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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon
av personer med interesse for norsk maritim historie.
Föreningen arbeider for å stimulere interessen for skip,
skipsfart og sjøfartsmiljø.

USAs sivil militærskipsbygging under
2. verdenskrig - og noe mer - del I

om Liberty-skipene
Av RolfKKristensen

Langs land og strand

Nordsteam 2000 Bergen
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av Dag Bakka]r
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Nr 3 Utkommer 15. september - deadline 1. august
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vedAlf] Kristiansen

Utgitt av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årgang 26 - Nr 1 - Utgave 93

Utgitt mars 2000 - Opplag: 1.200 ex

Redaktør Dag Bakka Jr
E-mail: dbakka@online.no

Redaksjonskomité: Per Alsaker, Leif M Skjærstad,
Leif K Nordeide, Petter H Fosse, Frode Folkestad

1

5

6

8

25

30

Innhole!

Skipet

ISSN 0333-2683

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Maritim lektyre

Medlemsnytt
ved LeifKNordeide

Skipsmatrikkelen
ved LeifKNordeide

Røkesalongen
ved Frode Folkestad

51

52

Drivgods

54

55

66

Medlemsskap er åpent for alle og koster kr 200 for 2000
inklusiv fire numre av SKIPET.

Postboks 87 Rådal, 5857 BERGEN

Postgiro 0801 3967106 Bankgiro 5205.20.40930
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Nordvest Skipshistorisk Selskap - Ålesund
19 jan.: Omvisning på Høyskolen i Ålesund

ved Norvald Kjerstad og Kjøde.
23 feb.: Årsmøte i Nordvest Skipshistorisk

22 mars: Medlemsmøte i Ålesund Skipper-

29 april: Årsmøte i Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap i Ålesund Skipperforenings
lokaler kl. 1800. Se egen innkalling.

24 mai: Medlemsmete på Vegsund Slip med
orientering og omvisning kl. 1900.

21 juni: Som tradisjon avsluttende

Det sendes egen innkalling til medlemmene.
18. mars: Ombord i Christian Radich, fore-

28. april: Utflukt til Stockholm. Vi har bl.a fått

6. mai: Årsmøte på Marinemuseet i Horten.

Vi starter opp møtevirksomhet i Bergen,
sett av denne dagen:

30. mars kl 1900 på Norges Fiskerimuseum,

Et siste minnefra sjøveien til Sørlandet; Arendalskes
motorskip Oslo liggende vedAkershusbrygga engang
midtpå 60-tallet. Foto Bjørn Pedersen

Selskap i föreningens lokaler på
Skansekaia

förenings lokaler. Foredrag av
Norvald Kjerstad med tema "Skipsfart
i Canadisk arktisk område"

medlemsmøte på Fiskerstrand
Verft kl. 1900.

drag av Per Erik Johnsen og Erik
Jacoben om båtene på Oslo havn med
utgangs punkt i deres felles bok.

spesialavtale om besøk på isbryteren
Sankt Erik.

Emne blir annonsert, besøk ombord i
ubåten som ligger der.

Bontelabo, omvisning i samlingen,
samt foredrag om Bergen havn ved
museumsstyrer Anders Haaland.

NSS - Østlandet

NSS - Bergen
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Et tusenårsskifte er i seg seiv ingengrunn til å foreta forandringer i den

grafiske utforming av vårt medlemsblad.
Derimot tror j eg at alle ting bør får utvikle
seg litt etter hvert, men på en slik måte

at en styrker det som er bra og løfter det
som kan for-bedres.

Hovedtanken bak ansiktsløftningen av

SKIPET fra og med dette nummer er å
gi medlemmene mer igjen for pengene,
for å si det slik. Det gjør vi ved å øke

sidetallet noe og å bruke flere fargesider,

samtidig som vi i større grad vil utnytte
Föreningens egne fotosamlinger, både av
negativer og av fargedias.

For å få bedre uttelling av fargesidene har

det vært nødvendig med en viss revisjon
av strukturen i bladet, hvor denne spalten

vil fungere som en mer uformell
kommentar- og kontaktspalte, som så
leder over til Observasjonene. På samme

måte må vi legge Røkesalongen mot slut

ten av bladet for å få utnyttet fargebildene

der. De øvrige deler av bladet, som de

tyngre artikler om mer historiske emner

hvor det vanligvis ikke finnes fargebilder,
vil komme i midten.

Til denne kommentarspalten har jeg visse

forhåpninger: Dette er spaken som skal
leve på medlemmenes medvirkning; her

kan du sende inn bilder og nyheter fra

ditt eget miljø, fra din kant av landet, så
som nyheter, aktuelle bilder, eller ganske
enkelt fine motiver. Dessuten finnes det

kanskje verneprosjekter, vrak, hendelser
som kan rapporteres osv.

