselskapet Solvang 1949-1961

år inn- drifts- rente- pante- netto
tekter utgifter utgifter gjeld fortjeneste

1949 10.2 6.5 15.8 2.8
1950 12.4 7.0 15.7 3.4
1951 13.1 8.0 12.7 2.0
1952 14.8 7.5 0.5 15.3 7.3
1953 12.8 6.2 0.5 11.2 5.8
1954 12.4 6.9 0.4 18.7 14.1
1955 12.9 6.1 1.5 25.3 5.0
1956 15.5 7.0 1.2 17.8 7.1
1957 15.1 9.2 1.4 15.5 4.6
1958 15.0 8.9 2.7 6.7 10.9
1959 11.5 5.4 3.4 43.1 9.5
1960 11.5 5.3 3.5 38.3 3.7
1961 16.8 8.6 4.3 70.3 5.2

Tall i millioner kroner



/den første del av artikkelenfortalte vi om Fougner, verftet og skipene som ble bestilt samt bygget der. Vifulgte lasteskipene til og med de «prøveturene» med last de måtte foreta før de fikkfartssertifikat. Dette
gjaldt selvsagt ikke lekterne uten framdriftsmaskineri. Før vi fortsetter med historikken til de motordrevne
lasteskipene, gir vi en noe forenklet byggeliste for verftet. Listen er når det gjelder byggenummer iallfall
korrekt hvor merket med *. Antallfortøyer gitt byggenummer skal, såvidt vi vet, være korrekt.

Bnr. type

Bygg nr. 17, verdens første motor- nå rasjonert. Skipet gikk derfor istedet den nordover og ankom sitt rette
drevne betongskip med navnet til verftet og ble lagt opp der. Her lå hjemsted Namsos natten til 9. april
«Namsenfjord» fikk fartssertifikat for det i lange tider. 1919 der den la til ved Namsen
kystfart den 6. oktober 1917. Den Senere gikk «Namsenfjord» i Trælastforening. Fra da av gikk den i
skulle nettopp til åta inn trelast for kystfart i Sørnorge og fikk i mars 1919 fart på kysten rundt Trøndelag uten at
Haugesund da oljeforbudet under den et større ror ved A/S Moss Værft da den vi har gjort noe forsøk på å finne ut

20

«IN amsenij Om» første verdenskrig kom. Råolje ble fra styrte dårlig på full last. Etter dette gikk

navn td.dw. levert

kansellert A/S Sydvaranger, Kirkenes
08.09.1916 Lægterkompaniet A/S, Kristiania
09.1916 Stockholm
0.91916 Stockholm

1916 Lægterkompaniet A/S, Kristiania
1916 Göteborg
1916 Göteborg
1917 Kgl Norske Marine , Horten
1917 Bergen
1917 Stavanger
1917 Kristiania Kommune
1917 Fougners Staal-Beton SBCo A/S, Kristiania
1917
06.1917
1917 Kristiania Kommune
1917

29.08.1917 AS Kvaholmen (M.Anzjøn), Namsos
08.1917 AS Maritim (Alf Bryde), Kristiania

31.10.1917 Fougners Staal Beton SB Co AS, Kristiania
20.06.1918 Leif Bryde & Carl Wildhagen, Sandefjord
21.08.1918 Oswald Rosenvold, Kristiansand
1917
12.1917 Union Co, Skien
12.1917 Det Nordenfjeldske D/S, Trondhjem

kansellert ukjent bestiller
20.02.1918 O Vartdal, Kristiania
1917 Fyrdirektøren, Kristiania

05.06.1919 Skibs AS Staal-Beton, Kristiania
kansellert Skibs-AS Staal-Beton, Kristiania
kansellert Skibs-AS «Beton» (Gunnar Brekke), Kristiania
kansellert ukjent bestiller
15.01.1919 Lødrups Rederi AS, Kristiania
28.07.1920 Thygo Sørensen AS, Kristiania
22.10.1918 Magnus Blikstad AS, Hølen
23.01.1919 Magnus Blikstad AS, Hølen
06.12.1918 Magnus Blikstad AS, Hølen
10.01.1919 Magnus Blikstad AS, Hølen
kansellert Magnus Blikstad AS, Hølen

levert til/bestilt av

1 malmlekter 2.700
2 lekter L.29 100
3 lekter 100
4 lekter 100
5 lekter 100
6 lekter 100
7 lekter 100
8 lekter 100
9 lekter 100
10 lekter 100
11 lekter 100
12 lekter 100
13 lekter 100
14* lekter 100
15 pram 60
16 pram 60
17* tørrlast ms Namsenfjord 200
18* flytedokk 90
19* tørrlast ms Staal-Beton 19
20* tørrlast ms Stier 610
21* tørrlast ms Askelad 1.036
22 pram 60
23 lekter 250
24 lekter 250
25 ms 600
26* vannbåt ms Bjørvika 75
27* fyrskip Ildjernsflu
28* tørrlast ms Concrete 973
29* tørrlasteskip 1.000
30* tørrlasteskip 1.000
31 tørrlasteskip 1.000
32* tørrlast ms Patent 603
33* tørrlast ms Fjeldbo 603
34* tørrlast ms Nieanor 220
35* tørrlast ms Silvestre 220
36* tørrlast ms Carlos 220
37* tørrlast ms Andres 220
38 tørrlasteskip 600



hvor. Rederiet AS Kvaholmen (M.
Anzjøn) skiftet navn til A/S «Namsen
fjord» den 11. september 1919.

Den 28. desember 1926 gikk skipet
på grunn ved Kalkløva på Elvalandet
ved Surviksundet i ballast og fikk
baugen innslått. Den kom fra Bjørn på
Helgeland hvor den hadde vært med en
sildelast. Den kom flott ved egen hjelp
og fortsatte til Namsos, der den ble
kondemnert.

Det lille vi vet om historikken til bygg
nr. 18 som var en flytedokk, samt til
bygg nr. 19 som var en taubåt med
navnet «Staal-Beton 19» er nevnt i
første del av artikkelen.

Bygg nr. 27, fyrskipet «Ildjernsflu» var
utlagt i april 1919 vest for Nesodd
landet i Oslofjorden. Det kom den 25.
november 1920 i drift i kuling som
imidlertid raskt stilnet av. En taubåt
som ble sendt til assistanse, var for sent
ute da passasjerbåten M/S «Flaske
bæk» allerede hadde reddet havaristen.
Inntil fyrskipet igjen kom på plass ble
det utlagt en lysbøye.

Fyrskipet lå der så til 9. februar 1929
da det ble pårent av dampskipet «Store
sand I» og sank i løpet av 10 minutter.
Fyrvokteren med frue fikk reddet seg i
snekken de hadde. Årsaken til sam
menstøtet kunne ingen forklare. Senere
skie «Ildjernsflu» lenger ut og dypere
ned. Lægterkompaniet fikk i oppdrag
å fjerne den, samt redde det som reddes
kunne. Inntil et nytt fyrskip var bygget,
ble det igjen utlagt en lysbøye. Det nye
skipet ble bygget hos Knut Christensen
Moen i Risør etter kontrakt var tegnet
i juni 1929. Det lå der til 1968.

Det lille vi vet om bygg nr. 26, vann
båten «Bjørvika», er også nevnt i første
del.

Den første 600-tonneren uten klasse
var bygg nr. 20, M/S «Stier». Den fikk,
etter «prøveturer» med last, farts
sertfikat for kystfart den 20. juni 1918
og ble først da overlevert fra verftet til
Leif Bryde i Sandefjord. Det var ikke
før 18. november at han påstod at skipet
var kontrahert for A/S Queen of Scots
ved Carl Wildhagen. Så får man tro hva
man vil om det.
Mot slutten av 1918 søkte Bryde om å

«Ildjernsflu»

«Stier»

å gå til Hamburg gjennom Kieler
kanalen, tross at de bare hadde kyst
sertifikat. Videre søkte han i januar
1919 om å få sertifikat for oversjøisk
fart. Ikke før 7. mai 1919 fikk de nytt
sertifikat og da kun for kystfart samt
fart på Østersjøen. Den 1. august 1919
bekreftet Wildhagen overfor Sjøfarts
kontoret at de var i underhandlinger
med «Grækenland» om salg dit av
«Stier» og søkte om tillåtelse for skipet
til å gå til Liverpool for å overtas der.
Den 12. august var «Stier» klar for
avgang fra Fredriksstad og først da fikk
de bekreftet at skipet kunne gå under
norsk flagg til England. Den 15.
september sendte generalkonsulatet i
London fartssertfikatet til Departe
mentet for Handel, Sjøfart, Industri og
Fiskeri, da skipet var solgt til E.D.
Papayannis i Hellas og omdøpt
«Aliakmon». Det ble snart videresolgt
til G.A.Contomichalos, Hellas, og
omdøpt «Sudani». Videre skjebe er
ikke kjent.

Bygg nr. 21 var den første 1000-
tonneren uten klasse og fikk til slutt
navnet «Askelad». Den fikk, etter de
obligatoriske «prøveturene» med last
på kysten, fartssertifikat den 10.
desember 1918 for Nordsjø- og
Østersjøfart for ett år. Dagen etter la
skipet ut fra Kristiania med 6941 baller
våt tremasse på ialt 892 tons for Rouen
i Frankrike. Dit ankom skipet den 23.
desember 1918 etter bl.a. tre dagers
storm da noen baller ble skyllet over
bord fra akterdekket. Denne lasten ble

«Askelad»

M/S «Namsenfjord» klar til sjøsetning i juli 1917.

betalt med kr. 80 per tonn. På vei
nordover fra Le Havre i ballast gikk
skipet den 16. j anuar 1919 på grunn på
en sandbanke utenfor munningen av
elven Somme i sterk vind og opprørt
hav. Skipet drev så innover ca 6-7
kilometer før det kom til stopp på
stranden. Det hugget hele tiden så
voldsomt at det var umulig å stå på
beina.

Den 17. januar forsøkte man å
komme av ved hjelp av taubåt fra
St.Valéry, men måtte gi opp. Det eneste
var nå å arbeide seg fram ved hjelp av
propellene, men da trengte de
kjølevann til motorene. Dette ble løst
ved en sinnrik kobling av rør fra
ballasttanken forut. Båten lå 7 fot nede
i sanden og ved hvert høyvann arbeidet
propellene sanden løs så skipet til slutt
fløt, og man kunne arbeide seg videre
utover. På lavvann arbeidet mannskapet
med å skuffe bort sand. Det tok 14
dager før skipet kom flott. På et
tidspunkt hadde det vært så tomt for
sand at den akterste tredjepart av skipet
hang i luften. Ved springflo 2. februar
kom man av og gikk til St.Valéry.
Herfrå gikk de 6. februar for London,
men her var det streik og man fikk ikke
dokket. Den ble dog inspisert og man
fant endel overflate-sprekker i laste
rommene. Den 7. mars gikk «Askelad»
til Grimsby der den dokket 12. mars.
Mannskapet plastret skroget med litt
betong, men man måtte skifte en
propell da en ving var slått av. Skipet
var ikke i fart igjen før 1. april.

Så gikk den i trampfart, nevnes kan
Hull-København, Tyne-
Boulogne,Hernösand-Inverness, Blyth-
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Ronneby, Kotka-Ghent, Kaunissari-
Ghent, Tyne-Fredrikshald osv. Skipet
viste seg meget fordelaktig og
konkurranse-dyktig i drift, ikke minst
på grunn av den store dekkslasten den
kunne ta. Etter dokksetting i Moss gikk
den imidlertid den 10. februar 1921 til
Kristiansand for opplag da det var
umulig å få lønnsomme frakter. Den
kom først i fart igjen i slutten av juli
og gikk 10 turer det året, samtidig som
man oppnådde å få fartssertifikat for
full europeisk fart hele året.

Nå hadde det imidlertid vært et
eierskifte i rederiet. A/S Odderø var
opprinnelig drevet av familien Heistein
i Kristiansand, men på general
församlingen den 25. juli 1919 fikk de
nye disponenter, nemlig A.I.Langfeldt
& Co. med ansvarlige innehavere
Torgeir H Heistein og Arne Ingvald
Langfeldt. Nytt rederinavn ble derfor
A/S Odderø (A.I.Langfeldt «fe Co.),
Kristiansand.

«Askelad» fortsatte i trampfart. Den
21. februar 1923 kolliderte den med det
belgiske dampskipet «Nieuwe Ca
pelle» og ble landsatt nær Antwerpen,
bjerget og dokksatt for reparasjon.
Skipet var på vei fra Antwerpen til
Randers med fosfat. Det kom ikke i fart
igjen før 4. april. Ellers det året lå den
ca 2 måneder i opplag i Kristiansand
på grunn av streik i England og ble på
nytt opplagt på samme sted fra ca. 28.
februar til 18. juni 1924.

Den 14. februar 1925 ble «Askelad»
solgt for kr. 65.000 til D/S A/S Union
(Erik Grant Lea), Bergen. Dette
selskapet var stiftet 23. august 1923
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Lastebåten «Askelad» og taubåten «Staal-Beton 19» ved verftet.

med en aksjekapital på kr. 80.000, med
Lea som enebestyrer. Skipet fortsatte i
trampfart inntil det ankom Bergen 17.
mai 1925.

Her ble det nedrigget til lekter og
solgt til A/S Tungstransport (Michael
Rasmussen), Bergen, for kr. 12.000 den
13. juni 1925. Videre skjebne er ukjent.

Bygg nr. 32, 600-tonneren «Patent»
med klasse i Det norske Veritas, fikk
tydeligvis, etter de nå berømte «prøve
turene» med last på kysten, farts
sertifikat for Nordsjøen. Den begynte
straks å gå i løsfart på Norge-England
og andre Nordsjøland, men dette var
ikke lønnsomt, så fra 1. august 1919
ble den tidsbefraktet. Dette gav bedre
resultater.

Skipet hadde dog flere uhell.
Allerede på første turen over Nordsjøen
grunnstøtte den på en sandbanke 2. juli
1919 utenfor Tyne og ble brakt flott av
to taubåter. «Patent» hadde fått sand i
motoren, noe som holdt den igjen i tre
uker. Så på reise Tyne-Antwerpen fikk
den motorhavari og måtte til verksted,
og begynnelsen av 1920 gikk sylinder
nummer 4 istykker og ny var ikke å få
tak i, så den måtte bestilles og skipet
kom ikke i fart igjen før 29. mars.
Fartøyet hadde nå fartssertifikat for
Nord- og Østersjøen inkludert Stor
britannia og Irland, samt den engelske
kanal, men ikke syd eller vest for Brest
annet enn fra 15. april til 30. september
da det også inkluderte Middelhavet.

Navnet på rederiet ble 15. april 1921

«Patent»

forandret fra Lødrups Rederi A/S til
Skibsaktieselskapet «Patent» (Carl
Lødrup), Kristiania. Skipet lå trolig
kontinuerlig i opplag i Moss i perioden
24. april 1921 til 15. november 1923.
Selskapet ble iallfall besluttet oppløst
den 7. april 1922, og «Patent» ble på
tvangsauksjon den 16. mai 1923 tilstått
o.r.sakfører Harald Andersen pr.
kommisjon for kr. 1.000.

Thygo Sørensen kjøpte så skipet
«paa vegne at et stiftendes selskap» i
Kristiania den 16. februar 1924 for kr.
22.500. Skipet var imidlertid gått ut av
opplag 15. november 1923 og gått til
Fowey i Corn.wall, der det ankom den
19. Her ble det liggende og kom til
Antwerpen den 24. januar 1924, der det
gikk i opplag. Her ble det igjen solgt
på tvangsauksjon den 24. april 1924 og
tilstått Georg Bertelsen, Kristiania, for
44.000 belgiske franc. Den 22. oktober
begjærte Bertelsen navnet på skipet
omgjort til «Foldin» og samtidig opp
lyste han at det var kjøpt for Skibs A/S
Foldin (Jens Moe, Henry Katralen og
Georg Adolf Bertelsen), Kristiania.
Selskapet ble stiftet 29. juli 1924 med
kr. 10.000 i aksjekapital.

Skipet kom hjem utover sommeren
1924, og vi finner det i Kristiania,
Moss, Drøbak ut året og fra 1925 stort
sett i Oslo og Oslofjorden. Den 4. juni
1925 ble Skibsaktieselskapet Foldin
besluttet oppløst. Nå var ikke dette noe
som skjedde over natten, så den 1.
oktober 1926 ble selskapet endelig
oppløst og slettet av Handelsregisteret.
Noen dager før, den 24. september

1925 ble Skibsaktieselskapet Foldin
dannet med en kapital på kr. 20.000 og
med grosserer Jens Moe som disponent
og eneeier. Han hadde trolig overtatt
rederiet allerede før under navnet
Grosserer Jens Moe, Oslo.

Skipet kom nå i fart også utenfor
Norge for vi finner den i Limhamn i
1925 og i Rotterdam i 1926, dit det ble
slept ca. 25. august med maskinskade
som ble reparert hos Wiltons. Så fikk
«Foldin» igjen maskin- og propell
skade utenfor Langesund på vei fra
Bamble. En fiskeskøyte slepte den inn
til Lange-sunds mek. Verksted for
reparasjon den 30. november 1926. Før
dette hadde den imidlertid fraktet
Sirkus Empress den 14. juni fra Moss
til Frederikshavn. Alle dyrene fikk
være med, men kun 12 mann av det 60-
manns store ensemble. Nå hadde
imidlertid resten gjemt seg ombord,
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noe som ble oppdaget på veien, og
skipet returnerte til Moss der disse ble
satt i land. De reiste så fra Larvik til
Frederikshavn mens «Foldin»
returnerte med resten av sirkuset.

Da vi ikke han gjort noen spesielle
undersøkelser om det neste rederiet, vet
vi ikke når Jens Moe solgte skipet til
O. Øberg i Oslo som kalte sitt rederi
Skibs A/S Foldin, men det synes å være
i 1927. Det virket som om skipet stort
sett lå opplagt i Oslo de neste årene.
Den 4. januar 1929 ankom det
imidlertid Tofte på Hurumlandet.
Herfrå gikk den trolig til Sauda med
last. Så gikk den i ballast fra Sauda og
skulle til Larsnes ved Ålesund. Den
grunnstøtte imidlertid ved Skomakaren
mellom Buskøy og Ospa nord for
Sognefjorden ved Lyngholmen den 18.
januar 1929. Man berørte en flu, gled
ned igjen og kastet anker. Da var skipet
sprunget lekk og begynte å synke.
Vinden førte det så ned på skjærene.
Mannskapet på elleve mann kom i liv
båten og ble tatt opp av et fiskedamp
skip.

«Foldin» var ikke assurert, og Norsk
Bjergningskompagni gav opp å redde
hverken skipet, maskinen eller
inventaret. O. Øberg opplyste 11.
februar at selskapet ikke eide andre
verdier enn skipet, og selskapet ble
oppløst. Vraket ble solgt for kr 2.000
på begj æring av de sjøpanteberettigede
som hadde kr. 4.000 til gode.

Bygg nr. 28, 1000-tonneren «Con
crete» med klasse i Det norske Veritas
avgikk etter «prøveturer» på kysten til
London den 22. juli 1919 og videre via
Methil i Scotland tilbake til Kristiania.
Så via Fredrikstad til Tyne der den
ankom 5. september, den samme dagen
den trolig fikk sitt første fartssertfikat
som gjaldt for «Nord- og Østersjøen
inbefattet Storbritannien og Irland, den
Engelske kanal dog ikke søndenfor
Brest». Hvor nitidig Sjø-fartskontoret
fulgte med, kan vel illustreres som
følger:
Den 23. oktober 1919 stod det i

skipslisten til Norges Handels &
Sjøfartstidende at «Concrete» ankom
St Nazaire den 19.10. Den 29. sendte
Sjøfartsdirektøren et brev til rederiet og
bad om forklaring, da stedet lå syd for
Brest. Til det fikk han som svar at
skipet var time-chartered for «Statens

«Concrete»

Skibsfarts Direktorat» og at det var de
som hadde sendt det dit. Resten av året
og mesteparten av 1920 gikk «Con
crete» i fart på Nordsjøen og
«Kanalen». Nå ble det imidlertid svært
dårlige tider og skip gikk i opplag som
fluer. Da «Concrete» ankom Kristiania
16. desember 1920 ble den liggende der
til midten av juli 1921.

Da «Concrete» gikk ut av opplaget
var fartssertifikatet utvidet til
«Europeisk fart dog ikke syd- eller
vestenom Brest og heller ikke i fart på
Færøerne, Island, Spitsbergen eller
Bjørnøen i tiden 1. oktover til 15.
april». Den fortsatte i Nordsjø- og
kanalfart men etterhvert også på
Østersjøen. I 1923 kan nevnes navn
som Visby, Sundsvall, Gotland og
Hernösand. En tur fra Calais 30.
desember 1921 med full last koks,
hvorav 75 tons på dekk, endte opp i
storm med svært sjø samme dagen.
Stormen varte i et par dager og var til
tider oppe i orkan. Hele dekkslasten ble
skyllet overbord, mens skipet ikke led
noen overlast.

17. juni 1922 ble skipet solgt til A/S
Fjeldbo (Cand.jur. Per Harbitz),
Kristiania, for kr. 65.000. Per Harbitz,
som tydeligvis ikke var interessert i
offentlighet, dannet 15. mai 1922
Skibsaktieselskapet Fjeldbo med
aksjekapital kr. 10.000 og seg seiv som
som eneste styremedlem. Det samme
skjedde 22. april 1922 der han med
samme aksjekapital og eneste
styremedlem dannet Skibs-A/S
Fjeldkam, Skibs-A/S Fjeldknaus og
Skibs-A/S Fjeldtop. 1 1920 hadde G.M.
Bryde i sitt selskap Skibs-A/S
Fjeldland ansatt Thygo Sørensen som
selskapets disponent, og det samme

«Askelad» i Gravesena etter en hard reise fra Göteborg med tremasse,

gjorde tydelig-vis Per Harbitz for
Skibs-.A/S Fjeldbo. Iallfall ble
selskapet kjent som Skibs-AS Fjeldbo
(Thygo Sørensen), Kristiania. I januar
1923 valgte Per Harbitz nye
disponenter, og det ble Skibs-A/S
Fjeldbo (Halle & Peterson), Kristiania.
Ragnar Johan Halle og Richard
Momme Peterson hadde anmeldt

skipsrederi m.m. under navnet Halle &
Peterson, Kristiania, den 6. januar 1922
uten å oppgi hverken aksjekapital, styre
eller lignenede.

«Concrete» fortsatte i fart på Nord
og Østersjøen også i 1924, men i
begynnelsen av august kom den til
Kristiania og ble liggende der til den
gikk til Rotterdam i september, for å
gå til Fredrikstad i slutten av november
1924 og ble liggende der. Her lå den
hele året 1925, fra mai til september
ble det kalt reparasjon, resten av året
opplag. Dette fortsatte utover i 1926,
og 7. april ble den solgt til Arth. H.
Mathiesen for kr. 18.000. Per Harbitz
besluttet seg 11. august 1926 til å
oppløse Skibs-A/S Fjeldbo, Fjeldkam,
Fjeldknaus og Skibs-A/S Fjeldtop med
kun seg seiv i avviklingstyrene.

Fra nå av er det hele svært uklart:
Skipsskjøte fra Mathiesen til A/S
Albemarle på kr. 40.000 er datert 17.
juli 1926, men ombyggingen til
emigrantfartøy for utvandrere til
Galapagos-øyene i Stillehavet vest for
Colombia/Ecuador begynte før dette.
Fra Fredrikstad var skipet gått til A/S
Moss Værft der det ble innredet sove
rom for ca. 80 emigranter i det ene
lasterommet, mens det i det andre bl.a.
ble innredet bysse og 2 WC er. På
dekket mellom lastelukene ble det
bygget båtgalger for to store livbåter
samt to «almindelige» båter i tillegg til
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det som allerede var. Så gikk skipet
som nå het «Albemarle» til Loengen i
Oslo der innredningen fortsatte fra den
1. august.
Det var disponent Harry Randall som
var ekspedisjonens leder, og 9. august
1926 ble Skibsaktieselskapet «Albe
marle» konstituert med kapital på kr.
10.000 og med Hugo Stray, Karl
Pettersen og Gunnar Andersen i styret.
Det var trolig ca. 65 emigranter som
skulle være med, og disse hadde skutt
inn kr. 3.000 hver. Regnskapet per 13.
august på kr. 175.000 ble godtatt av de
44 ekspedisjonsmedlemmene som da
var i Oslo. Dette inkluderte kr. 65.000
for skipet til da, samt, ifølge pressen,
ni motorskøyter, motorbåter, fiskebåter
og prammer, materialer til 14
seksmannshus, hver med komfyr og
bølgeblikktak; landbruksmaskiner;
kjølehus med maskineri for slakt; to
kilometer galvaniserte vannrør;
fiskeliner og annet fiskeredskap, bl.a.
en halv million fiskekroker.
Den 23. august fikk «Albemarle»

fartssertifikat fra Norge til Galapagos
samt fart på Stillehavskysten mellom
40 grader nord og 40 grader sydlig
bredde til september 1928. Sertifikatet
var stilet til «Randalls Galapagos
Ekspedisjon», disp. Hugo Stray.
Skipet lå seilklart rundt 24. august,

men ble forsinket, først av politiet og
så nevnte dag da Randall uteble. En
utsendt deputasjon fant han på en res
taurant. Han ble med ombord der han
fikk beskjed om straks å skaffe kr.
14.000, da de ingen penger hadde. Da
dette ikke lykkedes, ville de henvende
seg til Sosialdepartementet. En deltager
ble dessuten sendt til konsul
Christensen i Sandefjord som «hadde
konsesjon på øene». Hvordan det hele
gikk vet vi ikke, men ekspedisjonen
kom avgarde i løpet av september og
brukte ca. to måneder på turen.
Skipet ble solgt straks etter til «Har

bour Authorities» i Buenaventura, Co
lombia, for kr 28.000. Skriv om dette
fra generalkonsulatet i Quito av 14.
januar 1927. «Albemarle» gikk en tid
i saltfart og ble brukt som havne-lekter
i byen. I 1931 var alt treverk ombord
ødelagt av varmen, men skroget ble
brukt som kasserne for noen hundre
negre. Videre skjebne er ukjent.
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Magnus Blikstads 220-tonnere, bygg
nummer 34, 35, 36 og 37:
Vi så hvordan Blikstad strevet med å
få tillåtelse til å sende iallfall noen av
båtene til Spania der de skulle ha gått i
trelastfart på kysten. Det var jo det de
var bygget for. Istedet måtte de gå i
Oslofjorden samt så langt syd som
Nevlunghavn og opp til Skien. Vi vil
derfor nå se på hvert enkelt skips
historikk her i hjemlige farvann.