Langs land og strand setter rammen; det
er ikke nødvendigvis norsk land og
strand, men fortrinnsvis noe norsk

relatert. Jeg sender utfordringen videre!
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Dag Bakka Jr

Arendals Dampskibsselskab var i sin tid et av de ledende kystruterederiene i
landet, méden tungposisjonpå kyststrekningen mellom Oslojjorden og Vestlandet
og i rutefarten mellom hovedstaden og Sørlandet. Men i motsetning til defleste
andre kystruteselskapene avvikletArendalske sin rederivirksomhet samtidig som
det ble sattpunktumfor de kombinerte gods- ogpassasjerruter, i 1969.

Ovenstående reklameplakat for vinteren 1952 er funnet og reprodusert av
Svein Torske i Stavanger. Den viserArendalskes hvite Bjørgvin og Stavangerskes
Kronprinsesse Martha, et skip som vi også bringer nyheter om i dette nummer.

Ellers har vi første del av Rolf K Kristensens artikkel om det storstilte
amerikanske skipsbyggingsprogrammet underAndre verdenskrig, dennegang om
foranledninge og om Liberty-skipet. Neste gangfølger det mer om bl a C-l A
skipet, Victory, T-2 og N-3 seriene.

Til neste nummer kan leserne sefrem til en artikkel om århundrets ti vakreste
norske passasjerskip, subjektivt utvalgt av Per Alsaker, om ss Norway, om den
svenske skonnerten Mårten som endte opp som norsk ringnotsnurper Streif, om
Stavangerskes godsruteskip Ulsnes som havnetpå skrå bredder, foruten at neste
årgang medforlis - dennegangfor året 1932 - ligger klart. Og diverse annet. Føg
med i et spennende nytt århundre!
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Kronprinsesse Martha, byggetfor Stavangerske i 1929, i sine siste stadier -
øverst som Sport Rover på 80-tallet (Waterweg Fotos), i midten opplagt i
Falmouth i 1996 som Crown Princess Martha, fotografert av Odd Magne
Djønne, og nederst under slep i Carrick Roads utenfor Falmouth 6. januar, prinsesse Martha som hotell, er nok derfor den beste
boundfor Stockholm, foto Tony Elliott-Cannon

Etter nesten 13 år i opplag/arrest i Falmouth ogTruro (beskrevet i Skipet 4/96) ble Kron
prinsesse Martha rett etter nyttår solgt til tre svensker
som sammen har dannet selskapet Logg Inn Hotel
AB. Som navnet indikerer, ønsker de nye eierne å
benytte skipet som hotell i Stockholm.

Kronprinsse Martha, eller Crown Princess Martha
som skipet heter i henhold til Lloyds, ble tordag 6.
januar kl. 13.00 tatt under slep av taubåten Sandsfoot
Castle som tilhører rederiet PTL. Slepet ankom
Högmarsö Varv 80 km nord for Stockholm fredag
14. januar kl. 17.00. Turen gikk fint, bortsett fra et
avbrudd på et og et halvt døgn på grunn av tåke i
Kiel kanalen.

De nye eierne har en meget stor oppgave foran
seg. Mangel på ettersyn og vedlikehold de siste 10
årene har satt sine tydelig preg på skipet. Eierne håper
å ha skipet på plass i Stockholm 1 mai d.å., noe som
synes å være meget knapp tid. Planen er benytte
innred-ningen mest mulig slik den er i dag, men en
tar sikte på å gjenskape noe av stilen som kjennetegnet
skipet etter ombyggingen i 1958. Utvendig tar en
foreløpig bare sikte på å pusse opp skipet. Når
likviditeten blir bedre, ønsker en å gjenskape det
utseende skipet hadde etter nevnte ombygging. Her
blir det en ut-fordring skaffe ny aktermast og fem
bommer samt vinsjer/ bomsvingere.

Det hadde naturligvis vært ønskelig om skipet kom
i fart igjen. Dette er nok allikevel en urealistisk tanke
ettersom dette ville kreve meget store ressursen Det
ville dessuten være vanskelig å få en fornuftig
økonomi ut av dette. Løsningen med benytte Kron-

løsningen en realistisk sett kunne håpe på.

Ved Odd Magne Djønne

SKIPETNR 1 - 2000

Jiflf

é "8181 $$WRW* .i , W .. "* >



SKIPETNR. 1 - 2000

Prowess ble bygget om for Bjarne
Johannessen, Batnfjordsøra på Nord
møre, men grunnstøtte i august 1948 ved
Florø på vei nordover med spiker og
sement. Vraket ble i 1952 kjøpt av Olav
Aalen, som med enkle midler klarte å
heve det. Spikerlasten ble solgt, det Det mystiske stålskrog på Karmøy, fotografert av Hans Kr Bulkholm 28. desember 1998,
samme ble Polar-dieselen, casing, og samme skrog i tidligere utgave, som bunkersbåt høsten 1986, fotografert av Alf Johan
daviter og annet utstyr, mens skroget ble
slept inn til Kvammen og "left to die".
Det ligger der fremdeles.

Hans Kristian Bukholm fotograferte
stålskroget til høyre i romjulen 1998,
liggende i fjæren på Torvastad nord på
Karmøy. Hva kunne nå dette være?

Vår lokale støttespiller Alf Johan
Kristiansen kan fortelle at det dreier seg
om en tidligere bunkersbåt som, ble
brukt ved bunkersstasjonen på Store
sund, som fotografert på slipp høsten
1986. Senere er skroget strippet og
forsterket av en eller annen ildsjel som
seg seg bruk i båten.

Opprinnelsen er imidlertid uklar; den
skal angivelig ha vært brannbåt i Kris
tiansund. Er det noen som vet mer?

Kristiansen.
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En fredfylt slutt for et

X--/ Prøwess hviler ved Aalaneset ved
Kvammen i Førdefjorden, Sunnfjord,
fotografert av Malvin Toft høsten 1998.

Prowess tilhørte en serie på seks
eskortråleree med treskrog på 140 fots ÉISSPH^^^^SS^^b
lengde bygget i Portugal i 1943, hvorav ta
tre fant veien til Norge i 1946, Prop- tB
erfy, Prowess og Prang - sistnevnte Heiii
omdøpt Sjøsterk.
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Bildet over er tatt av Alf J Kristiansen 2. november 1999 i Karmsundet, med Haugesunds "skyline" i bakgrunnen. De tre ringnotbåtene er
Zeta av Herøy nærmest, deretter Leinebjørn fra Leine og Havglans fra Øygarden. Det interessante er at Leinebjørn hadde navnet Zeta fra
1988 til 1997, mens Havglans het Leinebjørn inntil den ble kjøpt til Øygarden tidlig i 1999. Litt av et sammen-treff, eller hva?

Under det svake markedet for kjøleskip det
siste året sendte Ugland Reefers, som eies
av UB Shipping i London men drives fra
Grimstad, sine eldste kjøle-skip til skrap i
India, mens UB Prince og UB Polaris gikk
i opplag i Agnefest ved Lyngdal hvor de kom
fra St Petersburg i månedsskiftet mai/juni.
Arne Sognnes fotograferte søstrene der 10.

juni 1999. De hører nå til de siste av
Drammens-typen, hvor UB Polaris ble levert
i 1978 som Ragni Berg og UB Prince i 1976
som Emanuel.

Søstrene kom i fart igjen utpå høsten. De
utgjør i dag sammen med de japansk-bygde
UB Gemini og UB Libra rederiets flåte av
kjøleskip, etter at Belgian Reefer og Brazil
ian Reefer er solgt til Swan Reefer ASA.

Norske skip under eksotiske flagg; Karmøy-
båten Nyfjell klar for avgang fra Kopervik
etter reparasjon, registrert i la Paz, Bolivia -
det kystløse landet oppe i Andesfjellene.

Den er ikke alene; de 275 skipene som er
tilsluttet Rederiforbundets nærsjøfarts
gruppe er registrert under 15 forskjellige
flagg, Bolivia unntatt.

Å legge forholdene til rette for at norske
skip i størst mulig grad kunne seile under
norsk flagg burde være et mål for skipsfarts
politikken.

Nyfjell ble fotografert av Alf J Kristiansen
14. november 1999, da skipet ble satt i fart
etter reparasjonen Det er på 2530 tdw,
bygget i 1976 som tysk Nordfeld og innkjøpt
som havarist i april i fjor av Jacob Einarsen,
Åkrehamn.

SKIPETNR. 1 - 2000
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Å gjenskape livet fra 50/60-TALLETpå og rundt Vågen i Bergen er den bærende iäéenfor NORDSTEAM 2000,
den nordiske veteranbåtfestivalen som i år blir arrangert i Bergen.

I forhold til tidligere arrangement, er årets NORDSTEAM
utvidet til en fullstendig samferdselsfestival med et 20-talls
veteranfartøyer på havnen, foruten veteranbusser og kjøre
tøyer, trikk og jernbane. Festivalen blir et av de største arran
gement i Kulturbyåret. som Bergen kan feire som en av ni
europeiske kulturbyer. Bak Nordsteam står Veteranskipslaget
Fjordabåten, Nordhordland Veteranbåtlag og Norsk Veteran
skibsklub, og i tillegg er Bergens Tekniske Museum, Norsk
Jernbaneklubb og Bergen Veteranvognklubb trukket inn i
planene, ved siden av støttespillere som Posten og flere andre.