Bygg nr. 34, «Nicanor», gikk fra
Vrengen 11. april 1919 tidlig om
morgenen på vei til Kristiania. På tvers
at Espelund ble skipet umulig å styre
og man saknet farten, men straks før
skipet skulle passere østligste kost om
babord i Søndre Torgersøgap mistet det
styringen totalt og grunnstøtte ganske
svakt. Man forsøkte å bakke av, men
strømmen førte skipet inn på en båe
midtskips. «Nicanor» ble da så lekk at
vannet i lasterommet steg tross bruk av
pumpen. Kl. 14.40 kom bjergnings
damperen «Ulabrand» fra Moss. Da lå
fordekket under vann. Man festet en
tross i baugen, men da denne teitet opp
svingte fartøyet om midtskips, satte
baugen ned og sank i løpet av få
minutter. Mannskapet hoppet i livbåten
som lå på vannet.

Kapteinen hevdet under sjø
forklaringen at skipet styrte dårlig, noe
som forårsaket heftig debatt i avisene.
Slo man stopp kunne skipet svinge
hvilken som helst vei. Etter opp
fordring fra Fougner uttalte los
Markussen som hadde fulgt skipene på
prøveturene samt skifting på kysten, at
de fem 200-tonnerne styrte almindelig
godt ved tillegging til kai samt ellers,
var like manøvreringsdyktige som
andre skip på samme størrelse. Dette
gjaldt altså ikke 600- og 1000-tonnerne
som styrte særdeles godt. Kapteinen
tilbakeviste denne påstanden fra
Markussen, tvert om styrte de slett og
var vanskelige å manøvrere i trange
farvann. Han mente at losen ikke var
kompetent til å uttale seg, da ved
kommende stort sett bare hadde vært
med båtene på prøveturer i ballast men
aldri på full last. Det var nettopp da de
var umulige. Han nevnte «Carlos» som
gikk helt rundt uten å kunne stoppes
på reise Kristiania-Moss og lurte på
hvorfor «Namsenfjord» hadde fått
større ror. Losen skulle også ved en
tidligere anledning ha uttalt seg stikk

Blikstads 220-tonnere motsatt. Kapteinene på de tre andre
Blikstad-skipene gav sin tilslutning til
uttalelsene fra føreren på «Nicanor».

Skipet ble hevet av «Ulabrand» og
bragt til A/S Moss Værft for reparasjon.
Totalt, inkludert dokkavgift og erstat
ning av tapt utstyr, kostet reparasjonen
rundt kr. 20.700. Det var ti hull i
skroget, begge slingrekjølene var
skadet samt fenderen akter. Da vann var
trengt inn var både maskin og
innredning skadet, utstyr ødelagt eller
mistet, samt dekkshus, båtdekk,
daviter, rekkverk, luker og rigg skadet.

Blikstad opprettet den 23. juni 1919
selskapet Skips A/S Maderas, Hølen,
med aksjekapital på kr. 450.000. Han
overførte samme dag alle betong
skipene fra Magnus Blikstad A/S, samt
sine skip i A/S D/S «Maderas» og A/S
D/S «Vale» til selskapet og oppløste
alle de andre. Kontoret i Hølen ble
drevet av hans yngste sønn Magnus
Blikstad jr., mens «pappa» nok drev det
meste fra sitt kontor på Lysaker. Da
konsul Magnus Blikstad ble syk og
døde 28. februar 1926 ble etterhvert
alle skipene solgt under ledelse av Jens
Thron Alm, og skjøte fra Skips A/S
Maderas til Skibs A/S Nicanor
(skipsmegler H.W. Reholt), Oslo, på
tilsammen kr. 15.000 for «Nicanor» og
«Andres» er datert 21. mai 1926.
Skipene ble nå registrerte i Oslo.

«Nicanor» avgikk fra Skien den 9.
juni 1927 til Brevik kl. 21.00 i ballast
etter å ha losset ved Union Fabrikker.
På grunn av dårlig styring og sterk
strøm var det umulig å se merket på
Ekornrødbåen, og skipet gikk rett på
denne, slo hull i baugen og bunnen og
sank så bare mastetoppene var synlige.
Mannskapet reddet seg i prammen.
Strømmen var så sterk at skipet ble
skrudd rundt og ble liggende med
baugen mot Skien. Det ble totalvrak.
Landbruksdepartementet hadde i
skrivelse av 3. november 1927 meddelt
tillåtelse til at skipet uten hinder av
maksimalfraktlovens bestemmelser
kunne slettes av registeret.

Bygg nr. 36, «Carlos» er nevnt under
«Nicanor» da den på full last gikk «trill
rundt». Skipet fikk faktisk den 4. april
1919, uten fartssertifikat, tillåtelse til
å gå til Sveriges vestkyst, Kattegat og
«Beitene» dersom ikke låstet dypere
enn 18" fribord. Det gikk da også fra
Kristiania 19. august 1919 til Køben



havn, hvorfra det igjen avgikk den 11.
september. Det ble med denne ene
turen. Natt til 16. november samme året
gikk «Carlos» på grunn ved Bevøya
ved Jeløs nordspiss i tett tåke på vei
fra Kristiania til Moss i ballast. Den
sank på to minutter. Mannskapet reddet
seg inn til Kullebunden på Jeløen i
livbåten og forsøkte senere å ro til
Moss, men på grunn at is kom de ikke
lenger enn til Kambo og tok landeveien
fatt derfrå.

Da kapteinen ikke hadde kontrollert
skipets kurs eller utseilt distanse etter
å ha passert Filtvet fyr, fikk han en bot
på kr. 150. «Carlos» lå på 13 favners
dyp og skulle heves av Bjergnings
kompagniets «Nap» og løftefartøyet
«Pollux». Dette ble trolig gjort, da
Veritas register for 1921 skrev «under
havarireparasjon». Videre skjebne er
ukjent. I skriv fra Skibs A/S Maderas i
likvidasjon til Moss Byfogd ble opplyst
at skipet var forlist 16. november 1919
og i skriv av 11. juli 1929 at den kunne
slettes som forlist.

Bygg nr. 37, M/S «Andres» grunnstøtte
ca. kl. 22 den 19. mai 1924 på et skjær i
Skienselven ved Graaten like utenfor
Skien og ble stående på vestsiden av
løpet. Den slo hull i bunnen i forskipet
og sank til ca. 14 fot. Lasterommet ble
fylt med vann mens maskinrommet var
tett. Mannskapet kom iland ved Graaten.
«Ulabrand» berget skipet og førte det til
Skiens Verksteder A/S den 23. mai.

Som nevnt under «Nicanor» ble også
«Andres» solgt til H.W.Reholt i Oslo den
21. mai 1926. Den ble videresolgt ca. 20.
august 1928 til Fredrikstad. Det hersker
noe uenighet om det var til Carl
Johannessen eller Finn Johannessen, men
begge var nok involverte. Ifølge Norsk
Sjøulykkes-statistikk av 1931 grunnstøtte
«Andres» på Sjællands rev den 7. februar
det året på vei fra København til Odense
med soyaskrå. Dom ble uaktsom seilas
med bot til kapteinen. Skipet totalforliste
og ble kondemnert.

Bygg nr. 35, M/S «Silvestre» hadde fra
den 29. mars 1921 ligget i opplag, ble
det opplyst den 1. februar 1923, og den
23. februar 1924 lå den fortsatt i opplag.
I 1925 var den iallfall i fart, for den 3.
januar grunnstøtte «Silvestre» ved
Arisholmen ved Fredrikstad og den 11.
september i Tjømøleden ved øya
Veierland på vei fra Moss til Kragerø i
ballast. Bjergningsdamperen «Nap»

konstaterte at maskinrom og lasterom var
fullt av vann og at skipet stod på en bunn
som bestod av fjell og rullesteiner. På
styrbord side var bunnen knust i 14 fots
lengde mellom senterkjølen og
slingrekjølen, og en stor stein stod opp
gjennom bunnen. «Nap» reddet det som
reddes kunne av utstyr og innredning,
men skipet var totalvrak. Kapteinen fikk
en bot på kr. 50, subsidært 12 dagers
fengsel for grov uaktsomhet fordi han
unnlot å holde Vakerholmen og Saltby i
peiling og ikke navigerte med tilbørlig
försiktighet da han nærmet seg
Svartskjærboen der de grunnstøtte.

Til slutt har vi bygg nr. 33, en 600-tonner
levert til Thygo Sørensen under navnet
«Fjeldbo». Det ser ut til at skipet hadde
fartssertifikat for «utenriks» fart allerede
fra starten av. Skipet, levert 28. juli 1920,
gikk rett til Menstad ved Skien og låstet
salpeter. Herfrå gikk den 2. august til
Stavanger. Etter lossing var det i
Knarrevik og låstet superfosfat for
Randers. «Fjeldbo» gikk i sin korte
levetid i fart på Norge såpass langt nord
som til Trondheim, til Danmark og
Sverige så langt øst som til Gotland.
Rederiet søkte riktignok om å få gå til
Island og dette ble godtatt dersom før 30.
september. De ville frakte trelast til Is
land med sildelast i retur til en Nordsjø
eller Østersjøhavn. Dette ble aldri noe av.
Den forliste den 23. desember 1920 vest
av Trelleborg på vei fra Olofshamn på
Gotland til Sarpsborg med kalkstein, der
det løp full av vann og total-havarerte.
Kapteinen ble tiltalt for fra Sand

hammaren fyr i Sverige å sette kurs
misvisende vest for Falsterbo fyrskip, og
da kosten på Kullagrund var passert

Siste skip fra Fougner, motorskipet Fjeldbo levert i juli 1920.

samme dag, å forveksle denne med
kosten på Blendheimsgrunnen og
fyrskipet ved Trelleborg med Falsterbo
fyrskip og deretter å forandre kursen så
skipet gikk på grunn. For dette fikk han
kr. 1000 i bot, subsidiært 15 dagers
fengsel. I skrivelse av 12. august 1921
hadde Provianteringsdepartementet
meddelt tillåtelse til at skipet uten hinder
av maksimalfraktlovens bestem-melser
kunne slettes av registeret.

Vi avslutter med en «skipsliste» over
de skip som er omhandlet i denne
delen. Vi er klar over at noen av skipene
har vært omtalt slik tidligere, men disse
er tildels mangelfulle og til tider
feilaktige. Nummeret før skipets navn
er bygge-nummer og LxBxD er lengde
over alt x bredde på betong x dybde på
betong. Brutto og netto er som levert
fra verftet.

17 M/S «Namsenfjord» (MRCP)
133 bit, 65 nrt, 200ts.dw.
84'0"x20'0"xll'6"
Råoljemotor J.& C.G.Bolinder, Stockholm
80bhk
19.01.1917: Bestilt av Morten Anzjøn,

29.08.1917: Levert A/S Kvaholmen

11.09.1919: A/S «Namsenfjord»

28.12.1926: Grunnstøtte ved Survik-

Namsos

(M.Anzjøn), Namsos

(M. Anzjøn), Namsos

sundet på vei fra Bjørn i
Helgeland til Namsos i
ballast. Kom flott ved egen
hjelp og gikk til Namsos
hvor kondemnert.
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20 M/S «Stier» (MSCK)
462.03 brt, 258.44 nrt, 610 t.dw.
145'0"x27'6"xl5'9"
Råoljemotor J.& C.G.Bolinder, Stockholm
320 bhk
23.05.1917: Bestilt av G.M.Bryde,

Kristiania
1917: Overdratt til Leif Bryde,

Sandefjord
1917/1918: Solgte halvparten til Carl

20.06.1918: Levert Leif Bryde og Carl

12.11.1918: A/SQueenofScots(Carl

09.1919: E.D.Papayannis, Hellas.

1920: GA Contomichalos, Hellas.

21 M/S «Askelad» (MSHJ)
758.88 brt, 422.55 nrt, 1036 ts.dw.
176'0"x31'0"xl9'0"
2 råoljemotorer J.& C.G.Bolinder,
Stockholm 2 x 160 bhk
08.05.1917: Bestilt av Gunnar Brekke,

25.06.1917: Skibs-AS «Beton» (Gunnar

10.1917: Oswald Rosenvold,

18.06.1918: Sjøsatt og døpt «Oddfrid».

21.08.1918: Levert som «Askelad» til

30.08.1918: AS Odderø (Thv.B.Heistein

25.07.1919: A/S Odderø (A.I.Langfeldt

14.02.1925: D/S A/S Union (E.Grant

17.05.1925: Nedrigget til lekter
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Wildhagen, Sandefjord

Wildhagen, Sandefjord

Wildhagen), Sandefjord

Omdøpt «Aliakmon»

Omdøpt «Sudani»
Videre skjebne ukjent.

Kristiania.
Navn «Staalbeton»

Brekke), Kristiania.

Kristiania.

D/S A/S «Odd» (GI.
Brodersen), Kristiania

Oswald Rosenvold,
Kristiansand

& Sønner A/S), Kristiansand

& Co), Kristiansand

Lea), Bergen

M/S «Askelad» på grunn på franskekysten.

13.06.1925: A/S Tungtransport (M.
Rasmussen), Bergen.

28 M/S «Concrete» (MTFB)
728.28 brt, 411.64 nrt, 973 ts.dw.
176'0"x31'0"xl9'0"
2 råoljemotorer J.& C.G.Bolinder,
Stockholm 2 x 160 bhk
01.08.1917: Bestilt av And. Harboe-Ree,

Kristiania
15.09.1917: Skibs-A/S Staal-Beton

05.06.1919: Levert til Skibs-A/S Staal-

27.06.1921: H. Holmsen, Kristiania
07.1921: Skibs-A/S Concrete

Kristiania
17.06.1922: Skibs-A/S Fjeldbo (Thygo

Sørensen), Kristiania
01.1923: Skibs-A/S Fjeldbo (Halle &

Peterson), Kristiania
07.04.1926: Arth.H.Mathiesen, Oslo
17.07.1926: A/S Albemarle (Hugo Stray),

1926/27: Harbour Authorities,
Buenaventura, Colombia
Videre skjebne ukjent.

32 M/S «Patent» (MSQP)
454.88 brt, 249.71 nrt, 603 ts.dw.
145'0"x27'6"xl5'9"

Råoljemotor J.& C.G.Bolinder, Stockholm
320 bhk
08.1917: Bestilt av Carl Lødrup,

Kristiania

11.10.1917: Lødrups Rederi A/S (Carl
Lødrup), Kristiania

15.01.1919: Levert Lødrups Rederi A/S
(Carl Lødrup), Kristiania

15.04.1921: Skibs-AS «Patent» (Carl
Lødrup), Kristiania

16.05.1923: OverrettssakførerH.Andersen
16.02.1924: Thygo Sørensen, Kristiania

Videre skjebne ukjent.

(And. Harboe-Ree),
Kristiania

Beton (And. Harboe-Ree),
Kristiania

(H.Holmsen & S.Lockert),

Oslo. Omdøpt «Albemarle»

24.04.1924: Georg Bertelsen på vegne av

22.10.1924: Omdøpt «Foldin»
04.06.1925: Skibs-A/S Foldin oppløst
24.09.1925: Skibs-A/S Foldin (Jens Moe),

1927: O. Øberg, Oslo
18.01.1929: Grunnstøtt og sunket nær

33 M/S «Fjeldbo» (MVDS)
484.05 brt, 251.29 nrt, 603 ts.dw.
145'0"x27'6"xl5'9"
Råoljemotor J.& C.G.Bolinder, Stockholm
320 bhk
08.1917: Bestilt av Carl Lødrup,

Kristiania
11.1918: Overtatt av Fougneris verft
22.09.1919: Sjøsatt som «Bygg.nr.33

Fougners Staal-Beton».
08.11.1919: Solgt til Thygo Sørensen A/S,

28.07.1920: Levert fra A/S Moss Værft til

23.12.1920: Grunnstøtte og sank vest av

34 M/S «Nicanor» (MSKF)
161.84 brt, 75.87 nrt, 220 ts.dw. 88'6" x 20'0"
x 12'3"
Råoljemotor Tuxham A/S, København.
84 bhk
24.10.1917: Bestilt av Magnus Blikstad,

22.07.1918: Magnus Blikstad A/S

22.10.1918: Levert Magnus Blikstad A/S

11.04.1919: Grunnstøtt og sunket ved

23.06.1919: Skibs-A/S Maderas (Magnus

21.05.1926: Skibs-A/S Nicanor

09.06.1927: Grunnstøtte og sank ved

35 M/S «Silvestre» (MSRL)
159.55 brt, 75.79 nrt, 220 ts. dw 88'6"x 20'0"
x 12'3"

Råoljemotor Tuxham A/S, København.
84 bhk
24.10.1917: Bestilt av Magnus Blikstad,

22.07.1918: Magnus Blikstad A/S

Skibs-A/S Foldin (J.Moe,
H.Katralen, G.Bertelsen),
Kristiania

Oslo

Ospa nord for Sognefjorden
på vei fra Sauda til Larsnes i
ballast.

Kristiania og døpt «Fjeldbo».

Thygo Sørensen A/S,
Kristiania

Trelleborg på vei fra Olofs-
hamn på Gotland til Sarpsborg
med kalkstein.

Lysaker pr. Kristiania

(Magnus Blikstad, Lysaker),
Hølen

(M. Blikstad, Lysaker), Hølen

Søndre Torsøgap.
Hevet og reparert

Blikstad, Lysaker), Hølen

(H.W.Reholt), Oslo

Ekornrødbåen i Skienfjorden
på vei fra Skien til Brevik i
ballast.

Lysaker pr. Kristiania

(Magnus Blikstad, Lysaker),
Hølen

Fortsettes side 35
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Den gamle hollendaren Majori fra
1935 er kommet til siste havn ved

ferjeleiet på Tomma, fotografen i  l^^==^-~^^:'XM: Af
juli 1998 av Ketil Aspevik. J 1 JM/ , j /| '

Fraktebåten Nibeta, engang
lokaldampbåten Lindaas/ra 7909, S«JP
ved Skutvikkaien i Ålesund
sommeren 1985. Foto Harald
Sætre.

i    <?.  '

Den gamle «engelskmannen» Isis] WBa faji
/ra 7SS7 «nder buksering av
Reidulffra Florvåg til Strusshamn
i november 1998, påpasselig
fotografenfra Askøybroen av Ole
Jakob Dingen. 3%k' v—-^- —-----: --^
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JSeismikkskipetVeritas Viking

* ved Dokkeskjærskaien i Bergen
etter levering fra Mjellem &

 «5§ " ,Y ; ,. Karlsen til Eidesvik & Co AS,
„v -:P|^™;»*r5ø_ ..>> '*? v*, Bømlo i juni 1998. Som en vil

Møgster />å ve/ «r Byfjorden 14.
ÉbM&?~- .A"" /99& Den varda kommet

direkte fra Kværner Kleven i
Ulsteinvik og var på vei til dåp

Hoglevering til District Offshore

ASA på Storebø. Den er av type
Kmar 404, en kraftig båt med

maskineri på 16.000 bhk. Foto
Shipsphoto West, Bjørn Ottosen

Simon Møksters Stril Poseidon
under prøveturfra Hellesøy

Skipsbyggeri i Kvinnherad 12.
juni 1998. Denne

ankerhåndteringsbåten av type
UT-722 fikk en kort karriere

under Møksters flagg, idet den
allerede var solgt til Olympic

Offshore i Fosnavågmed 50
millioner kroner i fortjeneste og

-: levert 20. juni med navnet



Årsmøtet 1999 for Norsk skipsfartshistorisk Selskap avholdes
lørdag 8. mai 1999 ombord i fergen Sandefjord-Strömstad

Avgang fra Sandefjord kl 1630. Underveis avvikles årsmøtet, samt at vi inntar et bedre måltid
ombord.
Overnatting i Strömstad skjer på Hotel Laholmen. Hjemreise til Sandefjord snødag. Fergene går kl
1000, 1300, 1630, 1930 og 2230.
For den som ønsker å gjøre noe mere ut av oppholdet i Sverige er det mulig å ta en biltur sydover til
Göteborg med sitt rike maritime miljø. Alternativt er det også mulig å vende tilbake til Sandefjord
lørdag kveld.

I tilknytning til årsmøtet blir det arrangert omvisning på Hvalfangstmuseet i Sandefjord kl 1130. Det
kan også bli mulighet for omvisning ombord i den restaurerte hvalbåten «Southern Actor».

I tilknytning til selve årsmøtet ombord i fergen vil Frank Abelsen kåsere om arbeidet med å samle inn
informasjoner om de norske minesveipernes operasjoner under Andre verdenskrig.

Sakliste for åsmøtet:
1 Konstituering
2 Årsberetning for 1998
3 Regnskap for 1998
4 Styrets forslag til budsjett for 2000
5 Styrets forslag til kontingent for 2000
6 Valg

g Valgkomite
7 Eventuelt

Forutsatt et tilstrekkelig antall påmeldte vil prisen være kr 615 for hotell og fergereisen tur/retur per
person i dobbeltrom (kr 855 i enkeltrom), samt kr 130 for koldtbordet ombord i fergen.

Påmelding til fergeturen samt overnatting i Strömstad skjer innen 12. april til:
Harald Bjørkli
Dragonveien 27
1820 SPYDEBERG
Tel 69 83 79 78
Fax 69 83 79 78
E-mail bjorkli.unisped@online.no

Vi ønsker alle velkommen til Sandefjord og håper på en hyggelig week-end med mye båtprat.

a Formann
b Kasserer
c To styremedlemmer og to varamenn
d Redaktør av «SKIPET»
e Redaksjonskomité
f Bibliotekar

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Innkalling til årsmøte

Styret
29



Også året 1998 viser fremgang i medlemsmassen. Ved årets begynnelse var medlemstallet 1001 og ved
årskiftet 98/99 var vi kommet opp i 1056 medlemmer. Vi har hatt en jevn tilgang på nye medlemmer
gjennom 1998.

Medlemsbladet SKIPET er på mange mater föreningens ansikt utad til medlemmer og andre. SKIPET
kom ut med 4 numre i 1998. Innholdsmessig følges tradisjonen, med rederihistorie, flåtelister, en rekke
faste spalter, samt mye tilfeldig stoff. Vi forsøker forsiktig med forbedret layout for SKIPET og har i
1998 begynt å bruke fargebilder i bladet.

NSSs øvrige virksomhet har ikke gjennomgått endringer i 1998. Lokalavdelingen NSS-Østlandet har
hatt en del medlemsmøter gjennom året. NSS-Nordvest er en aktiv förening og har gjennomført en
rekke møter gjennom året. NSS-Bergen har ligget nede i 1998, men vil bli forsøkt startet opp igjen.

Biblioteket på Karmøy (Alf Johan Kristiansen) låner ut bøker og tidsskrifter til medlemmene.
Foto-poolen (Øivind Johnsen) fungerer ved at påmeldte deltakere bestiller skipsfotos fra sirkulerende
billedsamlinger.

Selskapets daglige drift utføres av et styre på 7 medlemmer. Styret velges av årsmøtet. NSS' økonomi er
god, viser til eget regnskap. Årsmøtet er föreningens øverste bestemmende organ.
I 1998 ble årsmøtet avviklet på nordgående i Hjeltefjorden ombord i M/S «Bruvik» 2. mai.

Dette årsmøtet valgte slik:

Redaktør Dag Bakka jr.
Red-komite Per Alsaker
Red-komite Jens Chr Egenæs
Red-komite Frode Folkestad
Red-komite Petter H. Fosse
Red-komite Leif K Nordeide
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NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Arsberetning 1998

Formann Per Alsaker
Viseformann Petter H. Fosse
Sekretær Frode Folkestad
Kasserer Leif K. Nordeide
Styremedlem Arne Gundersen (NSS-Ø)
Styremedlem Svein Blindheim (NSS-Nordvest)
Styremedlem Leif M Skjærstad
Varamedlem Per Albert Lund
Varamedlem Jens Chr. Egenæs

Bibliotekar Alf J. Kristiansen
Videotekar Viggo Nonås
Revisor Harald Bjørkli
Revisor/vara Per H. Kjærvik
Valgkomite
Valgkomite Terje Nilsen
Valgkomite Alf J. Kristiansen

Dag Bakka jr



INNTEKTER
Kontigent
Salg eldre utg.SKIPET m.m.
Gåver
Renteinntekter

UTGIFTER
Trykking SKIPET
Portoutgifter
Andre driftsutgifter
Biblioteket, bøker og reoler
Medlemsskap i andre foreninger
Overført lokal avd. NSS 0 og NSS NV
Videoteket
Postgiro/bankomk.
Årsmøte/oppmerksomhet m.m.
Endring forskuddsbet. kontingent

Årets resultat (underskudd)

EIENDELER:
Kassabeholdning
Bankinnskudd
Postgiroinnskudd

KORTSIKTIG GJELD & EGENKAPITAL
Forskuddsbetalt kontingent
Eiendeler pr.01.01.98 275.721,23
Årets underskudd 37.007,05

EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER 1998 238.714,18

Leif Nordeide
kasserer

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Resultatregnskap pr. 31.12.1998:

(109.200 - 62.600)

Balanse pr. 31.12.1998:

37.007,05 + 58.481,18

Bergen, 16.01.1999

1998
163.780,00
20.905,00
10.445,00
12.551,57

207.681,57

215.410,00
18.337,64
9.690,40
17.439,14
1.100,00
3.500,00

1.280,44
24.531,00

46.600,00
244.688,62

481,00
216.768,84
84.064,34

301.314,18

62.600,00

301.314,18

Per Alsaker
formann

0,00

217.240,05
58.481,18

1997
228.420,00
11.159,00
13.310,00
9.377,28

262.266,28

166.250,00
17.698,98
11.008,50
2.361,04
1.200,00
4.000,00
0,00
501,58
765,00

203.785,10

280,20
245.783,42
138.857,61

384.921,23

109.200,00

275.721,23
384.921,23

Harald Bjørkli
revisor
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NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Budsjettforslag 2000
Inntekter:
Kontingent 220.000,-
Salg/gaver 15.000,-
Renteinntekter 10.000,-
Inntekter 245.000,-

Utgifter:
Trykking SKIPET 220.000,-
Portoutgifter 20.000,-
Drift/bibl 10.000,-
Div./lokalavd 10.000,-

Utgifter 260.000,-
Underskudd 15.000,-



Vietnamesisk Truong
Son fotografert 1. juni
1996 av Markus A
Berger. Noen vil kanskje
kjenne skipet igjen som
Wilh Wilhelmsens

Tønsberg, levertfra
Kaldnes i juni 1960.
Dessverre er denne
veteranen i mellomtiden
borte, opphugget i
Haiphong høsten 1997.