Arrangementet vil løpe over fire dager, hvor fredag 4.
august vil sette fokus på Hurtigruten, mens lørdag 5. august
blir viet lokalbåttrafikken. Det bli satt opp veteranskip i flere
av de gamle lokalrutene fra det nærmeste distriktet for å føre
folk til byen, med retur klokken 1415 fra Vågen. Dette vil
kanskje bli Nordsteams høydepunkt; en slags rekonstruksjon
av sommerlørdagen på 50-tallet hvor tiltalls rutebåter satte ut
fra Vågen i lokalruter til distriktet mellom Ryvarden og Stadt.
I tillegg til fjordturer med de gamle båtene vil det bli holdt
åpent skip for besøkende, samt utstillinger og aktiviteter over
et bredt spekter.

Nordsteam har fått reservert kailengden fra Fisketorget til
Festningskaien som vil bli fullt belagt. Foruten arrangørenes
egne skip Børøysund (1908) og Granvin (1931), ex Bohuslän
(1914) påmeldt fra Göteborg. De største deltakerne kommer
fra Stavanger, med kystruteskipene Gamle Rogaland (1929)
og Gamle Salten (1953). Fra Trondheim kommer Hansteen
(1866), fra Ålesund Torolf, Atløy (1931) fra Florø, dessuten
Bergens egne Midthordland og Bruvik og KNM Hitra. I tillegg
er det påmeldt fem agent- og melkerutebåter, Sporen 81932),
Arnafjord (1917), Quest (1943), Abdulla (1935), Argus (1919),
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samt losbåten Poseidon (1956) fra Stavanger og fraktefartøyet
F'eiegutt (1920) fra Osterfjorden. Flere fartøyer og foreninger
har ennå ikke fastlagt seilingsprogrammet, så det er håp om
at også isbryteren St Erik (1915) finner veien fra Stockholm,
Kysten I (1909) fra Tønsberg, Southern Actor (1949) fra
Sandefjord og Sjøkurs - det gamle nattruteskipet Sandnes
(1950) - fra Kristiansand. En spesiell plass vil forhåpentlig
Oster få, lokaldampskipet fra 1908 som nå er under tilbake
føring til rutebåt, som selve personifiserte «Gamle dampen».

Flere av fartøyene som kommer sørfrå vil samles i
Kristiansand og gå i konvoy nordover, med egne arrangement
i Stavcanger og Haugesund.

Nordsteam er i seg seiv et regelmessig nordisk møte mellom
veteranskip som har vært arrangert siden 1970-tallet. Da
arrangementet for tredje gang skulle höides i Norge neste år,
var ingenting mer naturlig enn å knytte det sammen med
Kulturby 2000 Bergen og den sterke interesse for maritim
kulturhistorie på Vestlandet.

Bergen maritime rutenett, slik det utfoldet seg på 50-tallet,
var trolig enestående i verden med 12-13 lokale ruteselskap,
en flora av kystruter og dessuten linjer på Nordsjøen og til
Amerika. Vågen var et maritimt knutepunkt som omfattet
alt fra «Beffen» til Amerikabåten. Gjennom Nordsteam 2000
håper arrangørene å trekke publikum med i en gjenskapning
av dette miljøet, samt å vekke interesse for maritim kultur
historie og fartøyvern.

For program eller flere opplysninger, ta kontakt med
NORDSTEAM 2000 Bergen, Postboks 588 Sentrum, 5806
BERGEN,
E-mail: info@nordsteam.no, Internett: www.nordsteam.no

 iJgrtKi

M

5 —

; HP£ , , ,, ' - . _7_^^^s!^H^^Bbßl



— 6

A Tår undertegnede nå overtar ansvaretfor Observasjoner skulle det ikke vare grunn tilå gjøre de storeforandringer da spalten nå
JL V har enform som leserene erfornøyde med Jeg vil også anmode både tidligere og nye observatörer om å sende inn store og små
nyheter bådefra kysten ogfra våre innsjøer og vassdrag for det skjer nok ting også der som mange har interesse av. Så vil jeg på
föreningens vegne takke LeifMartinfor 6 årsflott innsatsfor Observasjoner og håpe at hanfortsatt blir en ivrig bidragsyter.

Fra AlfJ.Kristiansen (4275 Sævelandsvik)

HEDLO (Bahamas-registrert lastebåt, ex. norsk HEDLO LCST
1092/1971 / 1979) grunnstøtte ved Urter vest av Karmøy i
kraftig uvær om kvelden 1. juledag. Besetningen på 7 polske
sjøfolk ble reddet av redningshelikopter fra Sola. Båten var på
reise Rotterdam - Bergen med ca. 1000 tonn stål og 280 tonn
stykkgods da grunnstøttingen skjedde. Har fått store bunnskader
og er kondemnert. Vraket er forlangt fjernet, men dette kan
trolig bare skje ved at det hugges på stedet, noe som bare kan
gjøres med godt vær da farvannet er svært urent. Til tross for
flere stormer i løpet av januar står HEDLO, sikkert til manges
fortvilelse, fortsatt trygt og godt på skjæret.

NYFJELL (Lastebåt, reg. i La Paz, Bolivia men eies av en
Karrnøy-reder, var en kort tid høsten 1999 reg. i NOR som
NYFJELL LTWT. 1896/1976) Ankom Sævelandsvik på Vest-
Karmøy rett før jul. Med sine 2970 tdw. og en lengde på 84 m
er båten den største som noen gang har vært i Sævelandsvik.
Tidligere i desember ble båten skadet i uvær utenfor Danmark,
blant annet fikk den lekkasje som gjorde at en del av kornlasten
ble skadet av sjøvann. Ble liggende i Sævelandsvik til 22. januar
da båten gikk til Haugesund for reprasjon.

ROALDSEN SENIOR (Ringnotsnurper/LLHK/497/ 1942/
1962/1968/1983 R - 52 - ES ex. OLE TORRISSEN, ex

SUDERØYX ex KREPS, ex KREBS) Solgt til Karmøy høsten
1999, ank. verksted i Kopervik omkring månedskiftet november/

f § I

desember. Ferdig ombygget i slutten av januar og satt i fart som
SENIOR. Under ombyggingen er alt fiskeutstyr bortsett fra
RSW- anlegg og vacum-pumpe fjernet og det er montert en ny
pumpe med kapasitet på 450 kubikkmeter pr.time. Båten er
slettet av merkeregisteret og skal brukes til føring av flytende
bulklaster.

BÅTSFJORD (Nedrigget hekktråler/LDXO/2g3/ 1976) Ankom
Karmsund Maritime Service avd. Kopervik 4. januar under slep
fra Austevoll. Båten er nå under ombygging til brønnbåt og når
den er ferdig i begynnelsen av juni vil den bli en av landets
største brønnbåter. Under ombyggingen vil båten få ny
innredning, nytt hoved- og hjelpemaskineri og nye instrumenter.
BÅTSFJORD har forøvrig tilbrakt det meste av 1990-årene på
Karmøy. Etter at båten sank ved kai i Ålesund i romjulen 1991
ble den kondemnert. Året etter ble BÅTSFJORD kjøpt av
Kopervik Slip ( nå Karmsund Maritime Service) som hadde
planer om å bygge den om til standby-båt. Dette ble det ikke
noe av, og båten ble liggende, først i Kopervik og senere ved
verkstedets nye avdeling på Kolstøneset. Høsten 1998 ble
BÅTSFJORD solgt til Austevoll og slept til Torangsvåg der den
har ligget under påvente av ombygging.

RAMSO (Finsk traler, FIN 123 U, ukjent tonnasje og byggeår)
Båten som har et noe spesielt utseende ankom Sævelandsvik
25. januar. Er innkjøpt til Karmøy og skal bygges om før den
tas i bruk som reketrålen Flere detaljer vil komme i neste nr.
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Fra Einar O. Onsøien (3090 Hof
/M/T CLIPPER HARALD" )

SKIPETNR. 1 - 2000

Offshore tug MC. CYCLONE
ex. Abu Saud, Campeche, Oslo
Salvator, 489 brt/1976), obser
vert liggende halvt sunket i
strandkanten i Pajaritos, Mexico
25. - 29. juli 1999. Trist syn,
navnet ikke helt tydelig, hånd
malt og delvis rustet bort, men
taubåtentusiastene i i föreningen
klarer sikkert å identifisere

henne. Må ha blitt lagt der etter
juli 1996 da jeg sist besøkte
havnen.

Gasstanker NUEVO LAREDO

ex. Sydfonn, 16400 tdw/1978,
lå også i samme havn, lå der også
i juli 1996. Gjør visst bare spo
radiske turer.

I Bahia Blanca, Argentina ligger
tre gamle taubåter, trolig fra ca.
1 .verdenskrig i opplag. En vir
kelig godbit for taubåt-entusi
aster.

(Da den nye ansvarshavende for
Observasjoner var i Bahia Blanca
høsten 1964 var det mange
gamle damptaubåter der, noen
av dem var bygget som taubåter
men to - tre av dem var ombygde
kvalfangere, muligens med norsk
fortid, det er gjerne noen av dem
som fortsatt eksisterer?)