Andrea Brøvig av
Farsund, multi-purpose
skip på 11.420 tdw,
bygget i 1979, under
dokksetting i Saigon,
november 1997. Foto
Markus A Berger

Shipshape 48-åring; fra
dekket ombord i
fiskefartøyet Powerful
Viking, ex HSDs Ulvik.
Se artikkel side 45. Foto
via Odd Magne Djønne
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Véd dokksetting i Fredericia i
Bæsa januar ble Fjord Lines

Jupiter malt om med blåsvart
skrog, her er skipet på
sørgående fra Bergen

25.01.99.
"•' •  -• : 1 Foto: Lars Helge Isdahl

' f [ii, «JSÉÉBÉÉIIÉÄ^
HV  I 1 1 T 9 a 1 *« "i" "A rI "t I*l 3W1HIW—!1»'»t W"1H" "

P7 1   -»*  ".' ".• , -.--:< 'jf' it«n nn H iiSh
 t'é ? «r _• '•'« inV| " j-'i ip nr sj™l
t ((«i  ii ii ii ii r il ip h 11» »i» lin w -«-"li- - -Hffl  .     
r- i ri I.- ' Il il ill ill IMIIII I II I || lim mini mi ff ff lllllllll IIIMI |

_/_ _~' illllll i il l |IIII II i 11111111 l in II illlli n i i « 'f



Fortsatt fra side 28

23.06.1919: Skibs-A/S Maderas (Magnus

11.09.1925: Grunnstøtt og sunket ved

36 M/S «Carlos» (MSND)
160.73 bit, 76.31 nrt, 220 ts.dw
88'6"x20'0"x 12'3"
Råoljemotor Tuxham A/S, København.
84bhk

24.10.1917: Bestilt av Magnus Blikstad,

22.07.1918: Magnus Blikstad A/S

06.12.1918: Levert Magnus Blikstad A/S

23.06.1919: Skibs-A/S Maderas (Magnus

16.11.1919: Grunnstøtt og sunket ved

37 M/S «Andres» (MSQF)
160.04 brt, 76.14 nrt, 220 ts.dw
88'6"x20'0"x 12'3"
Råoljemotor Tuxham A/S, København.
84bhk
24.10.1917: Bestilt av Magnus Blikstad,

22.07.1918: Magnus Blikstad A/S

10.01.1919: Levert Magnus Blikstad A/S

23.06.1919: Skibs-A/S Maderas (Magnus

19.05.1924: Grunnstøtt og sunket i

21.05.1926: Skibs-A/S Nicanor

20.08.1928: Finn Johannessen,

1928: Carl Johannessen,

07.02.1931: Grunnstøtt og forlist på

Kilder har vi nevnt i del I.

Vi vil i tilleggfå takke betjeningen ved
Universitetsbiblioteket, Oslo, Norsk
Sjøfartsmuseums bibliotek, Riks
arkivets bibliotek, Riksarkivet og
Statsarkivet i Oslo for deres store
tålmodighet med oss.

Blikstad, Lysaker), Hølen

Veierland i Tjømøleden på vei
fra Moss til Kragerø i ballast.

Lysaker pr. Kristiania

(Magnus Blikstad, Lysaker),
Hølen

(M. Blikstad, Lysaker), Hølen

Blikstad, Lysaker), Hølen

Bevøya nord for Jeløy på vei
fra Kristiania til Moss i
ballast. Trolig hevet, forsøkt
reparert, men senket igjen.

Lysaker pr. Kristiania

(Magnus Blikstad, Lysaker),
Hølen

(M. Blikstad, Lysaker), Hølen

Blikstad, Lysaker), Hølen

Skiensfjorden.
Hevet og reparert

(H.W.Reholt), Oslo

Fredrikstad

Fredrikstad

Sjællands Rev på vei fra
København til Odense med
soyaskrå.

* * *

Siste del av boka er ei flott illustrert
skipsliste på 280 sider. Ho skil seg frå
andre skipslister eg har sett med di ho har
bra med tekst om dei fleste båtane i staden
for berre oppramsing av tal i tabell. Nokre
«frikar» vil vel meina det er ei ulempe.
Eg tykkjer det er ein styrke. Og for all
del; dei viktigaste data er med. N
Boka er skrive på eit lettlest nynorsk, ho

har solid innbinding, godt papir og bra
biletkvalitet. Nokre trykkleifar her og der;
ein bagatell, men det skal ikkje heita
«Sunnhordaland» i ei bok utgjeve på
Moster!

Alt i alt: Forfattarane har laga eit godt
kompromiss mellom faktaspekka fagbok
og spanande folkelesing. Er du interessert
i fraktefarten og skal kjøpa berre ei bok i
år? Då skal du kjøpa denne !

Dag Bakka Jr (red) /Moster Sogelag:
FRAKTEFARTEN I MOSTER

325 s, rikt illustrert,
Moster Sogelag 1998
Pris 298 kr + porto (50 kr)
Kjøpes fra H O Vikse, 5430 Bremnes

Kyst-Noreg hadde ikkje vore rare greiene
utan frakteflåten. Til kvar bygd, ja ofte til
kvar gard høyrde ei skøyte eller ein kuttar.
Den fiska dei med, den sytte for frakt av
folk og varer i ei tid utan vegar, og den
vart gamal saman med eigaren. Nokre av
desse var jamvel i bygda gjennom fleire
mannsaldrar. Ein kan nemna Anna
Nygaard i Nygårdsjøen, Irma I på
Stårheim, Rufus i Eikangervåg, Strilen i
Vik og Hilda I på Moster.
Nokre bygder utvikla fraktefarten til eiga
næring. Mellom slike fraktemilø var
Nygårdsjøen, Austrheim, Stamnes,
Moster og Kopervik. Fraktefarten med
tradisjonelle farty ligg no på sotteseng.
Men interessa for denne spanande
næringa har vakse. Det har synt seg ved
fleire gilde bøker utgjevne dei siste åra.
No er endå ei slik bok på marknaden:
«Fraktefarten i Moster», utgjeve av
Moster Sogelag. Boka er eit samarbeids
prosjekt, med Dag Bakka Jr som redaktør.
Første del av boka er ei 35 siders soge

om fraktefarten i Moster. Her er ei rekkje
korte kapittel, som t.d. «Kalkstein»,
«Rutefarten», «Krigen», «Slippar og
verft» og «Dei som kom bort». Eg hadde
ynskt denne bolken monaleg utvida. Det
er no me har frakteveteranane mellom oss,
og berre dei kan fortelja om kvardagen
ombord.

Fraktefarten i
Mosterhamn

LeifM Skjærstad

m

Finn B Førsund:
DAMPEN OG KAIA

Stoppestader for Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane 1858-1998
Stort format, 304 sider, rikt ill, farger.
Selja Forlag, pris kr 398 + porto

På oppdrag fra Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane (FSF) og i regi av Fylkesarkivet
i fylket, har forfätteren Finn Borgen
Førsund skrevet historien om 234
stoppesteder i Sogn og Fjordane. Dette
er også historien om overgangen fra damp
til motor, fra sjø- til landtransport.
Dampen og kaia forteller også om FSF
gjennom 140 år. Mange skriftlige og
muntlige kilder er utgangspunktet for
boka. Et omfattende nettverk av
stoppesteder har knyttet sammen folket
langs kyst og fjord i fylket. I tillegg til
den omfattende faktiske dokumenta
sjonen i tilknytning til hvert stoppested
som er presentert, er det i boka funnet
plass til mange artige og interessante
historier. Kaia var i mange årtier bygdas
sentrale livsnerve til den store verden der
ute, og bestyrerne av disse sentralene -
ekspeditørene - er behørlig omtalt.
Boka er ikke bare samferdselshistorie,

den er også i høyeste grad viktig kultur
historie.

Med cirka 300 fotografier har boka for
oss båtologer mange godbiter, må vite. I
tillegg til alle disse, er FSF's fartøyer
omtalt hver for seg bak i boka - alle med
profiltegning. (Apropos-hvor er rederiets
bukserbåt Jakob blitt av i denne omtalen?)
Det er imidlertid noe jeg må tillate meg

å nevne som negativt, og det er at altfor
mange av de eldre fotograflene er redigert
inn over to sider. Det betyr at viktige
billeddetaljer er gjemt i brekken på boka.
En oppfordning til alle bokutgivere må
derfor bli: Vær så snill - ikke ødelegg
fotografier på denne måten.

Likevel, det er ingen grunn til å ikke
skaffe seg Dampen og kaia. Den er
tilgjengelig i de større bokhandlerne og
er utgitt på Selja Forlag i Førde.

Praktbok om
Fylkesbaatane

Petter H Fosse
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I 1942 overtok AB Gullhögens Bruk forbrenning av trekull og små biter Osterøya ved Bergen, men var bosatt i
(Erik Wingårdh), Skövde sitt nybygg, løvtre, også kalt knott,
motorskonnert ELLA fra AB Holms
Skeppsvarv, Råå. Under svensk flagg seilte ELLA mye i norskekysten, og også i stor kystfart.

Dette var et solid fartøy, kravell- eierens sementtransport fra havner i Han hadde tidligere, såvel leid, som eid
bygget, med hud, spanter og garnering Vänern til forskjellige lossehavner fartøy, engasjert i fart på kysten. Nå
av eik, hun fikk da også høyeste klasse langs kysten. Hun sies også åha fraktet hadde altså disse to startet eget rederi
iBV. Dødvektstonnasjen varier litt ide kull fra Polen til Sverige. I 1953 var for å prøve lykken i hjemlige farvann
forskjellige kilder, både 200, 210 og seilasen under svensk flagg over, og var på utkikk etter passende
220 tonn er oppgitt. Skipet var rigget skonnerten ble da solgt til Norge,
som 3-mastet slett-topp skonnert og
gjorde en fart av 8 knop for motor alene.

P/R E. Danielsen

Som første fartøy i Sverige var ELLA & E. Bemes, Farsund
ved levering utstyrt med et såkalt gen- I Farsund hadde to sjøfolk, kapteinene av skip fra utlandet. Komiteen og de
gassanlegg som energikilde til sin to- Emanuel S. Danielsen (f. 1900 -d. partementet vurderte de enkelte søk
sylindrete, 120 HK Scandia Lysekil 1972) og Erik M. Bernes (f. 1906 -d. nader ut fra skipets antatte inntjenings
motor, dette grunnet oljeknappheten 1985) slått seg sammen og startet sitt evne, rederiets valutabeholdning og
under siste verdenskrig. eget rederi, P/R E. Danielsen &E. muligheter for kredit i utlandet. I dette

Nevnte anlegg ble levert av firmaet Bernes. tilfellet begrunnet man søknaden med
Svenska Gengas AB, Stockholm og Danielsen hadde sin bakgrunn i at det var stort behov for passende
beholdtes om bord til 1945. Da gikk utenriksfart og hadde blant annet ført tonnasje til føring av fangst under de,
man over til olje som drivstoff, med amerikanske transportskip under siste den gang så rike, sildefiskerier langs
samme motoreffekt, 120 HK. verdenskrig. Med ett av disse, S/S Vestlandet.

Gengass, som også ble brukt i Norge GEORGE S. WASSON (7.176 brt, b.
den gang, er en gasstype som inne- 1943) deltok han i invasjonen av I oktober måned 1953 ble skonnert
holder karbonmonoksid, hydrogen, Normandie, hvor hans skip ble senket ELLA innkjøpt, omdøpt til ELLAN og
nitrogen og karbondioksid. Denne den 8. juni 1944. registrert i Farsund.
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ELLA av Skövde brennbare gassen ble produsert ved Bernes som opprinnelig kom fra

Ellan av Farsund i Karmsundet i 1957/58. Skonnertriggen er intakt, men baugsprydet er kappet. Jenssens Foto

um 7 wfisna

Av Bjørn Tandberg
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Farsund, hadde likeledes vært sjømann
hele sitt liv og var meget godt kjent på

tonnasje.

I noen år etter krigen var det nødvendig
å innhente tillåtelse fra Finans
departementets Valutakomite ved kjøp
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3-mastet motorskonnert Ella av Skövde i Råå, 1942. Her ser en gassanlegget som
fartøyet hadde til 1945. Merk sekkene med trekull og knott som ligger stablet på dekk.

Foto via Örjan Kronvall

Kjøpesummen var kr. 160.000 og E.
Danielsen hadde tre parter i fartøyet,
mens E. Bernes sto for en part i ny
ervervelsen. Det kan nevnes at Dan

ielsen førte fartøyet frem til utgangen
av februar 1955, da han gikk i land for
å administrere driften fra sitt hjem på
Farøy i Farsund. Bernes, som til nå
hadde vært styrmann, overtok og førte
fartøyet helt til det ble solgt ca. 8 år
senere.

Motorskonnert ELLAN i

Etter at fartøyet var overtatt ble det satt
i fart langs norskekysten, men etter
hvert med hyppige anløp av uten
landske havner med de laster som bød

seg. Notater som dekker årene fra 1954
til 1961, viser at ELLAN i denne

perioden anløp 20 forskjellige haver i
Danmark, 15 i Sverige, 2 i Finland, 2 i
Øst-Tyskland, samt 3 i Vest-Tyskland.

I norsk kystfart hadde man laster fra
Oslofjorden i sør til Kirkenes i nord,
altså et noe annet seilingsmønster enn
de fleste andre norske fraktefartøy på
den tiden. Lastetypene var like varierte
som fartsområdet, nevner i fleng; kull,
korn, trelast, jern, gjødning, minkfor,
formel, stein, salt, sement, appelsiner,
stykkgods, m.m.m.

Fartøyet ble holdt i samme stil som da
det ble bygget, noen moderniseringer
av betydning ble ikke foretatt de årene
hun hørte hjemme i Farsund, seiv om
dette nok kunne ha lettet arbeidet noe

for den 5 mann store besetningen.

fraktefart

Fredrik Kvelland (f. 1928) fra Abel-nes en grunnstøting ved Bergen i januar
seilte med ELLAN i ett års tid (1955- måned. Som man ser var sildefraktene

56), den første tiden som dekks-mann av vesentlig betydning for økonomien
og deretter som styrmann, han forteller de første årene, lastene med «havets

at seilene ble satt for å hjelpe til med sølv» var ettertraktete i fraktenæringen,
fremdriften straks man hadde en

høvelig vind. På den tiden var mrr i • itth
baugsprydet blitt kappet for å lette 1955 ' havari Ved Vall0y
manøvreringen i trange havner, samt for Den 13. desember 1955 seilte ELLAN
å oppta mindre plass når man lå langs fra Sandefjord, videre bestemt Holme
kai, ellers var den 3-mastete skonnert- strand hvor restlasten superfosfat fra
riggen fra 1942 intakt. Herøya skulle losses. Man styrte far-

Ellan i Stavanger,
1959.
Foto Freia
Hutzchenreuter
via Erling
Danielsen

Sildeføring
Årene fra 1954 til 1960 var ELLAN et

fast innslag under sildefiskeriene på
Vestlandet, hvor hun i månedene januar
og februar deltok som føringsfartøy.
Dette storsildfiskeriet foregikk i om
rådet Måløy - Florø og nordover til
Ålesund, fangsten ble fraktet til sild
oljefabrikker langs kysten, fra Egersund
i sør til Troms i nord. Føringsfartøyene
ønsket naturligvis korte reiser til
lossehavn, man hadde da muligheter til
å få flere laster i løpet av den hektiske
sesongen. Første året i denne farten,
1954, hadde hun hele seks laster, hver
på godt og vel 2.500 hektoliter, fra

hele kr. 39.236,76 er bokført for disse
Måløy til Haugesund. Frakten var god,

sildelastene, totalt seilte man inn kr.
133.596,06 dette første hele driftsåret,

som forøvrig hadde begynt uheldig med
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vannets kurser etter fyr og sjømerker,
været var fint, men sikten noe redusert
grunnet frostrøyk. I det Valløy lykt
passertes klokken 1930 berørte skipet
bunnen, det viste seg at man hadde
sprunget lekk og tok inn vann. Det ble
besluttet å landsette fartøyet, kursen ble
satt mot Foynlandsundet hvor skipet ble
satt på grunn. Ved tretiden neste morgen
ankom kaptein Daae med bergings
båten ULA (238 brt, b. 1912) og
bergingsoperasjonen tok til ut på for
middagen. Ved første forsøk brakk
sleperen, ny sleper måtte rigges og
klokken 1650 var endelig havaristen
flott og kunne dykkerundersøkes.
Denne undersøkelsen viste deler av
stråkjølen var borte, samt at roret var
skadet.

Torsdag 15. desember ble havaristen
slept inn til Holmestrand av B/B ULA
og neste dag ble restlasten på 100 tonn
losset. Norsk Bjergningkompani A/S,
Bergen fremsatte et krav på kr.22.000 i
bergingslønn, men etter forhandlinger
lyktes det å få dette beløp nedsatt til kr.
15.000.

Etter dette ble ELLAN slippsatt ved
Husø Verft og Mek. Verksted, Husøy
hvor de nødvendige reparasjoner ble
utført. Allerede i slutten av januar 1956
var man lasteklare i Oslo, hvor man
låstet for Arendal og Haugesund. Der
etter bar det igjen på sildeføring og dette
året fikk man fire laster fra Florø og
Måløy med lossing i Haugesund og
Egersund, bruttofrakt kr. 32.954,95.
1956 skulle for øvrig ble ett av de beste

Kokk. motorpasser og altmuligkvinne Freia
Hutzchenreuter (f 1938) kom ombord i
Skagen 12. mars 1958 og mønstret av i
Farsund den 8. februare 1960. Motoren er
en Scandia Lysekil 120 hk,, årgang 1942.
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Babord seil, sett aktenfra. Storseil,
skonnertseil og stagfokk ses satt. Ved kraftig
slingring ble ofte bare skonnertseilet satt
som støtteseil. Ved noen få anledninger ble
det seilt uten bruk av motor.

år for rederiet, som kunne notere en
samlet bruttoinntekt på hele kr.
188.182,95 ved årets slutt.

1956, dramatikk i Glomfjord

Den 14. desember 1956 lå fartøyet
langs kai i Glomfjord hvor man låstet
fullgjødsel A i sekker, det blåste da en
liten sørøst kuling, men sjøen var smul
langs kaien. Da arbeidet ble avsluttet
for dagen klokken 2200 var det innlastet
800 sekker i luke nr. 2. Lastingen skulle
gjenopptas neste morgen, men i løpet
av natten økte vinden til liten storm i
rossene og sjøen ble også grovere etter
hvert. Klokken 0430 på morgenen
vurderte skipper Bernes situasjonen
derhen at det var uforsvarlig å bli lig
gende lenger langs kai, han besluttet å
gå ut i fjorden for å ri av stormen der.

Under manøvreringen fra kai ble ELLAN
slengt ned mot det russiske D/S
DEJNEV (3.578 brt, b. 1937) av Mur
mansk med voldsom kraft. Dette
kraftige sammenstøtet forårsaket flere
skader over vannlinjen på babord side,
blant annet ble fire rekkestøtter, 7 meter
av rekken, 8 meter av dolbordslisten,
samt 5 meter fylling mellom rekke
støttene, alt i solid eik, brukket, eller
skadet. I tillegg oppsto det skader på
riggen, men heldigvis ingen lekkasjer
under vannlinjen.

To av mannskapet, danske Ib Christensen
og tyske Freia Hutzchenreuter pakker
storseilet etter bruk.
Begge foto F Hutzchenreuter via Erling
Danielsen

Etter at stormen var ridd av gikk
ELLAN atter til kai og tok om bord den
resterende last. Skadene etter sammen
støtet med russeren ble provisorisk
reparert og fartøyet fikk midlertidig
sjødyktighetsattest for å seile sørover
til Oslo for der å losse de 200 tonn
fullgjødsel.

I mai måned 1957 lå skonnerten i
Farsund, søkende last. Man hadde da,
senest i slutten av april, fraktet et parti
veisalt fra Herøya til Sandnes, men etter
dette hadde det ikke dukket opp noen
passende frakttilbud. Natt til 2. mai ble
man på ELLAN varslet om at et dansk
fiskefartøy hadde grunnstøtt på Skotte
flua i Farsunds skjærgard. Havaristen
viste seg å være motorkutter BELIS (S
42) av Skagen, som sammen med kutter
KLITJYDEN (S-180) hadde gått ut fra
Farsund sent på kvelden den 1. mai.
Været var pent og klart, men så ble man
overrasket av en kraftig regn-byge med
sterkt redusert sikt og uhellet var ute.

Som nevnt var det fint vær, men berg
ingen ble vanskeliggjort av en svært
kraftig utgående strøm. Klokken 0240
var sleper fast og man forsøkte å trekke
havaristen av grunnen, assistert av
kutter KLITJYDEN. Imidlertid brakk

1957, berging av dansk
fiskekutter BELIS
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pullerten på BELIS hvor sleperen var
fastgjort, så nytt forsøk måtte gjøres. Nå
la ELLAN ut et varpeanker og sendte
så sin beste trosse, omkrets 8", over til
havaristen hvor slepetrossen ble festet
rundt formasten. Ved å hive inn på
ankerkjettingen samtidig som maskinen
ble kjørt forover, hadde man endelig
dansken flott klokken 0425. Alle tre
fartøy kunne returnere inn til Farsund,
hvor ELLAN var fortøyd klokken 0500.

Under denne operasjonen ble desverre
ELLAN påført en del skader etter grunn
berøring, omlag 3 meter av stråkjølen
var ødelagt, likeledes en del, forholds
vis små, skader på ror og propell.

Senere samme måned ble dette, og
mere til, reparert ved Sauviks
Båtbyggeri og Holmens Verft, begge i
Risør. Etter en tid mottok rederiet en
bergingslønn på danske kr. 9.600,
penger som var svært velkomne under
det, den gang så slakke fraktmarked.

Seilasen fortsatte i et svært variabelt
marked og inntjeningen svarte ikke
lenger til forventningene, man syntes
at man fikk for lite igjen for strevet og
bød fartøyet frem til salg i 1962. Flere
vai- interesserte, men noe salg kom ikke
i stand før ved årsskiftet 1962-1963, da
ble ELLAN solgt til John Olaisen
Fjelltun, Haugesund for kr. 75.000, en
langt lavere pris enn hva man hadde
håpet å oppnå. Fartøyet ble overtatt ved
kai i Farsund den 21. januar 1963 og
partrederiet ble etterhvert oppløst.

Februar 1959, Ellan i Harøysund hvor hun venter på lastetørn langs
omlastingsapparated, Clupea av Bergen som ses i bakgrunnen.

Foto Freia Hutzchenreuter

1963, solgt fra Farsund

Her slutter skipets karriere som 3- sine vanlige ballastreiser mellom Oslo
mastet motorskonnert, kanskje den siste og Grimstad da uhellet var ute. Ved 10-
med denne type rigg under norsk flagg, tiden på formiddagen støtte man på
hvor seilene stadig ble brukt til Østre Gåsholme utenfor Lyngør, fikk
assisterende fremdrift. Det kan nevnes store skader på skroget, særlig forut, og
at Erik Bernes, som da hadde stått om sank. Været var fint og de tre om bord ,
bord ica 9 år, etter salget mønstret på to menn og en kvinne, berget seg
Bergens skoleskip, bark STATSRAAD uskadde inn til Lyngør.
LEHMKUHL (1.701 brt, b. 1914) som Havaristen ble liggende nedsunket
styrmann og ble der til han gikk av med med en styrbord slagside på ca. 40
pensjon noen år senere. grader og med helning akterover på ca.

Den nye eier fjernet såvel stor-, som til dersom det skulle blåse opp.
mesanmast og bygde henne om til rent Bergingsbåten JASON (579 brt,
motorfartøy. En ny, lang lastebom ble b.1948), beliggende i Kristiansand, ble
rigget og de to, forholdsvis små, laste- varslet og kaptein T. Gaasø kastet straks
lukene hun hadde hatt i alle år ble loss og var fremme ved havaristen

Ellan etter grunnstøtning 23. mai 1969 på Østre Gåsholmen utenfor Lyngør. Foto Norsk
Bjergningskompagni AS

p. i . stakk opp over vannet. Dybden ved
, . • • akterenden var 10,5 meter og med bratt,

SOlgt Igjen 1 19Ö4 kupert bunn, sto fartøyet meget utsatt

fjernet og erstattet med en stor luke,
dette for en mer effektiv lastebe
handling. Nytt styrehus kom også på,
så den tidligere skonnert fremsto nå
etter hvert som et forholdsvis moderne
fraktefartøy.

John Olaisen hadde ELLAN i bare
ca. 1 1/2 år før han i 1964 solgte henne
til Ole Holgersen fra Kopervik, men den
gang bosatt i Grimstad. Prisen var kr.
125.000. Holgersen satte fartøyet i fart
med skrapjern fra Norsk Skibsopp
huggings anlegg på Odden i Grimstad
til Christiania Spigerverk i Oslo.
Vanligvis returnerte hun i ballast til
Sørlandet.

Den 23. mai 1969 var ELLAN på en av

25 grader, forskipet og litt av styrehuset

1969, grunnstøting og
nesten totalforlis
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klokken 1920 samme kveld. Etter 1970, ny der Og ny
diverse undersøkelser av havarist og hovedmotor

farvann, ble hovedkontoret i Bergen Etter at fartøyet var ferdig reparert i
kontaktet, kaptein Gaasø mente at her Risøf5 senere på nyåret n969> fortsatte
trengtes ytterligere krefter for heve det { sin tidligere mellom Grimstad
havaristen. Hovedkontoret beordret og 0slo Dette fraktgrunnlaget gikk nå
bergingsbåten SALVATOR (579 brt, b. mQt slutten> Norsk Skibsopphugging i
1948), da beliggende i Egersund, til Grimstad var nemlig ved å avvikle sin
strandingsstedet. mangeårige virksomhet. Daværende

Klokken 0730 den 24. mai ankom så der av ELLAN 5 oie Holgersen, som i
kaptein E. Skarstad med sin SALVA- meiiomtiden hadde flyttet fra Grimstad
TOR og de to båtene gikk straks i gang m Stangaland ved Kopervik, besluttet
med de nødvendige förberedelser og seg for å selge f^øyet.
operasjoner. Arbeidet ble utført hurtig Sommeren 1970 ble ELLAN overtatt
og i høyeste grad profesjonelt, for av Gunvald Nilsen fra Haugsgjerdet.
allerede klokken 1610 kunne man Hun yar da beiiggende til overhaling
begynne å heve havaristen og to timer yed ottesen Skipsbyggeri, Sagvåg,
senere var lasteluken klar over vannet. Stor(L hvor blant annet innredningen
Lensingen tok til med fem pumper, bje renovert
fordelt på maskin- og lasterom og Den nye eier satte fartøyet inn i
klokken 1935 var havaristen lens. Ti fraktefart pa Vestlandet, hvor man
minutter senere ble ELLAN trukket av mellom annet fraktet skrapjern og
grunn og klokken 2050 var havaristen tømmer Etter ganske kort tid ble man
påvei inn mot Lyngør, fortøyd langs over at den gamle hovedmotoren
siden av JASON. Etter en halv times fra 1942 yar moden for utskifting. Dette
seilas var havaristen inne i Lyngør hvor arbeidet ble OVerlatt til firmaet A.
den ble fortøyd langs SALVATOR som Andersen & Sønner A/S, Dåfjord i
hadde gått inn i forveien. Denne berg- som instal-lerte en Wichmann
ingsbåten overtok nå ansvaret for hava- ACA på 300 HK
risten, holdt den lens og besørget med Allerede på prøveturen med den nye
dykker provisorisk tetting av skroget. motoreri) ble man klar over at alt ikke

Neste dag, 25. mai, klokken 1010 var yar som det skulle; pr0pellakslingen
kort sleper rigget mellom SALVATOR yiste seg nemlig å yære bøy(k det opp.
og ELLAN, slepet til Risør tok til mens stø varmegang5 sa den måtte fornyes.
to elektriske pumper sørget for å holde Muligens var elingen, også den fra
havaristen lens underveis. Allerede blitt skadet under havariet ved
klokken 1220 entret havaristen flyte- Lyngør året før.
dokken, tilhørende Holmens Verft, som
var gjort klar til å motta fartøyet.

Motorskipet Ellan av Haugesund, eier og skipper Norvald Lunde, Stamneshella i 1971-
1986. Foto Odd Kvamme.
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På høstparten i 1971 solgte Gunvald
Nilsen fartøyet for kr. 350.000 til Nor
vald Lunde fra Stamneshella. ELLAN
var allerede ved innkjøp registrert i
Haugesund, dette forteller Norvald
Lunde, så når omregistreringen egentlig
fant sted er uklart (ref. de forskjellige
register). Muligens var det forrige eier,
Gunvald Nilsen, som noen måneder
tidligere fikk henne innført i Hauge
sund.

Norvald Lunde førte seiv fartøyet i
fraktefart på kysten, hovedsakelig med
anløp på strekningen Trondheim-
Stavanger og lasten var ofte skrapjern,
eller sand. For å følge tidens krav
oppgraderte han fartøyet jevnlig de 14-
15 årene han sto som eier, dette for å
kunne møte konkurransen fra de nyere
fartøy i kystfarten. I alle disse årene
seilte ELLAN heldig og var forskånet
for uhell og havarier, der hun med 9
knops fart seilte opp og ned langs
kysten i all slags vær, til alle årstider.

Den 14. februar 1986 rammet imidler
tid ulykken fartøyet, som da lå fortøyd
langs kaien til Stamnes Motorverksted
i nyklasset stand. Det begynte først å
brenne i maskinrommet, brannen
spredte seg så til innredningen akter.
Tross iherdig innsats fra verkstedets
folk og fra Vaksdal brannvesen, lyktes
det ikke å redde skipet. Da brannen var
slukket, viste det seg nemlig at skadene
var så omfattende at ELLAN ble
besluttet kondemnert.

Det utbrente fartøyet ble liggende på
Stamneshella helt frem til sommeren
1989, da ble vraket kjøpt av Bengt
Holm fra Råå i Sverige.

ELLAN var nemlig i sin tid blitt
bygget av hans far ved AB Holms
Skeppsvarv og nå ønsket han å
restaurere henne som 3-mastet motor
skonnert. Selgeren, Norvald Lunde,
påtok seg å slepe det utbrente skroget
fra Stamneshella med sitt daværende
fraktefartøy, M/S MELØY (99 brt,
bl912). Alt gikk greit og den 13.
september 1989 ankom slepet Råå hvor
den nye eier overtok vraket.

Renoveringsarbeidet ble satt i gang,
blant annet ble styrehus og mast fjernet
og skroget drevet. Som, ved så mange

1971, solgt igjen,
siste norske eier

1989, atter i svensk eie
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andre lignende prosjekt begynte det
etterhvert å skorte på kontanter og
arbeidet stoppet opp. Det sies at
skroget, under stadig forfall, sprang
lekk, sank og ble hevet flere gånger i
årene som fulgte. Bengt Holm skal ha
prøvd å få solgt skroget og minst et par
interessenter har vurdert det, uten at
dette har ført til noe konkret. I skrivende

stund (februar 1999), får jeg opplyst at
skroget ble drevet siste høst og nå skal
være tett. Videre sies det at ELLAN nå

gis gratis vekk, mot fjerning, så hva som
blir slutten på denne historien gjenstår
ennå å se.

ELLAN LFRK
Bygd 1942 av eik ved AB Holms
Skeppsvarv, Råå, Sverige
Tonnasje: 141,99 brt, 82,54 nrt, 200 dvt.
Dimensjoner: Lpp 87,2 fot, bredde 22,6

2-cyl., 120 hk Scandia Lysekil motor,
8 knop

1942: Levert til AB Gullhögens Bruk
(Erik Wingårdh), Skövde som 3-
mastet motorskonnert ELLA
(SIYG)) (reg nr 8533), registrert i
Skövde. Utstyrt med gengass
anlegg fra Svenska Gengas AB,
Stockholm.

1945: Gengassanlegget fjernet, nå
oljedrift av motoren.

10.1953: Solgt til P/R E Danielsen og E
Bernes, Farsund, pris NOK
160.000. Omdøpt til ELLAN,
registrert i Farsund.

1.1963: Solgt til John Olaisen, Fjelltun,
Haugesund, pris NOK 75.000. 3-
mastet skonnertrigg fjernet, om
bygget til rent motorskip, fortsatt
registrert i Farsund.

Dag Bakka Jr

Byen ved de syv hav
Utgitt av Seagull Publishing,
Haugeveien 31, 5005 Bergen,
tel 55 32 17 47

Stort format, 292 sider, rikt illustrert. på Fjøsanger er behørlig omtalt i boken på Etter at boken nå er et faktum kan man
Kr 295 + porto kr 50. linje med de andre investeringsvillige spørre hvordan vi kunne klart oss uten.

Som fredsbarn født i Bergen ble den fatale slutt på Det Bergenske Dampskips- boken, må det være at hadde den eksistert
maritime påvirkning så sterk at det ble selskap er ingen hemmelighet for dem som i engelsk versjon, ville vi bergensere
naturlig å søke en fremtid i maritim har lest hans bok om selskapet, men dette kunnet dele vår stolthet med tusener av
virksomhet. Å lese den nyeste av utallige er også en del av den maritime utvikling som utlendinger som misunner oss vår mari-
historiske bøker laget av Dag Bakka jr., Bergen har måttet gjennomgå. time tradisjoner. Boken er nødvendig i
er som gjenoppleve det hele atter en gang. Boken viser også en næring med utrolig enhver maritim bok-samling.
Foruten inneholde en omfattende pågangsmot i motkonjunkturer, og de klare

samling av bilder av byen og dens skip fakta belyser en sjelden evne til markeds- Erik Bergman
siden krigen, slår det leseren hvilken tilpasning hvor bergensredere har vært

fot, dybde 10,6 fot.

Ellan / Råå. 21. mai 1998, hvor hun ankom 13. september 1989 innkjøpt av Bengt Holm
for restaurering. Foto Krister Bång

9.1964: Solgt til Ole Holgersen, Grimstad,
senere Stangaland ved Kopervik,
pris NOK 125.000, fortsatt Da§ Bakka Jr: <<Lan§s sten [ femti år»>
registrert i Farsund. Ber§en l"7

6.1970: Solgt til Gunvald Nilsen, Haugs- Harald Berthelsen, Grimstad
gjerdet, etter en tid i hans eie Emanuel S Danielsen (1900-1972),
registrert i Haugesund. Farsund " Etterlate papirer.

1970: Installert 300 hk Wichmann ACA Erlin§ Danielsen, Farsund
motor ved A Andersen & Sønner, Freia Hutzchenreuter, Longyearbyen
Dåfjord, Fitjar. Fart 9 knop. 0rJ an Kronvall, S-Helsingborg

9.1971: Solgt til Norvald Lunde, Stamnes- Fredrik Kvelland, Abelnes, Flekkefjord
hella, pris NOK 300.000, fortsatt Norvald Lunde' Stamneshella
registrert i Haugesund. BJ arne G Nilsen' BJ oa

2.1986: Kondemnert etter brann i maskin- 01av Pensen, Vere, Vanse
rom og innredning (14.02.1986). Herbert Waarum' Gri™tad

9.1989: Vraket slept til Råå, Sverige, inn- «Agderposten», Arendal, notiser 24. og
kjøpt av Bengt Holm for 27 " mai 1969
restaurering «Farsunds Avis», Farsund, div årganger

2.1999: Fortsatt beliggende i Råå, men i Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
dårlie stand Sjöhistoriska Museet, S-Stockholm

Statsarkivet, Bergen

utrolig detaljsamling som forfatteren her har særlig dyktige med finne egne nisje
klart holde styr på. Med Dag Bakka jr.s markeder. Star Bulk og Gearbulk klarte
historie-skriving føres leseren gjennom å overbevise markedet om det «åpne»
epoke for epoke med en detaljrikdom som bulk-skips fortreffelighet. Odfjell
får erfarne shippingfolk til måpe av selskapene sto ikke tilbake for kaste seg
misunnelse. inn i frakt av kjemikalier i sterk kon-
Klipp fra annonsering av linjetrafikk som kurranse med Jacob Stolt-Nielsen. Ny

pågikk med Bergen som seilingshavn viser skapninger de siste årene synes både
hvordan Bergen som knutepunkt for last har hyppigere og mer varige i Bergen enn
preget byens handelsaktivitet. Seiv keiseren andre norske maritime miljøer.

bergensere. Forfatterens oppfatning av den Skal det sies noe som helst negativt om
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TT O og Bergens Mekaniske Tillotson hadde prøvd seige skipet som og skipet kom derfor ikke på feltet før i
JTjL O\-J Verksted må ha bygget yacht og mente at $300.000 var en pas- april 1998 etter først åha fått montert
solide skip på begynnelsen av femti- sende salgssum. I følge megleren, utstyr for fangst av blekksprut i
tallet, gamle Ulvik er et eksempel på James Philips, var det mange interes- Vancouver.
dette. Men skipet har ikke bare vært senter som så skipet i disse årene, men
vellykket kvalitetsmessig, også dets ingen klarte å reise den nødvendige Powerful Viking har nå sammen med sitt
fleksibilitet imponerer. kapitalen. mannskap på elleve fullført to turer til

I Skipet nr. 2/97 fortalte vi om skipets I mai 1997 kom den norskættede fiskefeltet utenfor Midway, nordvest av
eventyrlige liv, først mange år som Erling Olsen på banen. Han fikk til- Hawaii. Turene har vanligvis en
kombinert laste og passasjerbåt mellom slaget på båten til en pris av $ 100.000. varighet på en måned. Skipet har levert
Stavanger og Hardanger/Bergen, så en Olsen er en av eierene i selskapet Tuna henholdsvis 80 og 120 tonn tunfisk etter
tilværelse blant Middelhavets større Pac Fishing Ltd. i Delta, Canada. Skipet disse turene. Fisket foregår i fem knops
lystyachter, et intermesso som smugler- ble nå seilt over til nabostaten Alabama fart med inntil 18 dorgeliner. På gode
fartøy, mange år som lasteskip i hvor man i Bayau le Batre på-begynte dager kan fangsten komme opp i 2000
Mexico-gulfen, og ien alder av 46 år arbeidet med å bygge om skipet til tunfisk. Fisken blir tatt ombord på den
har skipet nå tatt fatt på sitt fjerde liv, fiskebåt. Arbeidet inkluderte montering hydraulske plattformen som er montert
denne gang som fiskefartøy. av fryseanlegg, isolasjon av lasterom, helt akterut. På sesongens siste tur, som

Skipet har allerede gjort sine to første skifting av noen bunnplater og finner sted i skrivende stund, regner
turer etter tunfisk nordvest for Hawaii. montering av sikkerhetsutstyr.
Skipet har i denne forbindelse gjennom-
gått en omfattende ombygging som Skipet skiftet ved overtagelsen navn til foregår til ankers om natten på cirka 150
blant annet inkluderer montering av Powerful Viking. Dette er en måte å sette meters dyp. Skipet har etter at bildene
fryseanlegg for fangsten.

I artikkelen om Ulvik i Skipet nr. 2/97 opprinnelige navnet står fremdeles matiske fangstsutstyr for blekksprut
fortalte vi om skipets historie og antydet skrevet på hekken og fungerer nå som sørger for fisket.
at skipet ville ende som fryseskip. Etter kjerne for det nye navnet. Fartøyet ble
syv års opplag ved Heavea Transports registrert i Vanuatu, med Port of Vila Kapteinen ombord, Kevin Armstrong, og
tankanlegg i East Pascagoula River som sin nye hjemmehavn. Videre ble hans mannskap roser skipets sjø
innså eieren, multimillionæren Neil skipet rigget for fiske av tunfisk i det egenskaper. På sin første tur i vår hadde
Tillotson, at han måtte fire litt på prisen nordlige Stillehav. Powerful Viking skipet veldig dårlig vær, men gamle Ulvik
han hadde satt på Ulvik Hevea forlot Bayou le Batre i oktober samme imponerte alle med sin oppførsel. I det
Transporter. Skipet lå og opptok kai- år og ankom Los Angeles i november. hele tatt er alle involverte meget godt
plass og begynte dessuten forfalle. Mr. På denne tiden var tunfisksesongen over fornøyd med sin nyombygde fiske-båt.
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sammen det opprinnelige norske navnet ble tatt, fått montert et stort lysanlegg
med et nytt amerikansk navn. Det som tiltrekker fisken, og skipets auto-
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Erling Olsen med at en også kommer
til å fiske blekksprut. Dette fisket

1 sk m'~* U
 r. pIWll.

' till •' = " Æ B9 I ,'*æ - i \



Fra Svein Thore Sønstabø
(5440 MOSTERHAMN):
FARM (kystvakt/LBFA/600/1962) har
vært på slipp, og er nå hvitmalt. Skal visst
nok få maskinen som er tatt ut av søster
skipet HEIMDAL. Ligger på Rubbestad
neset pr 011198.
FJORDSTEIN(frakt/JXQW/299/1966/ex
SCAW PROCTOR-75, BENTE SCAN
COAST-68) ble 10/98 sett på Vikanes i
Sagvåg/Stord. Skipet ble solgt til Finland
7/94, men har vært for salg, og er nå
muligens kjøpt tilbake till Norge.
HAABETI (fiske/LGEM/88/1907/NT-58-
NR) er en veteran som flere gånger er omtalt
i denne spalte. Opplagt i Vinnesvåg/Auste
voll fra -95, og fra -97 ved verkstedet i Då
fjorden/Stord. Båten hadde en Wichmann
2AC fra 1956, muligens verneverdig. I
Observasjoner 3/98 hevdes at EMBLA II
har denne motoren, men her må foreligge
en forveksling. Uansett; dette blir nok siste
gang vi omtaler HAABET I, for 220898 ble
hun slept av LOFJELL til Bj rnefjorden og
senket på skipskirkegården der.
HEIMDAL (kystvakt/LBHM/600/1962) er
utrangert og ankom Wichmann på Rubbe
stadneset 9/98, efter ha ligget opplagt bl a i
Torangsvåg/Austevoll. Det ryktes at HEIM
DALS maskin skal flyttes over i FARM.
LOSNA (bilferge/JXKT/246/1960) var en
av fire små søsterferger Fylkesbaatane i
Sogn og Fjordane fikk rundt 1960 (de andre
var FIRDA, LOTE og DAVIK). Skal nå
være solgt fra Fylkesbaatane og er sett på
slipp i Dåfj ord/S tord der en skiftet bunn
plater. Skal vi gjette på en fremtid i opp
drettsbransjen? Efter dette har FSF bare
LOTE og DAVIK igjen av disse 4.
MYKENFJORD (fiske/LDWA/41/1953/
ex ULV EIRIK-69) gikk ut av fisket i 1989,
og har de siste rene stort sett ligget i opplag.
10/98 sett på slipp ved Storebø mek Verk
sted/Austevoll. Eftersom båten har sirkulert
for salg en tid, er det mulig den nå har havnet
på Vestlandet.
SØNNØY (fiske/LHLR/49/1897/ex STURLA
SON-54, STORLARSAAN-49, SWEET
BUD-43) er en gammel Lowestoft-kutter, og
sammen med FREMAD 2 kanskje den eneste
som fortsatt var i daglig bruk. Sommeren 1998
ble fartøyet imidlertid herjet av brann ute på
Folla. R/S KAPTEIN SKAUGEN kom til,
men kunne ikke gj re annet enn se at den
gamle brant opp. De to ombord var plukket
opp av en annen båt.
VESLEGUNN (fiske/0-8-H/LM2977/24/
1985) forliste i Skagerrak (N58.49/E10.13)
221098 kl 1530. Det var under tråling en
eksplosjonsartet brann brøt ut i maskin
rommet. Eieren gikk i sjøen, og ble berget

av helikopter efter melding fra nabobåten fra Nedstrand var blant disse. Han hadde
TENNSKJÆR. tidligere drevet stort i fiske, men var nå

Fra Jan Elund Mathisen overtok han så sent som i juli -98. Havaristen
(1743 KLAVE-STADHAUGEN): ble liggende med slagside på skjæret frem
FOSEN (bilferge/LASY/1380/1989) måtte til formiddagen, da hun sank på 15m dyp.
steppe inn som avløserferge på Moss- BUNTY (fiske/VA-l-LS/LHML/49/1966)
Horten i tiden 02-151198 mens BASTØ II sett på Ramsland innenfor Lindesnes
og senere BASTØ I var på Drammen Slip 220998. Høsten -98 utlyst for salg i
for garantireparasjoner. Dette avstedkom kystavisa Fiskaren.
mye mas på NRK-Østfold om at så og så ELDJARN (tråler/LEBS/1.307/1971) var
mange vogntog måtte stå igjen på lille- på sørgående i Sunnmørsleia da båten
fergens avgang klokken sånn og slik. Her grunnstøtte på Torvikholmen ved 06-tiden
ved Norges navle er 140 bilers ferger regne 210199. Været var rolig, og efter 8 timer på
som småbåter, må vite. skjæret fikk RS PLATOU, KNUT HOEM

og AMERICA havaristen av grunn. En lek-
Fra Leif M Skjærstad (5030 LANDÅS): kasje ble holdt i sjakk av NSSRs pumper.
ALBENNY (frakt/ ) grunnstøtte ved Edøy GAMA (fiske/R-62-ES/LNDP/49/1956)
på Nordmøre kl 08 171298. Båten var på grunnstøtte ved Florvåg/Askøy natt til
nordgående med en last tomtønner fra 121198 fordi skipperen duppet av. De to
Haugesund. Det blåste stiv kuling, men da ombord kom ikke til skade. GAMA ble
havaristen ble trakket av grann på flo efter eskortert av redningsskøyta inn til Mjellem
noen timer var det bare mindre lekkasjer. & Karlsen for reparasjon av baugskader.
Mannskapet på fire ble tatt ombord i R/S HANNE CHRISTINE (containerskip/
KNUT JOHAN og en linebåt som kom til LADW5/2.969/1984) grunnstøtte kl 0630
stedet kort efter landkjenningen. 220199 opptil en husvegg på Halnes i Vågs-
BORGØYGUTT (sildesnurper/LEUG/88/ øy. Skipperen hadde sovnet ved roret, bare
1965/ex SOLHOM-98) grunnstøtte på en halv time efter at han kom på vakt. Båten
Øpsholmen i Landegofjorden NV av Bodø var på nordgående, men istedet for å svinge
natt til 160199. Forholdene var ille, med opp Måløysundet fortsatte den på en N-NV
mørke, høy sjø, kuldegrader og hylende vind kurs ut Vågsfjorden til det ble landkjenning
av storm styrke. Tre mann ble berget av på Halnes. Havaristen ble lett trukket av
R/S SKULD med hjelp av NORDFISK ien senere på dag. Det skal være mistanke om
redningsaksjon som betegnes som en bragd. promille.
En av de bergede var så medtatt at det stod MOT SENIOR (fiske/F-234-NK/LCJO/
om minutter. Av mannskapet på seks var tre 80/1 962/ex HAUGSFJORD-78, LORAN
uten overlevingsdrakt, og de hadde ingen 75) lå sammen med BUNTY ved det som
sjanse. Skipper og reder Egil Østebøvik (65) kunne se ut som en skraphandel på Rams-

Gamle ferger med nytt liv, Nesvang liggende i Dalsfjorden, fotografert 2. juli 1998 av
Ole Jakob Dingen.

trappet ned til mindre båt. BORGØYGUTT
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land ved roten av Lindesneshalvøya (sett
220998).
NARVIK (fregatt/l .450/1966) var nær ved
å lide søsterskipet KNM OSLOs skjebne
011298. Skipet var på vei fra Bodø til Troms
med et mannskap på 130, da hun kom ut i
storm og 8 meter høye bølger NV av Land
ego. Så forsvant damptrykket til turbinen,
og skipet ble drivende i den svære sjøen;
mannskapet hadde problemer med å holde
seg fast. Bare 12 minutter fra grunnkjenning
fikk en opp trykket igjen. Da var det sendt
ut nødsignal til HRS.
POLARBAS (fiske/LKIX/577/1967)
grunnstøtte fullastet ved Langevengjen/Ola
skjer i hovedleia sønst i Frøysjøen morgenen
lørdag 281198. Det var sterk vind og umulig
å komme bort til båten, men efter flere for
søk greide redningsskøyta samme kveld
trekke POLARBAS av grunn, efter at 200
tonn sild var sluppet overbord. Ingen
personskade, men bunnskadene på båten er
uvisse. Tross at her er både lykt og stake er
det med jevne mellomrom grunnstøtinger
ved Olaskjer. Forrige gang var det MARINE
EKSPRESS
STEINBJØRN (lastebåt/LMEG3/l .047/
1973) kjørte i fjæresteinene ved Tellnes på
Sotra 250199. Båten var på vei fra Hauge
sund til Bergen da skipperen sovnet ved
roret. Det ble ingen lekkasje, men roret fikk
skader. Tellnes ligger innerst i den trange
Skogsvågen. Eller som lensmannsbetjent
Espen Sjøflot utttalte til avisen BT: «Jeg kan
ikke skjønne hva den hadde der å gjøre»..
STOLMASUND (bilferge/JXHO/138/
1959/ex STRILFJORD-82, AUSTRA-81)
ble bygget av Kaarbøs mek Verksted i Har
stad for Torghatten Trafikkselskap i Brøn
nøysund. Reserveferge i dette selskapet fra
1973, og i -81 ble hun solgt til Simon
Møkster. Samme år solgt videre til Austevoll
Fergeselskap mtp ruten over Stolmasundet
(Mølna-Salthella). Lørdag 141198 åpnet
Odd Einar Dørum broen mellom øyene
Selbjørn og Stolmen, og STOLMASUND
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ble dermed overflødig. Hun gikk sin siste
tur fra Salthella kl 1005 denne dagen. Da
var båten allerede solgt til et sandblåser
firmapå Stord. Mandag 16/11 skulle fergen
slippsettes i Dåfj orden, men grunnstøtte på
vei inn den smale fjorden. «Me var to som
las kartet og ein som styrte, men likevel
gjekk me på feil side av eit skjer», sa
kapteinen til avisen Sunnhordland.
SØNNODD (frakt/771/1967/ex LIV
MARIT-85, SINGLE BOY-77, VEST
HOLM-75, S A GUDMAND-75, HARUN
73) av Espevær var på vei langs Sørlands
kysten da skipets 770HKAlpha stoppet natt
til 221198. Båten befant seg da utenfor
Grimstad, og været var overhendig, med
sterk SV kuling og 4 meters bølger. Ankrene
var det ingen hjelp i, og efter at SØNNODD
tok grunn på Håkallen samlet mannskapet
på fire seg på baugen. R/S ODD GODAGER
manøvrerte seg helt opp til havaristen, og 3
av mannskapet klarte hoppe over til redningen.
Men skipper og reder Tore Jan Sønstabø
(52) gled da han skulle hoppe, og havnet i
sjøen. Der var han sjanseløs. Han ble funnet
druknet av et Sea King noen timer senere.
8/12 inngikk forsikringsselskapet Skuld
avtale med Taubåtkompaniet A/S om
fjerning av SØNNODD, mot overta eien
domsretten til skipet.

Fra Håvard Jørgensen (0951 OSLO):
KAPRI YOMI (frakt/JWLY/423/1957/ex
BORVIK-98, NIINGEN-90, JØRN BOYE
88, JANEIRO-85, TROLLDAL-85,
TELEVIK-77, BUDAL-73, ASKHEIM-62)
av Belize sett 051198 i Leixoes havn. En
person ombord kunne fortelle at båten var
på vei fra Bergen til Afrika, men nå med
generatorhavari. Slik hadde hun ligget en
uke, og kom til ligge en stund til. Som
navnerekken forteller har denne båten altså
3 lår bak seg i norsk kystfart, sist som
sandfartøy hjemmehørende i Vaksdal
kommune.

Fra Arne J Egge (5100 ISDALSTØ):
«Tuppervarebåt til 15 millionar» skriver
avisa Strilen om BUEFJORD (fiske/120/
1998/SF-147-A), som ble levert fra Mundal
Båtbyggeri 141298 til P/R Buefjord fra
Bulandet, 4 måneder forsinket. Båten er den
største plastbåt verftet har levert (derav
tupperware?), og er den første i en serie.
Skrogmaterialet er glassfibersandwich, og
70-foteren skal være noe av det ypperste i
kystfiskeflåten, iflg avisen. Sjøsettingen
foregikk ved hjelp av kranen EIDELIFT

Fra Kjell Birger Sønstabø (4085 HUNDVÅG):
PRIMAVERA (lystbåt/LCNC/49/1933/ex
ØYBUEN) har ført en omflakkende til
værelse i opplag, og er siste rene sett bl a i
Bergen, Austrheim, Trondheim, på Toska og
11/98 i Egersund.
ROGNA (frakteskute/LJUG/46/1885) kom
i juni -98 til Sandnes slept av RUBB. Båten
skal åpenbart «restaureres» og led raskt den
skjebne miste overbygg (som ble brent) og
lasterigg. Det er blitt en farsott dette, rive
dekkshuset av gamle frakteskuter. Alt skal
bli seilskip, også båter som alltid har vært
motoriserte (som f ex HELT). Hvorfor ikke
bevare en frakteskute som nettopp frakte
skute ?