Til venstre:

Seismikk-skipet Seisquest på slippen
hos Mjellem &Karlsenfor ombygging
og forlenging, fotografert 9. oktober
1999 av Alf] Kristiansen.

Til høyre:
Fraktebåten Arnstein ble i for kon
demnert etter brann og rigget ned til
lekter. Her ligger den på Ørsta 14.
november, likejfør Karmsund løftet av
styrehuset og plasserte det på bakken.
Foto Ame Sognnes

Steinbjørn Mentzoni fotograferte en
avrigget islandskfabrikktråler Sjoli i
Grimstad i høst. Hvilken båt kan dette

være og hva skal den brukes til nå?

Fra ringnotsnurper til tankbåt - tidligere Roaldsen Senior under tilpasning til spesialtanker i Kopervik,
fotografert av spalteredaktøren 12. desember.
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~M"Tvitmalte dampskip glidende gjennom en sommerstille skjærgard er slik vi liker å huske Arendalskes
A. Å. kystrutesMp i sjøveien langs kysten. Gjennom noe mer enn hundre år kom selskapet til å drive sin
rutefart, fra levering av hjuldamperen Nedenæs i 1858 til salget av motorskipet Oslo i 1969. Arendalske
vargjennom mange år etav landets store ruterederier ogfikk særlig betydningfor samferdsel og næringsliv
på Sørlandet. Etterhvert som sjøveien langs Sørlandskysten gradvis ble liggende i bakevjen, kom selskapet
til å posisjonere seg på land med bussruter og trailere. Dagens Aust-Agder Trafikkselskap er en direkte
fortsettelse av dampskipsselskapet som ble stiftetfor 143 år siden.

Arendal, kjøpstad siden 1723, hadde 1850-årene seilteConstitutionen fortsatt INedenæS
opparbeidet seg til en av landets her, men nå like til Bergen i selskap med Arendalittene hadde slik sett fått
viktigste sjøfartsbyer mot slutten av den noe større Christiania. Stortinget noenlunde brukbare kommunikasjoner
1700-tallet og gjennomlevde skiftende besluttet i 1857 å avvikle Statens damp- øst- og vestover, så det møtte ingen
tider inn i det neste århundre. Med skipsfart og i stedet overlate rutefarten stormende interesse da Emil Kallevig og
åpningen av verdenshandelen for norske til private mot å yte tilskudd og post- Julius Stephansen høsten 1856 gikk ut
skip fra 1850 kom byen til å oppleve en godtgjørelse. Således ble Statens med forslag om å anskaffe et dampskip
nærmest eventyrlig fremgang, og vokste rutefart langs Sørlandskysten mellom til byen. Hensikten var dels å bruke
de neste 25 år frem til å bli landets mest Oslo og Bergen innstilt i 1860. skipet til buksering og dels å sette det i
velstående samfunn og samtidig den Arendal hadde hatt anløp av fart på nabobyene, østover til Tvede
ledende sjøfartsby. Interessene var «Statsskibet» siden starten og fikk i strand og vestover til Grimstad og
imidlertid vendt mot skipsbygging og 1855 også anløp av St Olaf, tilhørende Lillesand. Aksjetegningen gikk følgelig
skipsfart, i mindre grad mot handel og Det Søndenfjelds-Norske Dampskibs- tregt, og det var først etter at det også
kjøpmannsskap. Byen ble derfor lig- selskab som da startet rutefart Oslo- var tegnet aksjer i nabobyene at det ble
gende noe etter i utviklingen av damp- Kristiansand-Hamburg. Året etter ble samlet tilstrekkelig kapital,
skipslinjene som på denne tid kom til å hjuldamperen Moss, eiet av et selskap i Den 9. mars 1857 ble selskapet
åpne lettere förbindelser langs kysten. byen ved samme navn, satt i fart mellom omsider konstituert, med en kapital på

Det var Staten som fra begynnelsen Oslo og Kristiansand. Den var på den 8.750 Speciedaler. Til direksjon ble
hadde påtatt seg ansvaret for damp- tid landets hurtigste skip, god for 15 valgt Julius Stephansen, Emil Kallevig
skipsruter for passasjer- og postbe- knop, og gikk ien ekspressrute som og Peter L Lund, og utpå sommeren ble
fording langs kysten Og til København, skulle ta 15 timer medregnet 13 det inngått avtale med Tischbein i
hvor hjuldamperen Constitutionen stoppesteder. Fra 1860 kom det i stand Rostock om bygging av et jernskip på
våren 1827 kom i rute mellom Oslo og samseiling med Foldin av Halden, og 82 fots lengde utstyrt med dampmaskin
Kristiansand, eller Christiania og sammen overtok de kontrakten for ogskovlhjul. Byggesummen ble 11.000
Christianssand som det dengang het. I postbefordringen. Spd. Hvorvidt selskapet benyttet navnet

Dampskipet Kristiansand opprettholdt sjøveien mellom Østlandet og Sørlandet gjennom et halvt århundre. Foto Birger Dannevig
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Arendals Dampskibsselskab fra starten
er uvisst; eierselskapet ble gjerne omtalt
som «et Interessentskab», med navnet
innarbeidet seg trolig ganske snart, etter
forbilde fra Stavanger og Bergen.