Noen fine observasjoner fra
Jarle Nicolaysen (7900 RØRVIK):
AGNAR JUNIOR (frakt/LFEU/273/1952/
ex AROLD-76, KONDOR-66) har ligget til
förfalls i Roan i årevis. Fartøyet er bygget i
Emden i 1952, og ble norsk i 1966. Slettet
av registeret allerede i 1983.
FJORDCEM (lekter/LM7043/l .702/19??)
er kommet til veis ende. Fartøyet ble sett
klar til hugging i Stokksund 050998. Frem
til 1951 var dette et handelsskip, trolig en
engelsk kull-collier. Dukket opp i skipslisten
i -79 som lekter FJORDCEM tilhørende
Norcem. Forsvant fra registrene igjen i -90.
Vet noen hva slags funksjon FJORDCEM
hadde ?

fraktebåtene Agnar
Junior og Torsjø
liggende i Roan,

fotografert 11. juli

Slettet og glemt...
De kondmenerte

1998 av Jarle
Nicolaisen
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TORSJØ (frakt/LMOI/281/1946/ex
ANITRA-86, GRUNNVAAG-8 1, ALFA—
70, VESTNORGE-67, ALFA-61) har bak
seg en lang arbeidsdag på norskekysten,
men har i flere år ligget til forfall i Roan
sammen med AGNAR JR.
VELISE (estlandsk fryseskip) har ligget i
arrest i Rørvik siden 090298. 1 korthet dreier
det seg om en stjålet sildelast, hvis rett
messige eier har tatt beslag i skipet.

Fra Ole Jakob Dingen (5050 NESTTUN):
IRIS I (sandjekt/LGKZ/47/1887) var
hundre år da hun gav seg i sandfarten. Denne
Lowestoftkutteren gjennomgikk flere
ombygninger i sin karriere, bl a fikk hun
«norsk» kutterhekk. Ble liggende til for-falls
i Florvåg noen år, før overbygg ble revet av
og hun fikk et midlertidig tak av bølgeblikk.
Planen er restaurering til seil-kutter. Passerte
Askøybroen under slep av REIDULF
281198, på vei fra Florvåg til Strusshamn.
I Strusshamn er et spennende
kystkulturmiljø iferd med å oppstå omkring
det gamle strandstedet. Det er her Forbundet
Kysten skal ha sitt landsstevne sommeren -
99.
NESVANG (bilferge/JWYC/145/1958/ex
VANGSNES) sett i Solvik i Dalsfjord
020798. Denne tidlige FSF-fergen er nå
redusert til oppdrettsbase.

Noen vinterobservasjoner fra Harald Sætre
(5260 INDRE ARNA):
GRANVIN (veteranbåt/LGDC/1 15/1931)
har i vinter gjennomgått reparasjoner
liggende ved Holbergskaien i Bergen.
Veteranbåtlagets medlemmer har bl a skiftet
skott mot postlugar og mot sters. Båten har
ligget med et presenningtelt over båtdekk i
denne perioden.
NIBETA (frakt/LEJI/123/1909/ex GER
LAUG-68, LINDAAS-60) er ikke sett i
vinter, derimot sommeren 1985 i Skutvika,
Ålesund. Skutvika har vært siste stopp for
mang en kystsliter, og NIBETA bar da også
preg av forfall. Hun kolliderte forresten med
en U-båt i Breisundet et av sine siste år i
fraktefarten. Da kom det frem at skipperen
hadde seilt uten gyldige sertifikater i revis.
Gamle D/S LINDÅS ble slettet av registrene
i 1992, efter ha blitt senket.
TOFTØY SENIOR (frakt/3YSI/99/1959)
står oppført i Flaggboken som «4B», dvs
vanlig lasteskip. Men all den tid hun hører
hjemme på Misje, er det vel som brønnbåt
hun går. Sett i Uskedalen 1/99.

Tilsist et par oppklaringer fra Tom Bjørge
Jensen (1673 KRÅKERØY):
I Martin Jensens observasjon i SKIPET 4/
98 s 40 efterlyses opphavet til M/F
COLUMBUS. Dette er M No III (Motor
ferge No III) bygget i 1949 som Fredrikstad
mek Verksteds byggenr 334 for Fredrikstad

kommune. Fartsområdet var en av Norges i 1954. 1 1956 overtok Arne Kvåle i Strand
korteste fergestrekninger, nemlig den over vik henne, og han installerte ny maskin (en
Glomma mellom Fredrikstads østlige og 280HK 4-syl Alpha) i 1957. Nye eierskifter
vestlige bydeler. MNo I (1930) og MNo II i 1961 (Alf O Sund i Kopervik) og 1965
(1932) kjennes ikke skjebnen til. Eller gjør (PR Bjørn Nilsen, Visnes). På Visnes ble
noen det? båten hjemmehørende i 18 år; traden var

Så noen supplerende opplysninger om sand- og asfaltfart i Ryfylke og Nord-
MOROZOVSK, hvis dampmaskin er tenkt Rogaland. För en rundt i Ryfylke eller
for GAMLE ROGALAND (SKIPET 4/98 Haugesundområdet på 60- og 70-tallet traff
s 40). Ivar Nilsen fra Grimstad kjøpte en stadig på MAJORI.
tråleren i Murmansk 3/98 for bruke den som I 1983 havnet hun nordpå. Nygårdsjøen
slepebåt. Men gammel og slitt som innom Sandhornøya i Gildeskål kommune
MOROZOVSK var, ble hun istedet bestemt hadde like frem til 90-tallet en aktiv frakte
for opphugging i Danmark. På vei sørover næring, med vekt på sjøsandgrabbing og
kysten var båten innom Kristiansund (der lokal sandføring i sommerhalvåret, men og
D/S BORGENES ligger), før hun endte opp Trondhjems- og Finnmarksfart. Bjørnar
i Grimstad. Det viser seg at maskinen er en Nymo var en av rederne her. Han kjøpte
lisensbygget Fredrikstad «dampmotor», MAJORI for kr 500.000, men fikk liten
kanskje en av de siste som ble bygget. Primo glede av båten, hvis tilstand nok var ad
oktober gikk MOROZOVSK fra Grimstad skillig dårligere enn selger forespeilet. Det
til Stavanger. ble problemer med Massingen, men krav om

. r ..-.,„,. , da en kar på Tomma kjøpte henne. Hvilke
Av Leif M Skjærstad , , . , ~ r A/rAT -.

J J planer denne eier hadde for MAJORI vites
Reiser du med sørgående hurtigrute skal du ikke, men hun ble i hvert fall slettet av
følge med på styrbord en 15-20 minutter før registeret dette året. Siden ble hun liggende.
anløp av Nesna. Ved fergeleiet på øya Ketil Aspeviks bilde viser at MAJORI nok
Tomma kan du skimte en medtatt frakte- er kondemnabel, men altså ennå ikke aldeles
skute, ved nærmere ettersyn så medtatt at kondemnert, der hun står på grunn tett ved
båten forsvarer sin plass i denne spalten. Det fergekaien på Tomma, (se bilde side 29).
er MAJORI (LIMZ) som har funnet sitt siste
(?) hvilested her. MAJORIs utseende av-
slører et unorsk opphav. Bygget som OBSERVASJONER ?
MAJORI i Groningen i 1935 målte hun Skriv til
112,4 / 20,9' og 198 bit. Maskinen var da LeifM Skjærstad
en 3-syl Bolnes på 150HK. Båten kom til Lægdene 6 B
Norge og Erling Apeland m fl, Haugesund N-5096 BERGEN

Gamle Rogna fra 1885 under behandling i Sandnes sommeren 1998 og kan gjenoppstå
som seilfartøy om pengene og idelismen holder.

Foto Kjell Birger Sønstabø

fl I istedet kjøpte ANDERS (JWRO/1958). Han

heving av kjøpet førte ikke frem. Bare 9
måneder var MAJORI i fart for Nymo, som

stod likevel som eier av båten like til 1992,

45

I / ' £ I «SA

1 WPTl UFMF rtM BBEl



dagen. Hun stoppet i Måløy fredag 5.2
~,_ , T , ~ , . på morgenkvisten. Hun lå værfast til
M/S Nordnorge hadde motorhavan ~ .° __ , °

„„ . , <™„ ~ ca.kl. 18.00 og ankom Ålesund først
søndag 20. desember 1998 mens skipet . , , 0 ° „ 1An „ ,

r , ° , -i „ n „ lørdag 6.2 ca.kl. 0100 pa nordg.
var for nordgaende til Tromsø. Ca. 20
minutter før ankomst Tromsø stoppet
først ene hovedmotoren. Om lag 5 Som en lite tilbakeblikk tar vi med
minutter senere stoppet også den andre følgende lille notis.
hovedmotoren. Skipet ble senere på Kranene som ble tatt i land fra. Narvik
dagen tatt til kai i Tromsø for utbedring. og Vesterålen i 1 998 ble solgt til et
Nordnorge innstilte turen nordover til fiskebruk i Tromsø. For dem som er
Kirkenes og tilbake til Tromsø og kjent kan kranene sees på bruket som
gjennopptok ruta på syd fra Tromsø. ligger i nærheten av Kræmer sitt anlegg

Narvik var til verksted hos Kaarbø-

verkstedet i Harstad i tiden 3. - 14. _. T , , , „. 0 0 A ~
Nordnorge skal også i ar ga turer til

J Amotornotn r\ rr Mctarcinian T a-r c c*r
' , , Amsterdam og Østersiøen. I år ser
Nordnorge var til verksted hos r .

Laksevåg Verft i perioden 29. Januar - v '
9 Februar 1999 Fm Berg6n 25 -°3 kL 17-°° " 26Æ

n r,,,, -i . Kristiansand - 27.03 til 29.03 Amster-
Richard With vil også sommeren , „., _.„ T i 01 i

 -, ' ~ • dam - 31.03 Larvik 31.03 Oslo
1999 seile til Geiranger. __ nft ++ ~,„. , , „.. . ö ~, Fra Oslo 31.03.99 ettermiddag -

Richard With var utleid som _, , , _. _. „, . __ _. „
„ .-.' : 1XT , TT . 1t Bornholm 01.04 - Gdansk 02.04 n

hotellskip til Nato-øvelse. Hun gikk ut _, . , «« «,, ™- nÅ ~
 Z 1/™  ,, j Gotland 03.04 - Riga 04.04 n

av rute i Tromsø 14.02 og gikk til Bodø XT .. , , 0 . Vi i x
 p nri , „, . f & . „ . Nynäshamn (sør av Stockholm) 05.04

15.02 som hotellskip der irem til 4. _ _, .. , __ _ . _,. _, _ .
*. ~, , Fra Nynäshamn 05.04 -Riga 06.04-

mars. Etterpå var skipet tilbake i _ r , _i _. „, , __ _ . .. , ..
_ F Visby 07.04 - Gdansk 08.04 - Malmo

hurtigrute-fart. 09 04 - Oslo 10.04
Vesterålen var 5 timer forsinket til _ _ . ._ _ , , , ,_ _ _

_, . , _ ~ , o Fra Oslo 10.04 kl. 13.00 -
Bergen fredag 5. februar pga. uvær pa in/1„n 117„? „,. , .-, n r ft Kristiansand ank 10/2330 og avg 11/
Stadt. Skipet kom til Bergen først kl.*« ™ o , , , ,r •,, ,i 03.30 -Amsterdam ank. 12/08.00 -
19.00 pa kvelden. Pa formiddag kl. . . .__ __ T, . . ~__ . ~
,_ __ .„ , . -f , avg 14 /02.00 - Kristiansand 15.04 kl.
10.30 la skipet og stanget over Stadt, °

~ , ~ jo o 06.30-08.00, Stavanger 15.04 kl. 17.30
trolig har skipet ventet med aga over TT ~ __ .. ?_. __ „_ „„
.. _, 6 ~ , F . , . & -Haugesund 15.04 k1. 21.00-22.00 0g

til det ble lyst pa morgenkvisten. °
ank. Bergen 16.04 Kl. 03.30.
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HurtlSrUtCn Lofoten var på nord denne uværs-

Den nye Nesoddbåten Prinsen slutter seg til halvsøsteren Prinsessen.
Foto Harald Lorentzen

i Tromsø.

%
0 I

Skipet går så nordover igjen 16/2230
fra Bergen i vanlig hurtigrutefart.

OVDS/Hurtigrutemuseet-
Finnmarken som har ligget på Stok
marknes i lang tid skal om kort tid i
dokk i Harstad hos Kaarbøverkstedet.

Planen er at skipet skal løftes på land
på Stokmarknes 2. juli 1999, fødedagen
for Hurtigruten.

TFDS

Nordstjernen ligger på Ibestad i vinter
opplag. Hun skal også seile mellom
Tromsø og Svalbard sommeren 1999.

Skipet seiler ukesturer ut fra Tromsø
og skipet anløper bl.a. Longyearbyen,
Barentsburg, Ny Ålesund, Honnings
våg. Skipet gjør også stopp i Mag
dalenafjorden, 80 grader N, utforbi
Bjørnøya. På sørgående stopper skipet
i Honningsvåg for tur til Nordkapp.
Første tur går fra Tromsø 20. juni kl.
19.00 og siste tur ankommer Tromsø
29.08 kl. 08.00

Nordlys ble tatt ut av rute 11. januar
1999 og var til verkstedsopphold på
Fiskerstrand Verft 12. januar- 22.januar
1999 før hun igjen stevnet på nord fra
Begen 22.01.99

Harald Jarl ble tatt ut av rute 19.01 i

Ålesund og var på Fiskerstrand Verft
20.01.99-30.01.99

Søndag 31.01. på morgenkvisten var
hun på sin faste plass ved Frielenes
kaien og hun var på nordgående fra
Bergen om kvelden 22.30.

Midnatsol sin rute til/fra Bergen fredag
12. februar ble innstilt pga. utleie til
Nato-øvelse. Skipet ble tatt ut av rute i
Honningsvåg 08.02.99, seilte til Bodø
og lå der som hotellskip under Nato
øvelsen frem til 4.mars da hun atter var
i rute igjen.

Rutefarten forøvrig
Nesodden-Bundefjords D/S
Nesodd-båtene har fått ny hurtigbåt fra
Kværner Fjellstrand Rosendal as. Båten
har fått navnet Prinsen.

Hun ble sjøsatt ved midnatt natt til
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4. desember 1998. Nesodd-båtene
overtok båten 18. desember 98, og 19.
desember var det dåp i Rosendal.

Hun avgikk verkstedet i Rosendal
28.01.99 kl. 10.00. Båten lå over i
Kristiansand fra 28/kveld til 29/morgen.
Nybygget ankom Oslo 29.01 utpå
ettermiddagen.

Båten skal seile i ruta Oslo - Vollen -
Slemmestad. Hun ble satt i rute
10.02.99

Askepott var tilbake i Eivindvik 23.01
etter lang innsats på ruta Oslo -
Slemmestad.

Risørjenta (ex. Sørlandscruise ex.
Helgelandsekspresseri) har seilt mellom
Oslo - Slemmstad siden Askepott ble
tatt ut av ruta.

Nesoddbåtene vil gjerne beholde
Risørjenta i Oslo som reserve for Prin
sessen og Prinsen. Men båten ble obser
vert på vei tilbake til Sørlandet 15. februar
og passerte Vrengensundet kl 12.10.

Hurtigbåtene til NBDS blir benyttet
i ruta Oslo - Nesoddtangen på kveldstid.

Bastø - Fosen AS
Holger Stjern ligger i opplag i påvente
av salg.

Rogaland Trafikkselskap
STAWEST A/S, datterselskap av
Rogaland Trafikkselskap A.S kjøpte i
sin tid M/F Østfold. RT hadde planer
om sette fergen i fart i Rogaland. Dette
ble det ikke noe av. Østfold har ligget
til kai på Tau et års tid. Hun er nå solgt
til Italia.

Rogaland Trafikkselskap har
kontrahert tre nye ferjer hos Remon
towa i Gdansk, Polen. 1. januar 2000
skal ferjene være klar for Finnøy
sambandet.

HSD Nattruten
Godsrutebåten Bremnes var i fart igjen
sundag 31. januar 1999 etter verksteds
opphald i Stettin / Polen. Båten gjekk
til Polen i slutten av desember 1998 for
å skifte en del bunnplater m.m.

Broa gjekk avløysing i Nattruten
Bergen-Stavanger.

Hardanger Sunnhordlandske D/S
Snøggbåten Baronessa ble senhøstes
1998 ommalt i nye HSD-farger lik
søstra Baronen.

HSD-ferja Strandebarm fekk laurdag
6.2 problem med manøversystemet.
Ferja gjekk i ruta fram til sundag 7.2.

då ho vart avløyst av Odda. Strande
barm vart tatt til verksted hos Wich
mann på Rubbestadneset. Måndag 15.2
var ho klar i ruta Buavåg-Langevåg
igjen.

Austevoll Ferjeselskap
14. november ble Stolmasundbroen
åpnet og ferjesambandet Mølna -
Salthella ble lagt ned fra samme dag.

Dermed ble gode gamle Stolmasund
overflødig. Hun er overtatt av et entre
prenørfirma i Rogaland.

Flaggruten
Flaggruten får levert to nye hurtigbåter
fra Australia i mai 1999. Planen er at
båtene skal ankomme Bergen 20.mai
1999 på tungløfteskip. Båtene får
navnene Sleipner og Draupner.

Tjelden var tilbake i Haugesundsruta
i uke 47/98 etter utleiefart mellom
Malmö og København. Hun skal tilbake
i Danskefart allerede i mars måned.

Ulstein Turbinerble satt inn i Hauge
sundsruta fra 08.02.99.

Bergen Nordhordland Rutelag
M/F Lindås går fortsatt i leiefart i Nord-
Trøndelag for NTS.
M/F Haus er solgt til HTS med leve
ring i mars 1999.

Fjord-Fart AS
M/S Gridos i lokalbåtrute Frekhaug -
Bergen gjekk siste tur 23.12.98.
Ruta vart då nedlagt etter eit par måna
ders drift. Sviktande passasjertal førte
til at ruta måtte stoppast.

Fjord-Line
BNR sitt datterselskap Fjord-Line
overtok 1. desember ruten Bergen -
Haugesund - Stavanger - Newcastle fra
Color Line. Selskapet overtok ruten og
skipet Color Viking som har skiftet navn
til Jupiter.

Hun var til verksted i Fredricia i tiden
10.- 21. Januar og ble da ommalt i
Fjord-Line sine nye farger med mørkt
marineblått skrog og hvitt overbygg.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
FSF-ferja Lærdal rende i kaien på
Fodnes fredag 15.01 kl. 18.15. Ferja
fekk ein del skade på fall-lem og rekka
og sigla til Kaupanger for nærare under
søkelse. Ferja vart så sigla til Solund
Verft for reparasjon. Ferja var i fart igjen
29.01.99.

Fodnes ferjekai vart såpass skada at

kaien var stengd i tida frå 15.01.99 og
åpna igjen frå rutestart 02.02.99.

I denne tida gjekk ferjene kriserute
Manheller - Lærdal. Aurland vart først
sett inn som avløysar f.o.m. 16.01 og
onsdag 20.01 overtok Sognefjord inntil
Lærdal var på plass att 29.01.99

Gulen utleigd til FTL frå 09.01 rende i
kaien på Flakk 04.02. ca. kl. 12.05 då
ferja skulle legge til kai. Ferja fikk en
kraftig bulk ved baugporten, skade på
kontrollskap på dekk samt styre
mekanisme for baugport. Tre personer
kom lettere til skade og tre biler ble
mindre skadet. Det var svært dårlig vær
da uhellet skjedde. Ferja ble tatt ut av
fart og ankom Trondheim Verft 4/1445
For repararasjon. Ferja var tilbake i fart
16.02.99

FSF har kjøpt katamaranen Helge
land II hos HTS til turistruta Lærdal -
Flåm - Gudvangen. Båten vil få namnet
Fjordtroll. Båten vart kjøpt 29.09 og
FSF overtok båten i november 98 og
sigla henne til kai hos Kværner Florø
for midlertidig opplag. Deretter blir det
ombygging og opprustning slik at ho
kan ta 210 passasjerar.

Katamaranen Hyen er selt til Roga
land Cruise as. Båten vart overtatt 9.
desember 98 av ny eigar og sigla til
Stavanger. Hun har skiftet navn til
Fjordingen.

Fylkesbaatane har overtatt Rognsøy
reiarlaget i Florø.

Måndag 1. februar 99 overtok FSF
båtane Rognsøy Junior og Delfin Jun
ior frå Rognsøy-reiarlaget. Begge
båtane går i lokalfart mellom øyane
utforbi Florø og Fugleskjærskaien i
Florø.

Ein epoke er dermed over. Trygve
Rognsøy dreiv reiarlaget frå 50-talet
inntil han døydde i juli 1997. Kona tok
då over som reiar inntil FSF overtok
båtar og ansatte 01.02.99

FSF - Gods
FSF sine frysebåter Framnes og Firda
vart satt i fart igjen mot slutten av
oktober 1998.

Framnes har hatt motorhavari og vart
slept frå Måløy til Laksevåg Verft i
Bergen i desember 1998. Båten var
ferdig fra verkstedet i begynnelsen av
uke 5/99. Etter noen dagers stille
liggende for bl.a. Veritas-sjekk var
båten igjen i rute.

Måløy var i fart igjen i uke 3/99 etter
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Nye Hjørungavåg av Kværner Fjellstrands 35m FlyingCat-type. Foto Frank Iversen

langtidsopplag i Skavøypollen like
sørom Måløy. Første tur gikk til Nord
norge for lasting til Murmansk. 25.01
låstet skipet i Tromsø på nordg.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar
MRF fekk ny hurtigbåt frå Kværner
Fjellstrand as til ruta Ålesund - Hareid
i begynnelsen av desember 1998.

Båten fekk navnet Hjørungavåg og
4. desember 98 var det dåp ved damp
skipskaien på Hareid. Allereie måndag
7. desember vart båten sette i rute.

Etter nokre dagars drift hadde båten
tekniske vanskar og båten vart teken ut
av ruta nokre dagar. Gamlebåten
Mørejarl gjekk då som avløysarbåt.

Fjørtoft vart teken ut av rute i Bratt
våg 10.12.98 og var på verksted eit par
dagar. Mørejarl overtok ruta på Nord
øyane frå 1 125-avgangen frå Brattvåg
same dagen og gjekk i ruta eit par dagar.

M/F Bjørnsund ble tatt ut av rute i
begynnelsen av januar 1999. Ferja ble
seilt til Wartsila på Rubbestadneset for
omfattende arbeid med maskineriet.
Verkstedsoppholdet var beregnet til å
vare ca. 1 måned, men ferja var fortsatt
ikke tilbake 13.02.99.

M/F Veøy avløser på ruta Kristian
sund - Bremsnes.

Høsten 1998 gjennomførte MRF
oppussing av ferja Tustna. Salongen og
passasjerfasilitetane gjenomgikk full
renovering. Ferja var tilbake i rute
07.11.98 etter 4 uker på verksted.

M/F Møringen i rute Haramsøya -
Løvsøya - Skjeltene gjennomgikk sam
me oppgradering og var tilbake i rute
19. november 1998.

48

MRF har nå kontrahert verdas første
LNG-ferje hos Langsten Slip & Båt
byggeri AS i Tomrefjord for levering i
januar 2000. Gassferja vil I hovedtrekk
være en 100-bilers SKS-ferje. Ferja skal
trafikkere sambandet Sølsnes - Åfarnes.
Skroget vil bli bygget ved Tangen Verft
AS i Kragerø. Utrustning skal skje hos
Langsten I Tomrefjord.

FosenTrafikklag
M/F Austråt ligger i opplag ved
Kvernhusvik Mek. på Hitra.

Ferja Gulen var på plass 09.01.99 på
Flakk - Rørvik mens Fosen og
Trondheim var på verksted i Trondheim.
Gulen gikk avløsning på Trondheims
fjorden til slutten av februar.

Gulen rende i kaien på Flakk torsdag
04.02.99 - Se FSF

Namsos Trafikkselskap
Olav Duun ligger i opplag i Namsos.
Ferja var planlagt solgt til Fillippinene.
Disse forhandlingene er avsluttet og
ferja sliter fortsatt kaien i Namsos.

NTS har bestilt ny 60-bilers ferge hos
Harstadverftene as for levering i mars
1999.

M/F Lindås er innleid fra BNR f.o.m.
17.05.98.

NTS har planer om å skifte ut Nam
dalingen på ruta Namsos - Rørvik -
Leka. NTS har nå søkt om tillåtelse til
å bygge ny hurtigbåt til denne ruta.

Torghatten Trafikkselskap
TTS bygger ny 50-bilers pendelferje til
Vega-sambandet i Polen for levering
april 1999.

TTS bygger også en ny mindre

lokalrutebåt hos Eurobåt i Måløy.
Skroget bygges hos Brdr. Aa i Hyen.
Båten skal være klar i mai/juni 1999.
Hun skal benyttes i materute i Gildeskål
for Nordlandsekspressen og overtar
navnet Elias Blix. TTS overtar denne
ruta fra nybåten blir overlevert.

Materuta i Gildeskål har sitt utgangs
punkt på Inndyr og Elias Blix
trafikkerer utover til Sørarnøy via Våg
på Sandhornøy.

Lysingenvai på verksted i slutten av
januar i Trondheim for å reparere et
hylsehavari.

Torghatten avløste for Lysingen.
Bindal avløste for Torghatten.

Helgeland Trafikkselskap
M/S Helgeland II er nå solgt til
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane.
Båten ble overlevert i november 98.
Tidligere på høsten gikk båten
avløsning for FFR på Øksfjord-ruta en
kort periode.

HTS har fått løyve til å bygge ny 50-
bilers ferje til sambandet Lurøy - Træna
for levering sommeren år 2000.

Ferja blir en hikket pendelferje, mye
lik selskapets Sigrid.

Ofotens og Vesteraalens D/S
M/S Salten ligger i opplag i Bodø.
Øydronningen gikk avløsning på ruta
Narvik- Svolvær i tiden 14. -16.212.98
mens Ofoten var på verksted.