Med navnet Nedenæs etter amtet og
med kaptein Hiis på broen kom skipet
for første gang til Arendal 2. juli 1858.
Det vakte som naturlig er stor opp
merksomhet; nå hadde Arendal omsider
fått sitt eget dampskip. Til tross for sin
ringe størrelse hadde det et lite lasterom,
salong og kahytt for passasjerene.

Etter en prøvetur til Grimstad dagen
etter, gikk hjuldamperen til hovedstaden
8. juli med anløp av de fleste byene
underveis, men fikk der et lengre opp
hold for utbedringer ved Nylands Verk
sted. Da den kom tilbake først i august
ble den satt i rute mellom Kragerø og
Mandal. Ruteplanen var ellers i de
første årene nokså omskiftelig, rederiet
var henvist til å prøve seg frem og falt
også for fristeisen til å ta slepeoppdrag
iblant.

Våren 1859 ble seilingsplanen
Mandal-Arendal-Porsgrunn, mens
skipet våren 1860 også prøvde seg på
noen turer vestover til Stavanger, før det
falt til ro på Mandal-Langesund. De
første årene gikk dampskipene bare i
sommerhalvåret, og da Moss og Foldin
la opp for sesongen høsten 1859, prøvde
Nedenæs seg i ruten Oslo-Kristiansand.
Her ble den så anvendt de følgende
vintere, men satt inn i kortere ruter som
sommeren.

Sommeren 1862 hadde Arendal faste

anløp av følgende ruteskip:
Nedenæs i rute Mandal-Langesund
Otteren i rute Kristiansand-Arendal
Foldin/Moss i rute Oslo-Kristiansand
Vulcan, Nor og Nordstjernen

St Olav Oslo-Kristiansand-Hamburg
Gånger Rolf Oslo-Kristiansand-Hull

Det viste seg klart at trafikken over
lengre strekninger var den mest lønn
somme, men at skipet ikke var særlig
egnet til denne farten. Generalförsam
lingen 28. mai 1864 besluttet å seige
skipet for 5.500 Spd til Parafin-Olie
Compagniet i Mandal. Det økonomiske
oppgjør viste et samlet driftsoverskudd
på 13.546 Spd, eller en avkastning på
12 prosent årlig etter salg. Dette var et
oppmuntrende resultat, og general-for
samlingen vedtok å oppløse interessent
skapet og deretter starte et nytt som også
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i rute Oslo-Bergen

fikk navnet Arendals Dampskibssel- Bak det fornyete selskapet stod de
skab. samme personer, og dennegang gikk det

Omleggingen av selskapet i 1864 fra Göteborg. Dennegang skulle det bygges
lokal- til kystfart skulle vise seg klok et virkelig kystruteskip, med lasterom
og fremtidsrettet. Byen var nå i ferd på 4.000 kubikkfot, lugarer for 18
med ågå inn i sin rikeste periode som passasjerer, med tidsmessig maskin på
landets mektigste sjøfartsby, noe som 54 nhk og med forsterket baug for ågå
nok var med å løfte selskapets i isen. Skipet fikk som rimelig kan være
ambisjoner. Næringslivet blomstret og navnet Arendal og ble levert i juni 1865
konjunkturene skulle ennå gå oppover til et kostende av 18.000 Spd.
enda en tirarsperiode. Under kaptein Hiis kom skipet til

Arendals Dampskibsselskab skulle nå hjembyen 9. juni 1865 og ble straks satt
tre inn i rekken av kystruteselskap som inn i rute Oslo-Kristiansand. Denne
oppebar postbidrag på strekningen skulle ikke vare lenge, for allerede 14.
Oslo-Bergen. Denne ruten skulle bli juni besluttet generalförsamlingen at
selve bærebjelken i selskapets virk- skipet i stedet skulle settes inn mellom
somhet gjennom mer enn hundre år, Oslo og Bergen. Sankt Hans-aften 1865
men i tillegg skulle den skape grunn- la Arendal derfor ut fra hovedstaden på
laget for at selskapet kunne satse på sin første tur vestover. Ruteplanen var
andre ruter mellom Sørlandet og hoved- lagt opp med 14-daglig rotasjon, med
staden. Arendalske gikk fra 1860-årene seilingstid på 56 timer og 21 anløp,
inn i en fase med vekst og ekspansjon, Da Moss og Foldin la opp utpå høsten
som til tross for tilbakeslag skulle nå sin gikk Arendal inn i Oslo-Kristiansand-
kulminasjon på 1920-tallet. ruten med en rundtur i uken. Her kom