Brottøy har hatt feil på et gear og lå
på verksted hos Marhaug Mek. I
Svolvær I uke 6/99.
Til ruta på Stokmarknes - Innlandet har
OVDS brukt Meløytind som avløser.
Hun var forøvrig til verksted hos
Marhaug i uke 5/99. Rørstad har gått
avløsning i ruta til Meløytind.

M/F Røtinn har vært utleid til FFR
(Hasvik - Øksfjord) i tiden 01.01.99 -
01.02.99 før hun gikk på verksted hos
Lødingen Mek.

Lødingen har vært utleid til FFR
siden 02.02.99 på sambandet til Sørøya.
Hun var også utleid til FFR i tiden
23.09.98 - 01.01.99 til sambandet
Øksfjord - Hasvik.

Bognes rente i kaien på Røst
06.01.99. Hun fikk skade i baugen og
ble tatt til verksted på Ibestad Mek. og
var ferdig der ca. 20. Januar.

Røst var på verksted hos Kaarbø
verkstedet 18.01.99 - 01.02.99



Andøyferge
M/F Andfjordferga ligger i opplag på
Andenes etter sommerfart Andenes -

Gryllefjord.

Troms Fylkes D/S
TFDS har bestilt to passasjerkata
maraner ved Oma Båtbyggeri på Stord.
Første båt ble levert i januar 99. Den
andre båten skal i fart fra mai 99.

Den nye hurtigbåt en Vågsfjord ble satt
i fart 01.02.99 i Harstadbassenget.. Hun
ble døpt 23.01 kl. 12.00 ved kultur
huskaien i Harstad.

Hun avgikk byggeverftet tirsdag
19.01. Stad ble passert i kuling uten
problem. Onsdag 20.01 var det stopp i
Ålesund før båten kom til Kristiansund

om kvelden for overnatting. Torsdag
21.01 om morgenen var det avgang fra
Kristiansund og samme kveld kom båten
til Harstad. Båten har plass til 184 passa
sjerer og rutefarten er oppgitt til 30 knop.
Den tidligere hurtigbåten i Harstad

området, Gapøy er solgt.

Finnmark Fylkesrederi
FFR har kontrahert ny hurtigbåt hos Oma
Båtbyggeri, Stord for levering sommeren
1999. Båten bygges lik den største
TFDS-båten som verkstedet skal levere.

FFR har solgt Westamaranen Hornøy
(1978) til Helminsen Skips as i
Fredrikstad.

FFR - hurtigbåtdrift utlandet
M/S Vargøy skal i Hamburg-fart også i
1999. Etter endt sesong 1998 ble båten
seilt til Oma Slipp på Leirvik,Stord for
vedlikehold. Båten har ligget hos Oma
siden senhøstes 1998.

Varangerfjord skal i sommerfart
mellom Jersey og England også som
meren 1999. Etter endt sesong i
Kanalen 1998 ble båten tatt til Ham

mer-fest for opplag /avløsning.
FFR er også engasjert i fergefart

Tallinn - Helsinki med båten Nordic Jet.

Her har selskapet Nordic Jet Line, hvor
FFR er medeier bestilt et søsterskip hos
Kværner Fjellstrand for levering 1999.

Nor-Cargo
Godsruteskipet Stenfjell ble utsatt for
hardt vær utenfor Esbjerg søndag 25.
oktober 98 på kvelden da skipet var i
rute fra Hamburg til Vestlandet.

Skipet ble dagen etter tatt inn til
Esbjerg for midlertidig reparasjon.

Stenfjell kom til Bergen 1. nov. 98 og Nor-Cargo har solgt Cometa til KS AS
skipet losset ut ved Dokken 02.11.98. Tananger (Rederiet Harald Sætre /
Skipet ble forhalt til N.Tollbukai på Stavangerske Linjefart). Rederiet Sætre
ettermiddagen 02.11.98 og 06.11.98 ble skal stå for teknisk/maritim drift. Hun
skipet seilt til verksted hos Kopervik ble overtatt av sin nye eier i slutten av
Slipp, Karmøy. februar.

Skipet har bl.a. skiftet hele front- Nordfjell og Nordskott var besluttet
plåten under styrehuset og det er bygget solgt til et K/S ved Tordenskjold i
nytt styrehus med lukkede brovinger. Bergen, handelen ble stanset i styre-
Innredning i styrehus, på lugarer og i møte 12.2. Skipene er i stedet solgt til
bysse/messe er fornyet etter at meste- Misje Offshore Marine, Bergen, som
parten ble ødelagt. overtar teknisk/maritim drift fra OVDS .

Skipet ble prøvekjørt en del dager i Alle tre skipene er tatt tilbake på T/C
området Karmsundet / Kvitsøy i uke 5/ til Nor-Cargo for 5 år.
99. Første prøvetur var 31.01.99

fikk skipet stopp på hovedmotoren og Akershus kom til Stettin med motor-
Green Arctic slepte båten tilbake til havari i november 1998. Skipet har un
verkstedet. Lørdag 06.02.99 var det ny der oppholdet i Polen skiftet samtlige
prøvetur og alt fungerte fint. Skipet forlot rammelager i hovedmotoren. Akslingen
Kopervik Slipp på ettermiddag, var ble også polert. Skipet var klart og
innom Bergen på kvelden for bunkring avgikk Stettin 09.02.99 for å gjenoppta
før ferden fortsatte til Ålesund søndag ruta si.
07.02.99.

Hun gikk inn igjen i rute 09.02.99
fra Ålesund. Gamle rutebåter

Godsbåten Nordfjell hadde et mindre fjord ligger som hotellskip i Sandnes
havari i januar 99 og ble tatt ut av rute fom uke 3/99 og frem til april. Hun er
en kort periode. Kaarbøverkstedet i hotellskip for Offshore Marine i for-
Harstad reparerte båten. bindelse med arbeidet på West Navion.

Nor-Cargo sitt nyinnkjøpte Nordhav sommeren 1999.
ankom Bergen i uke 52/98 og lå stille
her inntil skipet avgikk Bergen 29.12 i Den lille utrangerte fergen Maarfjell
sin nye rute Bergen-Aberdeen-Amster- ligger i dag ved One (Kollsnes) i Øy
dam. Båten var også innom Grimsby på garden. Hun har tilhørt Bjørklids som
første tur idet hun tok turen for Cometa bilferje. Har noen historien til denne
samtidig. Skipet avgikk Bergen igjen fergen, send oss noen ord.
fredag 08.01.99 og da etter ordinær rute- Fergen Ufo Mineral ex. Hjørundfjord
plan. Skipet seiler hver fredag fra Bergen. ligger som moderfartøy for et oppdretts-

Under prøvekjøring fredag 05.02.99 Stavangerske Linjefart

Nyanskaffelsen Norhav / Karmsundet 8. januar, fotografert av AlfJ Kristiansen.

M/S Brand ex. Firda ex. Hardanger-

Brand skal også seile på Svalbard
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anlegg i Krakhellesundet et stykke nord
for ferjekaien på Krakhella.

M/S Barenso ex. Mørejarl (1970) hadde
blackout i maskinen i slutten av
november 1998 da skipet var i Biscaya
på retur fra Portugal til Norge. Båten
vart slept inn til Frankrike. Videre
utvikling ikke kjent.

Fosen Trafikklag sin siste godsbåt
Yrjar som forlot gamlelandet for et par
år siden for å seile på Cook Island
rapporteres nå solgt og går nå i fart på
Fransk Polynesia.

Godsruteskipet Faste Jarl ble tatt i ar
rest i Brest i Frankrike i slutten av
november 99. Skipet var på reise fra Por
tugal til Norge da hun fikk en trål-pose i
propellen. Hun ble slept til Brest, men
pga. diskusjon om det var sleping eller
berging ble skipet tatt i arrest. Hun ble FFR har solgt Westamaranen Hornøy fest i slutten av november 1998 og seilt
liggende et par dager og så satt i fart igjen. (1978) til Helminsen Skips A.S i til Fredrikstad. Hornøy var sin tid første

Boa Transporter på nordgående til Bergen 26. januar, foto Lars Helge Isdahl

Taubåtkompaniet sin nye trailerferge Boa Transporter (ex. Nikolay Chernyshevski, bygd 1987 ved Neptun
verftet i Rostock) seiler nå regelmessig mellom Sola og Bergen etter at skipet hadde gått en del test-turer i
desember / begynnelsen av januar.
Fom uke 4/99 seilte skipet regelmessig Sola - Bergen. Første perioden ble Festningskaien benyttet som kaiplass
i Bergen, men f.o.m. 2. februar ble kaiplassen flyttet til Jektevikkaien.
Boa Transporter seiler nå annenhver kveld fra hhv. Sola og Bergen. Vi tar med skipets seilingsplan for uke 6/
99 som eksempel:

Søndag 07.02.99 Bergen Ank. 06.00 Avg. 22.00
Mandag 08.02.99 Sola Ank. 06.00 Avg. 22.00
Tirsdag 09.02.99 Bergen Ank. 06.00 Avg. 22.00
Onsdag 10.02.99 Sola Ank. 06.00 Avg. 22.00
Torsdag 11.02.99 Bergen Ank. 06.00 Avg. 22.00
Fredag 12.02.99 Sola Avg. 22.00 Avg. 22.00
Lørdag 13.02.99 Bergen Ank. 06.00
Søndag 14.02.99 Bergen Avg. 22.00
Mandag 15.02.99 Sola Ank. 06.00 Avg. 22.00
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Fredrikstad. Hun ble hentet i Hammer- fartøy FFR benyttet i rute mellom

Maarfjellpå One (Kollsnes) oktober 1998. Foto Ole Jacob Dingen

Kirkenes og Murmansk, en tur som tok
hele 6 timer en vei.

Båten skal i løpet av våren 1999
settes i trafikk mellom Fredrikstad og
Ström-stad. Hun har fått navnet La
Reina og vil bli knyttet opp i en forbin
delse med Koster via Skjærhalden.
Samme selskap driver La Vida ex
Sjernarøy til Stavangerske.

Rutebåtredaksjonen takker våre
korre-spondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven
av Røke-salongen.

Redaksjonen avsluttet 24.02.99

El Ä I rf -'MMmT-. rntmmi ir—mr—H

B iiM



Som svar til LeifNilsen, Stord, på spørsmål
om slepebåten Boss kan jeg bidra med
følgende:
M/S Boss LANV, LANV3, LEOH
Bygd 1960 av A/S Stord Verft, bnr 53
Brutto: 180 tonn. Net:0 tonn
Dim. 30,66m- 8,13m- 4,26m
6-syl MaK 1250 bhk
10/1960: Bukser og Bjergningsselskapet

A/S,Oslo
5/1982: K/S A/S Be-Po & Co.,Tromsø
4/1984: Bukser og Bjergningsselskapet

6/1985: K/S Bukser og Sjøtransport A/S,
Kr.sand

11/1987: Bukser og Bjergning A/S,
Kr.sand

11/1990: Chappell Ltd, Dublin (Activ
Ships Management A/S), Kr.sand
Rocky

11/1990: innført NIS nr 1010 LANV3
1/1992: norsk repr utgått, strøket i NIS
1992: Trond Kittilsen,Stathelle, Brevik

9/1994: Ommalt: 172 brt, 51 nrt
5/1995: Ems Technology Inc., San

Fiskefartøyet Knut Vartdal (LLXI) ble
bygget av Gravdal Skibsbyggeri &
Trelastforretning, Sunde i Sunnhordland,
bnr 343, og deretter ferdigbygget ved AS
Stord som bnr 34.
255 brt, 90 nrt. 132.0x 24.1x10.3 fot.
6-syl Wichmann 480 bhk
Levert 12.1955 til AS Ramoen (Knut
Vartdal), Vartdal/Ålesund (M-2-VD).
Fra 1961 disponert av J K Vartdal.
1964: Forlenget til 146.5 fot, ommalt til

1971: Ny hovedmotor: 6-syl Wichmann

Solgt 1976 til Gudmund Olsen, Lysøy
sundet/Trondheim (ST-20-B) og omdøpt
Olden Senior.
Ommalt 1977 til 297 brt, 128 nrt.
Slettet av Norges Skipsliste 23.1.1986 som
kondemnert

Ad Polarhav, SKIPET 4.98:
Som Chester var båten rundt 1990 i bruk
som standby-fartøy og ble da sirkulert for
salg.

Stord-bygde skip

A/S,Oslo/Tromsø

Vrangsund

Lorenzo, Honduras Salman
Trolig fortsatt i fart.

292 brt, 110 nrt.

900 bhk (bygget 1966)

Håkon Larsson-Fedde

Per Alsaker

Sjur Steimler

SkipS-AS Kim Haugesund (Stavanger Tolldistrikt). I lokal
T1_. .. ... , .... T , w rutefart til begynnelsen av 1890-tallet.
I historiken for detta reden nämner John M T,.,, _ t,, „ .. ... . .
„ t , _„. _, . , ..,_,, ~ Kildene forteller at Rap bl a ble brukt i
Gramstad att Waages Tankrederi A/S hadde c , ...~ ° , , „ riskentilsynet.
tva kontrakter 16.250 tdw motortankfartyg, „ , ,.a /-. m , ~, .

, , .. , Jb Rap kom (lflg G Torkildsen) senere tiloch at endast ett blev levererat. _ _, . ~.,.,
„ t , ~ ~„,, .. . Buarvann. Buarvann - kanskje identisk
Kontraktet med bnr 219 blev annullerat den , „ , . , _.,, r_ ,m- ,••,«,•« „, , med Sandvinvatnet ved Odda hvor det en
18 juh 1940 av Waage. Ett nytt kontrakt med ~ ~, . , , . . „ _,, ,
, \.a , , . ..„ , o , , , tid gikk et mindre rutedampskip? Gardenbnr 242 tecknades istället med Stock-holms „ „ , ~ ~,.,.
r, j • And o.ii-i u j Buar °S Buarbreen ligger nemlig like i
Reden AB Svea, Stockholm, ombyggandet , && &
av fartyget. Detta fartyg leve-rerades den 11
august 1941 som Sveaiarl. _ .„ „
r. •• j r- , D/S Tysvær
Bnr 2190 användes senare for ett kontrakt „ , 10- c ,„, . ~,, - r ,„ r.. . m , , , Bygd 1875 vedChnstianssands MekVerk
om byggandet av en tagfarja - Malmohus - /j , i^x^. , ,, „ , „ T sted som bnr 14 for Tomdal Dampbaad
som tecknades av Svenska Statens Jarn- , , , xr ~. , ~ f ,.. . , , , , _ , selskab, Kristiansand som Tomdal (også
vagar. Kontraktet med bnr 220 blev Sysla , , „ . ~. , „ „ . \.-

j c  skrevet Torrisdal). I rute mellom Knstiansom levererades 25 augusti 1945. ,
° X7 sand og Kvarstein.

N.-Goran Jönsson 68 _ 3xl4 _ lx5 _ 8 fot

T , , j. oTT , , 1896-1897: DS AS Tonidal, Kristiansand
Lokalrutetart pa Hauglandet soigt i 1897 tii as Tomdai (Jacobsen &
Gunnar Torkildsen i Flekkefjord har sendt Co), Flekkefjord for kr 7.000, i fart fra 4.
meg en del utfyllende informasjon om tre juni 1897.
av lokalruteskipene som i sin tid trafikkerte Aret etter til AS Torridal (Simon A Sande),
her i distriktet. Jeg vil tro at dette vil være Feda/Flekkefjord.
av interesse for mange av SKIPETs lesere: 1.9.1904: Til visekonsul O C Axelsen,

D/S Rap Flikka, Nes og Flekkefjord - Feda/Kvinesdal.
Bygget 1879 ved Christianssands Mek «Dampskib Torridal er i disse dage af
Verksted, Kristiansand, som bnr 27 Rap for Konsul O C Axelsen solgt til maskinist
skipsreder Hans S Jacobsen, Flekkefjord. Lyngdal i Stavangerfor kr 3.000. Det er den
21 nrt, loa 44.0x9.0x3.3 fot. nye eiers hensigt at benytte baaden til
Compound maskin 4 nhk, fart 7-8 knop slæbing og ifiskeritiden atføre sild, brisling
I fart på Feda, Kvinesdal, Hidra, Lista, Åna- etc fra fiskeværene» (Flekkefj ordposten 6.
Sira. Hadde 1. og 2. klasse med primitiv januar 1905).
trebygning akterut. Det er gitt forskjellige opplysninger om
Reder Jacobsen måtte anskaffe et større skip denne båt i SKIPET og andre steder:
og Rap ble i 1886 solgt til Nils Hauge, 1905: Maskinist L J Lyngdal og Alfred

Anton Ramfjord jr har fått låne et bilde av en gammel stålbåt som ligger og laster ved
trelastbruket Van Severn i Namsos ca 1953/54. Fartøyet ser ut til å være på 70-80fot og er
ombygd til motor med nytt styrehus akter. Er det noen som trekker kjensel på fartøyet?

Compound maskin 15 nhk, 9 knop

Flekkefjord for kr 1.000. 1 fart Flekkefjord -
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Cederborg, Stavanger. Bl a i 1907 er Lyng
dal enereder. Nytt navn Svithun, passa
sjerfart Stavanger-Ryfylkefjordene.
1911: Hermetikfabrik Haugar, Haugsund,

1917: Gerhard & Ubøe, Haugesund.
1917: N Espeland, Haugesund. Nytt navn

1920: Thorbjørn Furuberg, Haugesund
1934: Haugesund Nye Mek Verksted,

1938: J Tvedt, Haugesund
1939: Edv H Vikse, Sveio/Haugesund.
Slettet avregisteret 31.8-12.9.1942, var da
hjemmehørende i Molde.

M/S Sirafjord
Bygd 1948 av Skaalurens Skipsbyggeri,
Rosendal som bnr 174 av tre som Alf II til
Flekkefjord Dampskipsselskap A/S. Prøve
tur for aksjonærene 12.9 1948.
I rute Flekkefjord-Hidra-Lista.
Notater fra SKIPET: «Solgt 06.1958 til
Arthur og Johs Klovning. Det ble anvendt i
ruten mellom Utsira og Haugesund fram til
1969. Med samme eier og navn ble det
bygget om til fiskefartøy og småhvalfangst.
Overtatt 01.1971 av Arthur Klovning alene.
Flyttet 05.1979 til Åkrehamn, Karmøy.
Utgikk av fiskeriregisteret 08.1984. 1 1985
begynte arbeidet med å gjøre skipet klart
for senking. Bl a ble styrehuset demontert
og flyttet over til annet fartøy. Slettet som
kondemnert 1.10.1986. Senket i Ned-
strandsfjorden.
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nytt navn Brislingen.

Tysvær.

Haugesund

Notis SKIPET 1-1986, s 131: «I begyn
nelsen av 1986 ved et verksted i Vedavågen
ligger Sirafjoird IIex AlfII og blir avrigget,
og skal seneres senkes. Det er den tidligere
rutebåten Sirafjord II som etter 1969, da den
nye Sirafjord kom, har drevet med hval
fangst.

Kai Fagerbakke har kommet over denne gamleføringsbåten i Moss. Hvilken kan det være ?
På livbøyen står navnet Ragnar, mens redningsflåten erfra Melderskin (fergen). Tydelig
en gammel taubåt, men hvilken?

LeifM Bjørkelund

Kan noen hjelpe meg med opplysninger om
følgende taubåter som var registrert i Oslo?
ds Columbus, 100 bit, bygget 1887
ds Faust, 47 brt, bygget Bergen 1869
ds Færder, 43 brt, bygget Kristiania 1875
ds Glitner, 56 brt, bygget Kristiania 1867
ds Ingeborg, 101 brt, bygget Larvik 1900
ds Isbjørn, 436 brt, bygget Akers mek

ds Pluggen, ukjent tonnasje, 1865 Akers
ds Sophie, ukjent tonnasje, Akers 1874.

Ønsker å kjøpe eldre utgåver av SKIPET.
Dette gjelder 2-96, samt utgåver før 1992.
Ønsker også annen skips/ferge-litteratur fra
forskjellige selskaper/privatutgivere. Er
også interessert i fotografier av ferger
(kjøpe/bytte)

Jeg ønsker å kjøpe rederiblader for norske
rederier fra 1970/80-tallet.
Ta kontakt med: Steinar Martinsen

Jeg er på jakt etter gamle utgåver av Norges
Handels & Sjøfartstidende fra 1950/60 og
tidlig på 70-tallet. Er det noen som kan
hjelpe?

Taubåter

Verksted 1894

Ønskes kjøpt

Arve Grønningsæter
Sperre Nakkens vei 17

6015 ÅLESUND

ToralfNilsen
Tvedestrand

Tel 70 15 40 51

Risløkka 41
1614 Fredrikstad

Tel 69 39 07 18

Arild Thors
Myragaten 9

3926 Porsgrunn
Tel 35 51 38 98

ij

Som sekretær i et historielag harjeg søkt hjelp til å identifisere et norsk dampskip
avbildet på vedlagte foto fra Riga i årene etter 1904. Det norske skipet ligger på
utsiden av større tysk fartøy. Det er få holdepunkter mht identifikasjon, men
navnet er kort 5-6 bokstaver og skortseinen har en H eller M mellom to ringer.
Noen forslag til hvilket skip det kan være?

John R Hogstad
Flekkefjord

Redaktøren kan føye til at skipet er en halvdekker på rundt 180-200 fot, altså ca
1000-1200 tdw, med loggende mastre, altså byggetpå 1890-tallet eller tidligere. Kan
det være en haugesundsk isesilddamper, fotografert i mellomkrigsårene?

 Hil I'
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Jan E Johansen er på jakt etter fotografier
av følgende typer skip:
- Gamle hurtigruteskip fra 1920 til 1983
- Rutebåter som gikk mellom Halden/
Fredrikstad og Strömstad
- Larvik-Frederikshavnferjene siden 1938.

Av den mangfoldigeflytendeflora var også
en mengde «hverdagsfartøyer» uten navn
og identitet, som lektere, prammer og
føringsskuter.
Yngvar Berthelsen i Larvik kom over en
arbeidsplattform og en mudderpram på
Framnes i Sandefjord i september; utdøende
arter i det tradisjonelle havnebildet.

alltid på knappene om lønnsomheten i å
 KMIlfli anløpe Fredrikstad, og Fredrikstad kom-

UlfHjardar: mune gjorde sitt ytterste for å tekkes både
«Peter Wessel» og landeveien over Skagerrak båt °S rederi for fortsatt drift. Somrene
Elva Forlag, Postboks 33, 1684 Vesterøy, Tel 69 34 22 96 1 959 °§ 1 960 ble Stromstad anlØP*
Format A-4, 78 sider, rikt illustrert. isteden og i 1973 var det ugjenkallelig
p • t ion t slutt pa Frednkstad-anløpene.trins KV 1 V(/ t J)OViO TTifTT* i i o

Ulf Hjardar har gatt gjennom en masse
Ulf Hjardar har kommet ut med boken eksteriør (bl a fra krigen som troppe- aviser fra tiden og hai-hatt meget stor nytte
om båten som åpnet reisemuligheten til transportskip Hansestadt Danzig og fra av Color Lines arkiv i Larvik som avdøde
det store utland fra Østfold i 1938. Med forlengelsen) og interiør (fra bro til bildekk), direktør Terje Søgaard etterlot seg.
utgangspunkt i Fredrikstad tar han for seg pluss mange andre illustrrasjoner. De to En bok jeg vil anbefale for alle ferje- og
A/S Larvik-Frederikshavnferjens seilas Cort Adeler-bktene og Peter Wessel II er passasjerbåtinteresserte pluss alle andre
over Skagerrak. også med, og han avrunder med København som skulle ønske den.
Gamle Peter Wessel er viet den største og dens to havarien

oppmerksomheten med mange bilder av Peter 'n var Larviks båt og Linjen tellet Tom Bjørge Jensen

Nye medlemmer 1. november 1998 -1. februar 1999.
13910 Ishavsskuta Havnøys Venner Postboks 34 3133 DUKEN
1658 Magnus Gudmundsen Fyrbøterveien 35 5500 HAUGESUND
1659 Olav Ingebrigtsen Lyfjord 9103 SKULSFJORD
1660 Stein A. Roald Postboks 1166 6001 ÅLESUND
1661 Jarle Sulebust c/o Sunnmøre Museum, Borgundgavlen 6015 ÅLESUND
1662B Knut Inge Tysnes Brusegårdsvegen 15 5306 ERDAL
1663 Per Sund Lindtner Håtogvegen 33 4250 KOPERVIK
1664 Harald Kjøde Postboks 404 6401 MOLDE
1665 Endre Maaland Ragnhildsgate 44 4044 HAFRSFJORD
1666 Nordmøre Museum Dalaveien 17 6500 KRISTIANSUND
1667B Peder Næsheim - 5783 EIDFJORD
16680 Steinar Martinsen Risløkka 41 1614 FREDRIKSTAD
16690 Gudmund Olsen Postboks 199 3291 STAVERN
1670 Thor Nygård Svalåsveien 125 4645 NODELAND
16710 JOS Shipping Nedre Kalstad vei 9 3770 KRAGERØ
1672 KnutVaaga Munkejordveien 40 4276 VEDAVÅGEN
1673B Ole-Jørgen Johannessen Søndre Bellevueveien 2 5019 BERGEN
1674B Magne Snilstveit - 5473 SNILSTVEITØY
1675 Jostein Fjæreide Stangelandsstølen 103 4250 KOPERVIK
1676B Einar Hafsås Formannsvei 29 5035 BGN-SANDVIKEN
1677B Steimler Shipbrokers Postboks 62 5062 BØNES
16780 Eidsiva Rederi ASA Postboks 1590 Vika 0118 OSLO
1679 Aksel Døsang Revurvegen 24 4250 KOPERVIK
16800 Knut Erik Olsen Lahellbukta 3442 HYGGEN
168 IB Ingolf Arne Marifjæren Utsikten 8 5031 LAKSEVÅG

Jan Egil Johansen
John Paulsensvei 2

1739 Borgenhaugen

Medlemsnytt
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1682 H. Eide Maskin Eidet 8409 GULLESFJORD  
16830 Kjell Ivar Rakke Risøyveien 17 3290 STAVERN
1684 Frode Idsøe Lauvstenvegen 2 4120 TAU
16850 Statens Kartverk Kartverkveien 21 3500 HØNEFOSS
1686 Magne Norgren Barka 4100 JØRPELAND
16870 Riksantikvarens Bibliotek Postboks 8196 Dep. 0034 OSLO
16880 M.G.Schei Shipbrokers Postboks 107 3061 SVELVIK
16890 Anders Johannessen Kajaveien 35 1430 ÅS
16900 Trond Opsahl Klinterudveien 6 D 3400 LIER
1691 Sailing Ships Vagleskogveien 57 4300 SANDNES
1692 Arne Søvik Postboks 1287 8001 BODØ

Dødsfall:
1017 Hegge M. Eriksen 9790 KJØLLEFJORD
14290 Gerhard Flatebø 3150 TOLVSRØD
11970 Donald Jahnsen 3950 BREVIK
1101B Tore Jan Sønstabø 5444 ESPEVÆR

Utmeldinger:
13090 D/S Børøysund 0111 OSLO
1389B Severin Grindheim 5440 MOSTERHAMN
NL463 Martin Lindeborn NL-6802 EC ARNHEIM
16140 Norsk Bibliotekforening 0661 OSLO
871 N. P. Olsen & Søn 3771 KRAGERØ
1057 Arild Pettersen 4500 MANDAL
15900 BjØrnulf Sørensen 3133 DUKEN
536B Rolf Thunold 5009 BERGEN
3620 Asbjørn Vatle 2014 BLYSTADLIA

Korrigerienger/ adresse endringer m.ni.:
1395 Arild Bjordal Prof. Indrebøgate 16 6900 FLORØ
356 Odd Magne Dalsvåg Postboks 2 4272 SANDE
561B Bernt Enes - 5690 LUNDEGREND
12820 Magne Enger Niels Werringsvei 19 E 3142 VESTSKOGEN
1201B John Espeland Nesttuntræet 17 5050 NESTTUN
286 Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
367B Ole Andreas Haaland Ospedalen 158 5300 KLEPPESTØ
1383 Kjell Otto Hansen Paulen 5 4649 FLEKKERØY
4340 Oddvar M. Haugen Olsrødtunet 3150 TOLVSRØD
282 John Hernes Stallmesterveien 4 B 7046 TRONDHEIM
389 Frank Holten Vikra 4272 VIKRA
1560 Helge Hovland c/o Torbjørn Arak Ilsvåg 4220 SANDEID
182B Lorentz Humlevik Postboks 2390 5037 SOLHEIMSVIKEN

1651 Reidar Huseby Nedre Holmegate 23 4006 STAVANGER
5950 Bård M. Hustad Hesteskoen 5 1709 SARPSBORG
1125 Rolfldsø Idse 4100 JØRPELAND
15360 Helge Bratvær Johansen Furuveien 2 1340 BEKKESTUA
375 Øivind Kjelsberg Mosemyra 18 8522 BEISFJORD
378 Jan Tore Knudsen Tivoliveien 4812KONGSHAMN
1165 Hans Georg Knutsvik Husabøåkeren 8 4085 HUNDVÅG
1437 Sverre Koxvold Poste Restante 4890 GRIMSTAD
13220 Pål V. Larsen Gransvea 45 1390 VOLLEN
760 Arild Lund Postboks 174 4276 VEDAVÅGEN
470 Arve Einar Mørch Sandgård Storengene 3473 KANA
707B Viggo Nonås Kalvenes 5397 BEKKJARVIK
992 Leif Magnus Nyvoll Planetveien 479 9020 TROMSDALEN
11980 C. M. Olsen A/S Postboks 175 Teie 3106 TØNSBERG
1275B Helge Otterå Kolbeinshavn 5392 STOREBØ
1085 Asbjørn Sund Torvmyrvegen 23 5540 FØRDESFJORDEN
846 C. H. Sørensen Management AS Postboks 1684 Myrene 4801 KRISTIANSAND
1019 Sten William Sørseth Postboks 79 6427 HARØY
1302 Roald Tangen c/o Olav Tangen Reinsveien 18 7700 STEINKJER
14930 Tor Thorsen Frydensborgveien 1 Leil.402 3770 KRAGERØ
UR1435 Stig Torheim c/o Lars Torheim Roque Graseras 778 APT 17 MONTEVIDEO URUGUAY
876B Det norske Veritas Classification A/S Postboks 6005 5020 BERGEN
960 Ralph Wilson Nesveien 55 1513 MOSS
1633 Geir Egil Ydstebø Hitravei 13 4029 STAVANGER
1251B Trond-Erik Øen Myrdalskogen 493 5095 ULSET
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Snurperen Innovation Lie W<? levert 23. julifra Eidsvik Skipsbyggeri til Libas Sotra. Den ble ikke innført i fiskeriregisteret, men i stedet
tatt i bruk som brønnbåt - verdens største. Foto Bjørn Ottosen

M/S OSLO X LJET - Oslo-Fergene A/S, Oslo.
02.07. 101 brt. - Lindstøls Skips- og Båtbyggeri AS, Risør (310)

M/S KOBBØY LJHL - Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest
06.07. 154 brt. - Oma Båtbyggeri AS, Stord (

M/S GINNETON LJID - Partrederiet Oskar Eriksen ANS (Oskar Eriksen), Skudeneshavn (R-20-K).
08.07. 535 brt. -ex svensk reg. GINNETON. (B. 1986)

M/S EIDE REX LJJA - Eide Marine Service A/S, Høylandsbygd/Bergen.
14.07. 330 brt. -ex britisk reg. DUCHRAY.

M/S FRØKEN FRYD II LJFB - Bjørn Lorentzen, Vestby/Hvitsten.
21.07. 27 brt. -ex tysk reg. TARA (B. 1981)

M/S TORSON LJGD - Torson Holding AS, Tromsø (T-67-T).
21.07. 1.976 brt. - Slipen mek. Verksted AS, Sandnessjøen (60)

M/S INNOVATION LIE LJHB - Libas Sotra AS, Straume/Bergen.
23.07. 1.103 brt. - Eidsvik Skipsbyggeri AS , Uskedalen (62)

M/S NJORD LJJU - Ulstein Flextransport AS, Ulsteinvik/Ålesund
05.08. 347 brt. -ex finsk reg. HENRIC (B. 1969/96)

M/S NORDFJORDTRÅL LJDU - Nordfjord Havfiske AS c/o Finnmark Maritime Management AS, Båtsfjord/Vardø .
07.08. 931 brt. - Harstadverftet AS, Harstad (149). (F-10-BD)

M/S VISJON LJIS -Normar AS, Ølen/Haugesund.

M/S BROA LIQD - Opstad Frakt AS, Midsund/Molde.
31.08. 1.110 brt. - Bolsønes AS, Molde (273)

M/S DAGUY LJJI - Leif Inge Karlsen, Kristiansund.
31.08. 28 brt. - ex fransk reg. DAGUY (B . 1 99 1)

M/S FOLGEFONN LJJR - Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA, Bergen.
31.08. 1.182 brt. - Trondheim Verft AS, Trondheim (3)

M/S SKAGET LJDZ - Altafjord Oppdrett AS, Kongshus/Hammerfest.
01.09. 105 brt. - Saltdalsverftet AS, Rognan (188)

M/S FRAMNES LJLQ - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Florø/Måløy.
01.09. 2.119 brt. -ex NIS reg. ORIGO REEFER.

27.08. 7.805 brt. -ex Belize reg. VISJON (B. 1993)

é
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M/S LA SERENISSIMA LJIU - Eide & Qvale AS c/o Qvale Erling AS, Oslo.
02.09. 27 brt. - Cantieri di Riva Sarnico S.p.A., Sarnico (55/16)

M/S MERCATOR LJLT - Einarsen Ship Invest AS, Avaldsnes/Kopervik.
02.09. 1.366 brt. -ex NIS reg. MERCATOR.

M/S NOR TRADER LJHY - Nor Trader AS (Tele-Vest AS), Larvik/Kristiansand
11.09. 1.944 brt. -ex St.Vinc. reg.WINCO TRADER ex NIS reg.WINCO TRADER.

M/S STIG HARRY LJIJ - Stig Harry AS, Rørvik/Namsos (NT-50-V).
11.09. 117 brt. - Moen Slip AS, Kolvereid (49)

M/S TOREGUTT LCTH - Sven Halvorsen, Åkrehamn/Haugesund (R- 1 33-K).

M/S UTOWANA LJHD - Torkil Jamte Einrem, Trondheim/Arendal.
15.09. 23 brt. -ex britisk reg. UTOWANA (B. 1902)

M/S TRANS FJELL LJOX - Euro Trans Skips II KS (Seatrans DA), Nesttun/Bergen.
17.09. 2.195 brt. ex NIS reg. TRANS FJELL.

M/S NESEJENTA LJCS - Partrederiet Fjeldskår DA (Edvard August Fjeldskår), Spangereid/Mandal (VA-87-LS)
18.09. 207 brt. - Båtservice Verft AS, Mandal (689)

M/S ØYTIND LIUW - Bømlo Brønnbåtservice AS, Bremnes/Haugesund.
25.09. 343 brt. - Aas mek. Verksted AS, Vestnes (151)

M/S FOLDEN LJLG - Partrederiet Folden DA (Olav Sigurd Håbu), Oslo
25.09. 65 brt. -ex ikke reg. norsk ex ØSD 14, ex FOLDEN. (B. 1974)

M/S SELJEVÆR LJLH - Seljevær AS v/Merkantil-Tjenester AS, Stadlandet/Måløy
25.09. 897 brt. - Blaalid Slip & mek. Verksted AS,Raudberg (31) (SF-35-S)

M/S LY STORM LJLZ - Norsk Teleshop AS, Oslo
29.09. 17 brt. -ex ikke reg. norsk STORM (B. 1913).

M/S GARDAR LJMO - K. Halstensen AS, Bekkjarvik/Bergen.
30.09. 2.302 brt. -ex islandsk GARDAR ex NOR reg. GARDAR.

M/T TEAM VENUS LAJB5

M/S REMUS LAKB5

M/S BALTIC NEWS LNLN3 - Euro Trans Skips II KS (Seatrans DA), Nesttun/Bergen.

M/S BERGE ATLANTIC LAIP5

M/T DICKSI LAFS5 - Stenstraum Shipping AS (Rederiet Stenersen A/S), Minde/Bergen.

M/S NORDHAV LAKC5 - Nor-Cargo KS, Trondheim.

M/T QUEEN TRADER LAKH5 -T. Alendal Rederi AS, Haugesund.

M/S WESTERN OLIVIN LAHE5 - Hercules Ocean Corp. (Western Bulk Shipping ASA), Monrovia/Oslo.

M/S SKANDIMØGSTER LJER3

M/S GREEN BERGEN LAKG5 - Green Tago AS, Minde/Bergen.

M/T TANANA LAKE5 - Knutsen Bøyelaster IX KS (Knutsen O.A.S . Shipping AS), Haugesund.

M/S SØRVANG JXCJ3 - Kåre Gangsø, Gråker/Måløy.

M/S SEATERN LAKM5 - Seatern AS, Oslo.

M/T STENA ALEXITA LAKD5 - Partrederiet Nordshuttle III DA (Ugland Nordic Investment AS), Sandefjord/

M/S BALSFJORD LAJY5 - T. Klaveness Shipping AS, Oslo.

M/S STAR GEIRANGER LAKQ5 - Westfal-Larsen & Co. A/S (Westfal-Larsen Management AS), Bergen.
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15.09. brt. -ex norsk, ikke reg. før KARITA (B. 1950)

08.07.98. 21.796 brt.

15.07. 710 brt. - Skrog Spania, levert fra Rabben mek. Verksted AS, Bekkjarvik (100)

22.07. 5.603 brt.

24.07. 91.962 brt.

27.07. 5.685 brt. - Qiu Xin Shipyard, Shanghai (1253).

29.07. 5.846 brt. -ex Liberia reg. CRES.

06.08. 2.613 brt.

11.08. 26.966 brt.

13.08. 2.598 brt.

14.08. 6.182 brt.

20.08. 76.965 brt. - ex Liberia reg. TANANA

24.08. 514 brt. -ex NOR-reg. SØRVANG

24.08. 11.909 brt. - ex Malta reg. RIJNHAVEN

25.08. 76.836 brt. - Tsuneishi Shipb. Co. Ltd., Tadotsu (1129) Grimstad.

28.08. 37.550 brt. - ex Malta reg. SUMAVA.

24.09. 27.972 brt.

Norsk Internasjonalt Skipsregister
Team Tankers Shipping AS, Bergen.
ex Bahamas reg. TEAM VENUS ex norsk reg. TEAM ERVIKEN
Walther Herwig AS, Torangsvåg/Bergen

- ex NOR reg. NORNEWS SUPPLIER.
- Partrederiet Bergesen Goic DA (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
- Hyundai Heavy Industries Co., Ulsan (1094)

- ex Liberia reg. PROOF GALLANT

- Oshima Shipbuilding Co., Nagasaki (10232)
- District Offshore AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen,

ex NOR reg. SKANDI MØGSTER.

- ex Panama reg. BENTAGO.

ex Liberia reg. STAR GEIRANGER.



Juli 1998:
M/S AGNØY (LGOY) (39/-/1922) ex KVAMSØY - 63 - fra Sverre
Espevik, Onaheim/Bergen til Geir-Arve Hansen, Ålesund/Bergen.
M/S ANKENES (3YQL) (22/-/1960 ex HARSTAD - 88 ex
ANDENES - 84 ex ÅSVÆR - 79 ex SONGVÅR - 73 - fra Jarle
Nilsen, Ankenesstrand/Narvik til Rolf Nilsen, Ankenesstrand/
Narvik.
M/S BEJA ALFA (LATM) (48/-/1971) ex NORCRUISE 87 ex
SANDHORN - 81 - Eikern Turisttrafikk BA, Hokksund/Oslo,
omdøpt til EIKERN.
M/S BRØNNES (LDCK) (276/-/1923) ex TORGNY - 96 ex
NY-SLEPPEN - 96 ex SEA BOY - 93 ex TORGNY - 90 ex ODD
III - 25 ex THOR MAJOR - 24 - fra Hagbart Waage AS, Tananger/
Haugesund til Tananger Offshore AS, Tananger/Haugesund.
M/S BULKMANN (LDZV) (516/650/1956) ex OSTERBULK -
89 ex BULK-TRANS - 87 ex RINGVE - 84 ex SUNNMØRE - 70
ex HANSA - 62 ex BRAKEN - 62 - fra Bulkmann AS, Ulset/Bergen
til Osterfrakt A/S, Stamnes/Bergen, omdøpt til NICO.
M/S DOLMSUND (LDBW) (36/-/1964) - fra Aqua-Med AS,
Sistranda/Namsos til Ha Ka AS, Edøy/Namsos.
M/S FLAGAN (LDAI) (99/-/1953) - fra Flagan AS (Steinar
Hjartholm, Brattholmen), Bønes/Bergen til Partrederiet Friberg &
Friberg (Lisbeth Friberg), Svelvik/Bergen.
M/S GUARD BALTIC (LJCQ) (271/193/1974) ex MARITJE - 98
ex MARY AGNES - 82 - fra Baltic AS, Tananger/Haugesund til
Tananger Offshore AS, Tananger/Haugesund.
M/S HAAKON (LCED) (22/-/1941) - fra Kåre Gregoriussen, Florø
til Rolf Strømmen, Barekstad/Florø.
M/S HAGBART WAAGE (LASP) (87/-/1968) - samme som
BRØNNES, men reg. i Stavanger.
M/S HAVTRANS (LMJW) (190/290/1967/88/96) ex SVETROS -
92 ex FAGERFJORD - 79 ex FOLLAFJORD - 74 - fra Havtrans
AS, Herøy/Namsos til Havgull Brønnbåtrederi AS, Leines/Namsos.
M/T JORUNN KNUTSEN (LHFD) (73.637/130.559/1995) -
Navion Maritime AS (Den norske Stats Oljeselskap A/S), Stavanger/
Haugesund, omdøpt til NAVION EUROPA med endret hjemsted
til Stavanger. I august endret til Navion Maritime AS, Stavanger.
M/S KAMELEON (LDIZ) (43/-/1967) - fra Tromsø Taxibåter AS,
Tromsø til Ulf Gundersen, Arendal/Tromsø.
M/S NICO (LFFB) (371/519/1956) ex IMPERATOR - 96 ex
TORKEL - 67 ex IMPERATOR - 66 - fra Osterfrakt A/S, Stamnes/
Bergen til Tormod Henriksen, Skjervøy/Bergen, omdøpt til
MEILANDSVÆRING.
M/S NORD-TOMMA (LNRB) (29/-/1948) - Gunder Falck.
Adresse endret fra Oslo/Sandnessjøen til Kråkerøy/Sandnessjøen.

Product-tankeren
Dicksi på 8.000 tdw
ble levert fra verftet
Qiu Xin i Shanghai 27.
juli og høytidelig døpt i
Oslo i september i
forbindelse med
levering til certepartiet
til Norsk Hydro.
Foto Kai Fagerbakke

NOR - endringer, kjøp og salg m.m. M/S PRYD (LJBM) (49/-/1956) - fra Notros Spesialfrakt AS,
Tromsdalen/Bergen til Ivar Nilsen, Grimstad/Bergen.
M/S RINDASKJÆR (LDFQ) (49/-/1949 - fra Morten Stigen,
Strandvik/Bergen til Kenneth Erstad, Bergen.
M/S RYHOLM (LHBS) (24/-/1949) - fra Oddmund Andvik,
Namsos/Ålesund til Janne Marie Hassel, Trondheim/Ålesund.
M/T SAGAØY (LACC) (92/-/1950) ex PROOF 2 - 88 ex ESSO 37
- 74 - fra Glommen Bunkerservice A/S, Kråkerøy/Fredrikstad til
Hammervold Shipping AS, Hamarvik/Trondheim, omdøpt til
FRØYBUNKER.
M/S SAMBOER'N (LMGU) (179/--/1961) ex NORDMØRE - 89
- fra Ludvig Paulsen Bilsentral A/S, Horten til Altafjord Oppdrett
AS, Kongshus/Horten.
M/S SPRATTUS (LDFW) (49/-/1952) - fra Olav Helland,
Onarheim/Bergen til Øystein Waage, Rubbestadneset/Bergen.
M/S SWANY (LERE) (28/-/1978) - fra KS Swany, Oslo til Sentral
Eiendom DA, Bergen/Oslo.
M/S SØR-FRØY (LNDR) (37/-/1948) - fra Jan Erik Klevstad,
Skollenborg/Oslo til Gunnar Andersen, Oslo.
M/S VALKYRIEN (LK3773) (103/-/1989/95) - fraValkyrien AS,
Knarrlagsund/Trondheim til Sule Trans AS, Hardbakke/Florø,
omdøpt til REFLEX.
M/S VERMLAND (LMMG) (608/700/1970/79/95) ex GERD
GAUSTADNES - 74 - fra Hans Petter Melands Rederi AS, Lensvik/
Oslo til Eidsvaag AS, Dyrvik/Oslo. I august ble hjemsted endret til
Trondheim.
M/S VIKSTRAUM (JWNO) (506/750/1962) ex TONE OLISE -
86 ex MARINA COAST - 74 ex FINNO - 70 - fra Part. Vikstraum
DA (Victor Vik, Loddefjord), Stamnes/Bergen til Alverstraum AS,
Byrknesøy/Bergen, omdøpt til ALVERSTRAUM.

August 1998:
M/S ANDERS (JWRO) (369/650/1957/64/90) - fra Bjørnar Nymo,
Nygårdsjøen/Bodø til Anders AS, Rypefjord/Bodø.
M/S BROADWAY (LHNV) (56/-/1990) - Eldar Vartdal, Oslo til
Oslo Fjorden Charterservice AS, Oslo.
M/S BUSTER (LNGG) (133/-/1956) ex JUIST - 74) - fra J. M.
Ødegaard AS, Ålesund til Ødegaard Berging AS, Ålesund.
Lekter GOLIAT 10 (LK3198) (10.260/ /1977) - Bukser og
Bjergning AS, Høvik/Stavanger, omdøpt til BOA BARGE 16.
M/S GRIP (LLFW) (167/-/1967) - Hydroteck A/S, Kristiansund,
omdøpt til SVELA.
M/S HAMNFJORD (LHSV) (20/-/1935) - fra Birger
Martinsen,Gravdal/Sortland til Tor Harald Hanssen, Tau/Stavanger.
M/T HANNE KNUTSEN (LHFB) (73.987/125.800/1995) - fra
Navion Maritime AS c/o Den Norske Stats Oljeselskap A/S,
Stavanger/Haugesund til Navion Maritime AS, Stavanger, omdøpt
til NAVION NORVEGIA.
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M/S HAVØRN (LLWR) (24/-/1955) - fra John Risgaard
Christensen, Skudeneshavn/Kopervik til Tom Johansen c/o Arne
Sandvik, Miland/Kopervik. (Slettet i merkereg.)
M/S HILLWARD (3YIL) (49/-/1959) ex 7STHAVN - 80 - fra A/S
Maritiex, Fotlandsvåg/Haugesund til Maritim Förening for
vanskeligstilte (Johnny Hansen), Oslo/Haugesund.
M/T HORDAFOR I (LJJH) (46/-/1966) ex NORTANKI -96 - fra
Partsrederiet Karoløs ANS (Odd Karsten Østervold), Bekkjarvik/
Bergen til Hordafor Shipping AS, Bekkjarvik/Bergen.
M/S ICE LADY (LIPR) (294/-/1959) - fra lee Lady AS, Båtsfjord/
Vardø til Aukra Shipping AS v/Paul Skeie, Aukra/Vardø.
M/S KANSTAD (LCQV) (378/600/1953/87) ex MØREJARL - 68
ex KANSTAD - 66 ex MØREJARL - 65 ex OLA NORDMANN -
56 - fra Partrederiet Løkeland Sjøtransport DA (Terje Løkeland),
Askvoll/Bergen til Partrederiet Kanstad DA (Sverre Vindenes),
Holmedal/B ergen .
Lekter MAC ADAM (LK4778) (736/-/1929) ex LAHELLA II -
93 - fra Slep og Sjøtransport AS, Sponvika/Halden til Nordslep
AS, Honningsvåg/Halden.
M/S MAMMUT (LLHN) (98/-/1930/77) ex SPITZBERGEN - 63
- fra J. M. Ødegaard AS, Ålesund til Ødegaard Berging AS, Ålesund.
Lekter MAMMUT LØFT (LK3309) (1.746/—/1978) ex
MAMMUT MJØ 6 ex A.B.B.G. 3301 - 88 - samme som
MAMMUT.
Lekter MAMMUT MJØ I (LM9469) (188/-/1977) ex LYMEK -
96 - samme som MAMMUT.
Lekter MAMMUT TRANSPORT (LK2948) (865/—/1952) ex
ROGGE - 94 - samme som MAMMUT.
M/S MAMMUT TUG (JXTC) (103/-/1956/91) ex OLSEN - 93
ex TOFTE - 83 - samme som MAMMUT.
Kran MAMMUTKRANAII (LM5568) (405/-/1975) ex MASOV
II - 81 - samme som MAMMUT.
Kran MAMMUTKRANA III (LNIE) (590/-/1968) ex FJELLVIK
- 87 ex HEIN - 75 - samme som MAMMUT.
M/S MEGA MAMMUT (JWPZ) (264/-/1957/83) ex
STERKODDER - 80 - samme som MAMMUT.
M/S MIDNOR VIKING (LFDV) (110/--/1896/53/87/91) ex
SVANHOLM - 97 ex SKJELLSUND - 91 Ex D/S TROSVIK - 53
- fra Gåsø Næringsutvikling AS, Hamarvik/Trondheim til Frøy
Sjøtransport AS, Hamarvik/Trondheim.
M/S MJØSCRUISE (LATA) (260/-/1963) ex MJØSFERGEN -
89 - fra Laurits Martin Jakobsen, Ballstad/Hamar til Cruise Team
AS, Gjøvik/Hamar.
M/S MULTI MAMMUT (LCZC) (363/-/1967) ex JASON - 90 ex
BETA - 86 ex HANSA - 85 ex JASON - 72 - samme som MAMMUT.
M/S NAPPEN (LEMS) (27/-/1895) ex NAP - 39 - fra Olaf Robert
A/S, Sætre/Oslo til Havneservice AS, Mo i Rana/Mo.
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M/S NESVANG (JWYC) (145/-/1958) ex MAUREN - 94 ex
VANGSNES - 88 - fra Sessalaks AS, Hellevik i Fjaler/Florø til
Vestkapp Havbruk AS, Florø.
M/S PROSPECT (JWMF) (29/-/1985) - fra Nils Seeberg, Halsnøy
Kloster/Bergen til Alv Terje Økland, Torangsvåg/Bergen.
M/S RAANA (JWPW) (148/-/1957/91) - fra Tor Odin AS, Narvik/
Sandnessjøen til Olav Erik Hagen AS, Stryn/Florø.
M/S RAMSØY (LJZS) (40/-/1981) - fra Leif Korsøen, Austrheim/
Bergen til Trygve Tønnessen, Tertnes/Bergen.
M/S SANTANA (LAPV) (48/-/197 1) ex SANTA II -85 - fra Norsk
Vannteknikk-Norvatek A/S, Trondheim/Oslo til Per Arne Helland,
Trondheim/Oslo.
M/S SERVICE (LALG) (30/-/1960??) - fra Erle Ingebretsen,
Tjøme/Oslo til Hans Petter Kirkeby, Nittedal/Oslo.
M/S SONAR (LMHB) (41/-/1919) ex KVALSVIK - 67 ex
CEYLON - 46 - fra Partrederiet MS Sonar ANS, Fosnavåg/Florø
til Ronald Alf Pedersen, Stathelle/Florø. (Slettet i merkereg.)

September 1998:
M/S ANTARES (LIZO) (27/-/1969) ex ANTARES II - 97 - fra
Bømlo Engineers and Constructors AS, Rubbestadneset/Haugesund
til Rita Helene Rød (Magne Fahre), Oslo/Haugesund.
M/S BELE (JWPF) (98/-/1957) - fra Taubåtkompaniet AS,
Trondheim/Tromsø til Mørland & Karlsen AS, Arendal, omdøpt til
MÆRDØ.
M/S BRUDANES (LHEG) (209/-/1960) ex ATLANUPUR - 94 ex
MUMMI - 89 ex HAFSTEINN - 80 ex AUDUNN - 72 - fra Brudanes
AS, Sandshamn/Ålesund til Dollsøy Trans AS, Sandshamn/Ålesund.
M/S BULKO (LKPK) (685/1.000/1967) - fra PartrederietVik Bulk
ANS (Severein Johan Vik), Helgøysund/Bergen til Viks Partrederi
ANS (Severin Johan Vik), Helgøysund/Bergen.
M/S EFRI HALFA (LJUC) (40/-/1981) ex HOLMGAR - 94 - fra
Namsenfjordcruise AS, Namsos til Arild Mundal, Svelgen/Namsos.
M/S FIRST LADY (LAXL) (31/-/1989) - fra Lewis Strand A/S,
Oslo til Svein Laurits Skjølingstad, Karmsund/Oslo.
M/S GUNNAR JUNIOR (LMNN) (238/285/1983) - fra Florø
Fisketransport AS, Florø til Averøy Skip AS, Kristiansund.
M/S HØLLEFJORD (LJKR) (40/-/1981) ex SUNDSGAR - 93 -
Høllen Båtruter ANS (Øyvind Karlsen), Søgne. Hjemsted endret
fra Bergen til Kristiansand.
M/S INNOVATION LIE (LJHB) (1.103/-/1998 - fra Libas Sotra
AS, Straume/Bergen til Libas AS, Straume/Bergen.
M/S KAARE (LGMU) (46/-/1916) - fra Notros Spesialfrakt AS,
Tromsdalen/Svolvær til Ivar Nilsen, Grimstad/Svolvær.
M/S KALKFJELL (LLOG) (39/-/1948) - fra Enid Inni Øyjordet,
Oslo/Holmestrand til Rune Svendsen, Oslo/Holmestrand.
M/S KRAGERØ (3YSB) (25/-/-1960) - fra Per Arne Harangen c/o
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Sporty Skaderservice AS, Oslo til Bjarne Eriksen, Valderøy/
Ålesund.
M/T PROOF (LJEH) (105/-/1951) ex ESSO SÖLDARFJORD -
72 - fra Johnny Vestvik, Vedavågen/Haugesund til Notros
Spesialfrakt AS, Tromsdalen/Haugesund.
M/S RIOTRANS (LMOB) (153/225/1936/55/57) ex BIOTRANS
- 93 ex HALATT - 91 ex BOSTON - 77 ex m/t PÅSAN - 55 ex
BRINKUM - 47 ex BT II - 42 - fra Tor Odin AS, Narvik/Ålesund
til Frank H. Strand, Kabelvåg/Ålesund.
M/S SHEILA (LEZA) (14/-/1988) ex BLUE NOTE - 96 - fra
Magnus Roth, Drøbak/Oslo til Dag Arne Sæther, Flateby/Oslo,
omdøpt til ATLANTIS.
M/S SIGFART (LFHE) (158/203/1914/66) ex BØMLO - 96 ex
KOPERVIK - 85 ex ØKLANDSNES - 66 ex MUSCA- 59 ex
VULCANUS - 59 - fra Sigmund Bjerksted, Hundvåg/Haugesund
til Svenn Tore Johnsen, Stamneshella/Haugesund.
M/S SKANDI BERGEN (JXJP) (2.499/2.000/1986) ex FAR
SCOUT - 87 - fra AS District Supply III, Storebø/Bergen til District
Offshore ASA, Storebø/Bergen.
M/S SKANDI CAPTAIN (LHIU) (2.512/3.174/1979) ex FAR
CAPTAIN - 89 ex TENDER CAPTAIN - 86 - fra DOF Pipecarriers
AS, Storebø/Bergen til District Offshore ASA, Storebø/Bergen.
M/S SKANDI FALCON (LCLS) (2.637/4.000/1990) - samme som
SKANDI CAPTAIN.
M/S SKANDI HAV (LHKJ) (2.896/3.680/1983/87) - samme som
SKANDI CAPTAIN.

M/S SKANDI MARSTEIN (LIDL) (3.171/4.257/1996) sjøs. REM
THERESA) - fra Remøy Management International AS c/o DOF
Management AS, Storebø/Bergen til District Offshore ASA,
Storebø/Bergen.
M/S SLOTTHEIM (JWUP) )1 13/153/1958/76) - fra B-0 Tande
A/S, Harstad til Holmebo AS, Grimstad/Harstad.
M/S STØLVÅG (LKEV) (238/371/1964) ex SENTLA - 96 ex
SALTNES - 88 ex LAUKVIK - 85 ex NYVING - 81 ex CABAL -
75 - fra Varg Transport AS, Norddyrøy/Trondheim til Jan Angel,
Herøy/Trondheim.
M/S ØYLAKS (LHNT) (225/-/1995) - fra Bømlo Brønnbåtservice
AS, Bremnes/Bergen til Steigen Brønnbåtrederi AS, Nordfold/Bodø,
omdøpt til STEIGEN.

Juli 1998:
M/S ACINA (LAGG4) (44.887/75.470/1982) ex EL ZORRO - 90
ex KASZONY - 88 - Acina KS, Arendal. Repr. er (C. H. Sørensen
Management AS), Arendal.
M/T AINO (LALV4) (6.729/6.870/1977) ex NESTEFOX - 95 -
Bayside Navigation Inc., Monrovia/Arendal. Drift endret fra (C.
H. Sørensen & Sønner A/S) til (C. H. Sørensen Management AS),
Arendal
M/S ANCORA (LASA4) (116.629/238.066/1974) ex AMBRA
ORIENT - 93 ex HARU ORIENT - 91 ex SHUNKO MARU - 86 -
Ancora Maritime S.A., Panama/Arendal. Drift samme som AINO.
M/S ARIEL (LAGB2) (44.985/75.590/1983) ex ARIEL I - 88 ex
ARIEL - 85 - samme som ACINA.
M/S AUTOPREMIER (LACK5) (11.591/4.440/1997) - fra United
European Car Carriers (Norway) AS, Grimstad til UECC (IOM)
Limited (United European Car Carriers (Norway) AS), Douglas/
Grimstad.
M/S AUTOPRIDE (LADZ5) (11.591/4.440/1997) - samme som
AUTOPREMIER.
M/S BONA FAIR (LAGF4) (44.887/75.470/1981) ex BALLENITA
- 95 ex EL LOBO - 90 ex AUGUST THYSSEN - 88 - Bona
Shipholding Ltd., Hamilton/Oslo. Drift endret fra Bona Shipping,
Oslo til C. H. Sørensen & Sønner Management AS, Arendal.
M/S BONITA (LASP4) (26.575/44.969/1983) ex TORM ALICE -
93 - fra Bonita Navigation Ltd. (Norsk Hydro ASA), Monrovia/
Oslo til Hydroship A/S (Norsk Hydro ASA), Porsgrunn/Oslo.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

M/SGEOBALTIC (LAIW5) (2.383/--/1980) ex JOHAN
NORDENANKER - 98 - fra Fugro-Geoteam AS (North Sea
Shipping AS, Klokkarvik), Oslo/Bergen til Geo Baltic KS (North
Sea Shipping AS), Klokkarvik/Bergen.
M/S MENOMINEE (LADN5) (9.261/12.497/1967) ex
HOLMSUND - 97 - fra Partrederiet M/S Holmsund ANS (New
Partner AS), Oslo/Bergen til Holmsund AS c/o New Partner AS
(Jebsens Ship Management Holding AS), Oslo/Bergen.
M/T NORGAS TRADER (LADZ2) (6.976/8.493/1981) ex
CORAL TEMSE - 87 - Norwegian Gas Carriers Ltd., Hamilton/
Oslo. Ommalt til 7.000 brt.
M/S SAGA SPRAY (LATI4) (29.381/47.029/1994) - Scorpio
Carriers Ltd., Monrovia/Bergen. Repr. endret fra Univan Norge AS,
Bergen til Univan Shipping Services AS, Oslo.
M/T SIDSEL KNUTSEN (LASM4) (15.806/22.300/1993) - fra
Knutsen Produkt Tanker V KS (Knutsen O.A.S. Shipping AS),
Haugesund til Nye Knutsen Produkt Tanker V AS, Haugesund.
M/T VIATOR (LAZS4) (4.845/6.033/1976) ex ISLAND GAS -
96 ex BORAL GAS - 82 ex HEBE - 80 - Tatika Navigation SA..
Monrovia/Arendal. Drift samme som AINO.

August 1998:
M/S BAUTA (LAPE4) (24.621/41.756/1987) ex YASNAYA
POLYANA - 92 ex OINOUSSIAN PRUDENCE - 89 - fra T
Klaveness Shipping AS, Oslo til Klaveness Beltships Partner AS
(Torvald Klaveness & Co. AS), Oslo.
M/S KENT ATLANTIC (LAFJ4) (10.522/7.254/1973) ex
ATLANTIC LINK - 93 ex LADY NINA - 84 ex LEILA - 80 - Tam
Shipping Corporation (Swan Shipping AS), Monrovia/Oslo, omdøpt
til FOREST ATLANTIC.
M/T VINGA (LAQF4) (52.348/95.640/1993) - Navion Maritime
AS (Team Ship Management AS), Stavanger/Bergen, omdøpt til
NAVION SCOTIA og reg. i Stavanger.

September 1998:
M/S AMBER (LAQJ4) (6.719/5.387/1993) - Eagons Holdings Inc.,
Panama City og Brax Shipholding Rederi AB, Göteborg/Trondheim.
Repr./drift endret fra (Amber AS, Tiller) til (Kjelman Shipping AS,
Oslo).
M/S CARMENCITA (LAOG4) (5.084/6.085/1992) sj?s.
ERIKSON GLACIER - Penguin Trader ANS (Green Management
AS), Minde/Bergen, omdøpt til GREEN CRYSTAL.
M/T MEGA POINT (LADY2) (68.799/141.000/1975) ex
MOSPOINT - 86 ex JARITA - 84 ex AINO - 79 - fra Mega Point li
KS c/o Mosvold Farsund A/S (Farsund Shipping AS), Farsund til
Mega Point KS (Farsund Shipping AS), Farsund
M/S SEA EXPLORER (LAYU4) (8.582/10.800/1980) ex
BALKAN - 96 ex PROJECT ASIA - 95 ex BALKAN DELMAS -
94 ex BALKAN - 94 - MAERSK EURO OCTAVO - 93 ex
MAERSK MANGO - 91 ex BALKAN - 90 ex CHRISTIAN
WESCH - 86 - Explorer Shipping Limited (Jahre Dahl Bergesen
AS), Douglas/Sandefjord, omdøpt til ATL EXPLORER
M/S SEA RANGER (LAYT4) (8.582/10.800/1979) ex ADRIAN -
96 ex MAERSK MED PRIMO - 93 ex ADRIAN - 92 ex NACIONAL
VrrORIA - 92 ex ADRIAN - 92 ex MAERSK SANTOS - 91 ex
MAERSK MARCO - 89 ex ADRIAN - 87 ex SANDRA WESCH -
86 ex VILLE DE SANDRA - 82 ex SANDRA WESCH - 81 ex
TUNEBANK - 80 sjøs. SANDRA WESCH - Ranger Shipping
Limited (Jahre Dahl Bergesen AS), Douglas/Sandefjord, omdøpt til
ATL RANGER
M/T STENA ALEXITA (LAKD5) (76.836/127.535/1998) - fra
Partrederiet Nordshuttle III DA til Partrederiet Stena Ugland Shuttle
Tankers I DA (Ugland Nordic Investment AS), Sandefjord/Grimstad.
M/S TAGUS (LAZA2) (48.357/21.900/1984) ex NOSAC
EXPRESS - 90 - fra WL Shipowning KS, Lysaker/Tønsberg til
Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg.
M/S TAKAMINE (LACT5) (49.821/20.000/1997) - samme som
TAGUS

59



M/S TAKASAGO (LACR5) (49.821/20.000/1996) - samme som
TAGUS
M/S TAKORADI (LACY5) (19.802/14.466/1984) sjøs. SEKI
ROANAKE - samme som TAGUS
M/S TANA (LACZ5) (19.789/14.454/1983) sjøs. SEKI RODESSA
- samme som TAGUS
M/S TANCRED (LALX4) (48.676/15.571/1987) ex NOSAC SEA
- 96, ex NOSAC TANCRED - 89 - samme som TAGUS
M/S TARONGA (LACU5) (54.826/44.746/1996) - samme som
TAGUS
M/S TASCO (LAON2) (48.393/21.900/1985) ex NOSAC
EXPLORER - 96 ex NOSAC TASCO - 89 - samme som TAGUS
M/T TEAM MARS (LASX2) (21.057/42.010/1982) ex TEAM
TROMA - 98 ex TROMA - 82 - Team Tankers Shipping AS, Bergen.
Ommalt til 24.330 brt.
M/T TEAM MERKUR (LAVC2) (21.057/41.895/1982) ex TEAM
FROSTA - 98 ex FROSTA - 82 - samme som TEAM MARS.
M/S TRIANON (LAIZ4) (49.792/15.536/1987) ex NOSAC STAR
- 96 - samme som TAGUS
M/S TRICOLOR (LATT4) (49.750/15.543/1987) ex NOSAC SUN
- 96 - samme som TAGUS
M/S TRINIDAD (LAIY4) (49.750/15.528/1987) ex NOSAC SKY
- 96 - samme som TAGUS
M/T VIVALDI (LAFL5) (3.922/6.125/1982) ex ECHOMAN - 97
- Partrederiet Vivaldi ANS., Sarpsborg/Oslo. Endret repr. fra (Per
Bøhaugen, Sarpsborg) til Th. Jacobsen ManagementAS, Sarpsborg).
M/S VIVITA (LAQY4) (23.076/38.706/1985) ex NOREFJORD -
94 ex SUNNY WISTERIA - 92 - Norefjord Navigation Ltd.,
Monrovia/Oslo. Drift endret fra (Ugland Maritime Services AS,
Grimstad) til (Hydroship Services AS, Porsgrunn).

Juli 1998:
Lekter EIDE BARGE 22 (LK2129) (1.150/-/1977) - Eide Marine
Services A/S, Høylandsbygd/Bergen - solgt til Portugal
M/S FAIR LADY (LHNC) (36/-/1994) - Amundsen Shipping AS,
Rubbestadneset/Bergen - solgt til Sverige.
M/S FJORDPRINSESSEN (LJGL) (183/-/1977) - JKL-Shipping
AS, Billingstad/Tromsø - solgt til Thailand.
Lekter FOB BARGE (LK5529) (271/-/1994) ex KVEITE - 95 -
Fob Rederi AS, Søreidgrend/Bergen - solgt til Danmark.
Lekter FOB LIFT (LK5528) (506/-/1994) ex BREIFLABB - 95 -
Fob Rederi AS, Søreidgrend/Bergen - solgt til Danmark.
M/S LENDING (LMJJ) (41/-/1954) - Viggo Olsen, Hasvik/
Hammerfest (F-220-HV). - slettet 07.07.1998 som forlist.
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NOR - Slettet (utgått av registeret)

M/S NORNEWS SUPPLIER (LHLN) (5.603/4.944/1990) ex
GOLD RIVER - 95 - Euro Trans II KS, Nesttun/Bergen - overført
til NIS, omdøpt til BALTIC NEWS, signal LHLN3.
M/S ORION (3YFE) (21/-/1915) - Kåre Hansen, Gjesvær/
Hammerfest (F-174-M) - slettet 07.07.1998 som kondemnert.
(Fart?øyet ble senket 17.11.1983).
M/S RØDØYLØVEN H (LEUY) (93/-/1977) ex RØDØYLØVEN
- 97 - fra Ofotens og Vesterålens Dampskibsseskap ASA, Narvik -
solgt til Thailand.
M/S SAMJO (LIYB) (14/-/1929) - Ansgar Arnesen, Flekkerøy/
Flekkefjord (N-49-RT) - slettet 07.07.1998 som solgt til norsk eier.
M/S SOLEIL (LALO) (36/-/1974) - Bass Invest AS, Oslo - solgt
til Nederland.
M/S TYSFJORD II (LJTW) (89/-/1981) ex TYSFJORD - 93 - fra
Ofotens og Vesterålens Dampskibsseskap ASA, Narvik - solgt til
Thailand.
M/S VAREGG (JXWX) (1.621/700/1988) ex DAGNY KRISTIN
- 91 - K/S Varegg, Vartdal/Ålesund (M-l-H). - solgt til Lionman
Ltd., Hull, Storbritannia, omdøpt til ARCTIC WARRIOR.

August 1998:
M/S BORVIK (JWLY) (299/600/1957/87) ex NIINGEN - 90 ex
JØRN BOYE - 88 ex JANEIRO - 85 ex TROLLDAL - 85 ex
ÅSANFJORD - 80 ex TELEVIK - 77 ex BUDAL - 74 ex ASKHEIM
- 62 - Romy Shipping AS, Fonnes/Sortland - solgt til USA.
M/S FEIEBJØRN (LJQJ) (40/--/1954) - Partrederiet MågøyANS,
(KurtRongevær), Fedje/Bergen (H-l-FE) -- slettet 17.08.1998 som
forlist. (Fartøyet forliste ved brann i Skagerak 26.04.1997).
M/S KARAHAV (LMAD) (761/-/195 1/67/70/88/) ex
HELMERSON - 89 ex D/S SOUTHERN HARPER - 67 -Silfisk
Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest (F-272-M), slettet
06.08.1998 som forlist (Forliste 21.03.1997).
M/S SKANDI MØGSTER (LJER) (2.598/3.500/1998) - District
Offshore AS, Storebø/Bergen - overført til NIS, samme navn, signal
LJER3.
M/S SØRVANG (JXCJ) (514/780/1964/91) ex MOGENS
GRÆSBORG - 74 - Kåre Gangsø, Greåker/Måløy - overført til
NIS, s.n., signal JXCJ3.

September 1998:
Lekter BB-BARGE 6 (LK2776) (1.323/—/1966) - Bukser og
Bjergning AS, Høvik/Brevik - slettet som opphugget.
M/S BELLSUND (LJDG) (756/-/1967) ex ONWARD EAGLE -
98 ex ANAA SOFIE - 96 ex ARCTIC EAGLE ex
NEWFOUNDLAND EAGLE - 94 - Arktisk Marin AS, Tromsø -
solgt til Litauen
M/S HAMRE FJORDBASE (LLKF) (1.381/—/1982) exNUTEC

Fred Olsen solgte rb/ro-skipet
Boracay / august til DFDS og
har senere avhendet hele sin
linjevirksomhet i Nordsjøen.
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FJORDBASE - 98) - Kurt Hamre Ingeniør og Entreprenørforretning,
Fana/Bergen. - solgt til Tyskland.
M/S KJØLLEFJORD (LLSU) (548/--/1 973/86) - Kjøllefjord
Havfiskeselskap A/S, Kjøllefjord/Vardø (F-l-LB) - overført til St.
Vincent and The Grenadines.

Juli 1998:
M/T ARICA (LAKA2) (115.626/239.435/1974) ex ROVE - 88 ex
VA - 87 ex OVA - 86 ex NOVA - 86 ex AQUTAINE - 84 - fra K/S
VLCC Invest I (C.H.Sørensen & Sønner AS), Arendal - solgt til
Storbritannia, videre solgt. Ank. Gadani Beach 04.07.1998 for opph.
M/T BERGE BROKER (LAFU4) (169.752/357.345/1977) ex BT
BROKER - 90 ex WIND ESCORT - 85 - Bergesen D.Y. Shipping
AS, Oslo/Stavanger - overført til Frankrike, omdøpt til BERGE
INGERID, og reg. under Kerguelen Islands flagg med signal FONH
M/S BONITA (LASP4) (26.575/44.969/1983) ex TORM ALICE -
93 - fra Hydroship A/S (Norsk Hydro ASA), Porsgrunn/Oslo - solgt
til Explorer Ocean Navigation Ltd. (Kristen Marine S.A.), Valletta,
Malta, omdøpt EXPLORER II, signal 9HXK5.
M/THEMERA (LATT2) (31.222/38.678/1974) ex DEVONSHIRE
- 89 - fra KS Hermes (Bergesen D.Y. ASA), Oslo - solgt til Varun
Shipping Co. Ltd., Mumbai, India, omdøpt til MAHARSHI
VISHWAMITRA, signal WRI.
M/T TOL TRADER (LANJ4) (5.153/7.845/1974) ex LUCOR
MANOR - 91 ex DELCHIM ALSACE - 78 - fra Crusader
Navigation Inc. (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co. AS), Road Town/
Oslo - solgt til Blacksea Trading Co. S.A. (Aksay Deniczilik ve
Ticaret A.S.), Panama, omdøpt BABUR KAPTAN, signal 3FOS8.

August 1998:
M/S BORACAY (LATM2) (21.213/14.522/1978) ex KARAWA
87 ex SAUDI EXPRESS - 86 ex JOLLY AVORIO - 86 ex SAUDI
EXPRESS - 80 ex BANDAR ABBAS EXPRESS - 80 - Pebble
Beach Shipping Inc. (Fred Olsen & Co.), Monrovia/Oslo - solgt til
DFDS AS, København/ Esbjerg, Danmark, omdøpt DANA
MINERVA, signal OZSM2 (DIS).

NIS - Slettet (utgått av registeret).

Dag Bakka Jr: O.H. Meling & Co
Femti år i shipping 1948 -1998

Stort format, 72 sider, rikt illustrert.
Utgitt av rederiet. Pris kr 200 + porto (kr 35)
Bestilles skriftlig fra O H Meling & Co,

PÅ ny har Dag Bakka jr. levert en velskrevet bok, denne gangom Stavanger-rederiet O.H. Meling & Co som i 1998 kunne
feire sitt 50 års jubileum.

Tatt i betraktninger de begrensninger som er blitt gitt fra
oppdragsgiver m.h.t. bokens lengde, har forfatteren på en
sedvanlig og velskrevet måte levendegjort familien Meling
gjennom flere generasjoner.

Foranledningen til rederiet ble lagt i 1923, da Henrik O. Meling
etablerte sin landmannshandel i Stavanger. Sønnen Ola H. Meling
som hadde begynt i forretningen i 1931, utvidet denne i 1948 til
også å omfatte rederivirksomhet, da Stavsund ble levert fra
Seutelvens verk-sted i 1948. Dette var begynnelsen på en
virksomhet som frem til midten på 1970-tallet, da virksomheten
var på sitt høyeste, omfattet et rederi med hele 17 skip fordelt på

Postboks 217, 4001 Stavanger.
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M/T NORGAS NAVIGATOR (LAOZ4) (6.848/7.154/1977) ex
NORGAS WEGA - 92 ex CEMTRANS WEGA - 90 ex BAVARIA
MULTINA - 78 - Norwegian Gas Carriers Ltd., Hamilton/Oslo -
overført til Liberia, samme navn, signal ELWA7.
M/T NORGAS TRADER (LADZ2) (7.000/8.493/1981) ex
CORAL TEMSE - 87 - Norwegian Gas Carriers Ltd. (Mortiz
Skaugen jr,), Hamilton/Oslo - overført til Liberia, samme navn,
signal ELWA8.
M/T NORGAS VOYAGER (LAFZ2) (7.173/8.700/1972) ex
HARDANGER - 88 - Norwegian Gas Carriers Ltd., Hamilton/Oslo
- overført til Liberia, samme navn, signal ELWA6.
M/T YARROW (LAFV2) (6.356/7.850/1982) ex NORGAS
MARINER - 97 ex SIGURD JORSALFAR - 88 ex NOPAL NORTE
- 87 - George Gibson & Company Ltd. (Belships Management AS),
Edinburgh/Oslo - overført til Cayrnanøyene, samme navn, signal
ZCRK4.

September 1998:
M/S ARIES (LAER2) (8.547/11.121/1979) ex FOSSUM - 85 ex
SUDAN CROWN - 83 ex FOSSUM - 82 - Tor Team KS (Tor
Husjord Shipping A/S), Narvik. Solgt på tvangsauksjon til Gibraltar
reder. Omdøpt til DANIEL, signal 3FUP8, reg. i Panama.
M/T BELANJA (LAXZ4) (21.183/28.840/1995) - Belanja
Shipping Limited (Belships Management AS), Hamilton/Oslo -
solgt til Kypros, omdøpt URAI, signal P3DC8.
M/S ECHO FIGHTER (LJDS3) (2.008/425/1984) ex VIKHR 4 -
98 - Echo Shipping AS (Jebsens Ship Management Holding AS),
Stavanger/Bergen - solgt til Malta.
M/S MERCATOR (LIDF3) (1.366/1.370/1971) ex LAUTONIA -
89 ex HEINRICH KNUPPEL - 85 - Einarsen Ship Invest AS,
Akrehamn/Kopervik - overført til NOR, samme navn, signal
M/S ORIGO REEFER (LAEF5) (2.119/1.778/1979) ex QUIN
YING - 97 ex SKAFTAFELL - 94 ex POLAR NANOQ - 91 ex
ICE STAR - 86 - Origo Shipping AS, Søreidgrend/Bergen - solgt
til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Florø/Måløy, NOR, omdøpt
til FRAMNES, signal LJLQ.
M/S TRANS FJELL (LETS3) (2.195/1.376/1978) - Euro Trans Skips
II KS, Nesttun/Bergen - overført til NOR, samme navn, signal LJOX

•

bulk-, offshore og tank. I tillegg eide Meling også Karmsund Verft.
Etter kriseårene mellom 1975 og 1987, har rederiet konsolidert
sin stilling, og fremstår i dag som reder for to tankskip og to
offshore skip, alle beskjeftiget på lang-siktige kontrakter.

Boken er i stort A-4 format med god layout, og er godt
utsmykket med både person- steds- og skips fotografier. Den er
inndelt i seks kapitler, og tar på sine 72 sider leseren med på en
spennende reise som strekker seg fra 1870-årene på familiens
anested på Austre Arnøy utenfor Stavanger og frem til våre dager.

Som skipsreder representerte O.H. Meling noe nytt i Stavanger,
da han i årene mellom 1948 og 1962 utelukkende satset på nybygg.
Første "secondhand" skip ble kjøpt i 1962 i forbindelse med
Karmsund Verft. Finansieringsformen var også uvanlig, da han
satset på Interessentskapsformen.

Bokens skipsliste er vel for den mest hard-nakkede båtolog
noe i det tynneste laget, men dette må nok tilskrives de begrens
ninger som ble lagt fra oppdragsgiver med hensyn til bokens
lengde. Boken kan på det varmeste anbefales, og føyer seg fint
inn i rekken av gode Dag Bakka jr. produksjonen

l

John M. Gramstad
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Den gamle HSD-båten Ulvik fra 1952 i sitt fjerde liv som tunfiskfartøy Powerful Viking. Foto via Odd Magne Djønne.

I Byen
| ve* de syv hav

Byen ved de syv hav er historien om Bergens skipsfart og
maritime virksomhet etter 1945. Boken forteller om utviklingen
og forandringene på havnen, om sjømannsliv og sjøfartskultur,
men gir først og fremst en fremstilling
av selve skipsfartsnæringen gjennom et turbulent halvt århundre
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