Hjeldamperen Nedenæs, etter en rekonstruksjon av Thomas Hauge. Fra ADS
jubileumsbok 1982.

det bestilt et skruedampskip på 121 fot
Kystrutefart fra Motalas verft på Lindholmen i

Den første Arendal, bygget 1865, etter en akvarell av Fredrik Sørvig

lettere å få inn kapital. I juni 1864 ble
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skipet ellers til å seile i konkurranse med
dampskipene Riisøer og Glommen.
Våren 1866 kom den tilbake i Bergens
ruten. Seilingene gav gode overskud; for
første år ble det utdelt 20 prosent
utbytte.

De gode resultater fikk generalförsam
lingen 27. juni 1867 til ågå til utvidelse
av kapitalen til 50.000 Spd, hvoretter et
nytt skip ble bestilt fra Motala.
Kontrakten lød på 35.000 Spd.

Den nye Motala ble levert i oktober
1868 og var med sine 143 fot adskillig
større enn Arendal. Lasterommet var
på 8.000 kubikkfot og skipet hadde
køyeplass til 40 passasjerer for 1. og 12
på 2. plass. Spisesalen kunne romme
50 personer i en bordsetning. Kaptein
J A Paulsen overtok etter PTh Hiis, som
nå slo seg ned som dampskipsekspeditør
på Tyholmen, bl a for Bergenske og
Nordenfjeldske.

Med Arendal og Motala i Bergensruten
kunne Arendalske tilby ukentlige
seilinger gjennom hele året, etterhvert i
konkurranse med skip fra Stavangerske,
Bergenske og Søndenfjeldske, samt skip
som Mercurius, OlafKyrre og Dalerne
i rutefart Oslo-Trondheim. Trafikken
utviklet seg positivt, og i 1876 ble
kapitalen igjen utvidet i forbindelse med
bygging av nytt skip. Også denne gang
gikk ordren til Motalas verksted på
Lindholmen som leverte Lindholmen i
april 1878.

Med Lindholmen er vi kommet til det
moderne kystruteskip, en full storm
dekker av det etterhvert så kjente arran
gement, i motsetning til Arendal og
Motala som var halvdekkere. Skipet
hadde en lengde på 150 fot, med serti-

10

Dampskipet Motala, bygget i 1868, skulle få et langt livi selskapet.
Fra ADS jubileumsbok

fikat for 390 passasjerer og lasterom på
12.000 kubikkfot. Maskineriet var av
compound-type og gav 11 knops marsj
fart. Byggesummen løp opp i 223.000
kroner.

Gamle Arendal ble solgt til Ålesund
i 1877 og skulle senere få et langt liv,
blant annet som Richard Withs første
Vesteraalen.

1 1879 var det tre rederier som samseilte
på ruten Oslo-Bergen og som oppebar
postgodtgjørelse. Ruten fikk derved tre
ukentlige avganger hver vei, og folk
oppfattet langt på vei selskapene som
deltakere i en felles rute.
Arendalske: Lindholmen 421 1878

Motala 331 1868
Stavangerske: Kong Haakon 632 1878

Kong Sverre 439 1867
Dss Nyland: Harald Haarfagre 441 1871

For å få to likeverdige skip i postruten
ble også Motala skiftet ut i 1882, ved
levering av nye Arendal fra Motala Co.

Lindholmen i 1878 representerte den nye generasjon kystruteskip. Fra ADS jubileumsbok

Nyland 370 1873

Den var på 158 fots lengde, og kostet
255.000 kroner. Arendalskes nye skip
var trolig det mest elegant innredete
kystruteskip; spisesalongen var i mot
setning til tidligere plassert midtskip, og
for å få ekstra dekkshøyde var dørken i
salongen senket i forhold til hoved
dekket.

Motala ble i stedet satt inn i en egen
rute mellom Oslo og Egersund i 1883-
84. Ruten klarte aldri å komme i balanse
og skipet kom derfor tilbake i Bergens
ruten.

Konjunkturene hadde nå snudd, det ble
skarpere konkurranse som førte til
lavere inntekter. Stavangerske fikk i
1881 tilbud om å overta Nyland
selskapet, og noen år senere vurderte
også Arendalske en slik handel. 11884
ble assuransen på skipene sagt opp, og
to år senere måtte selskapet gå til
lønnsnedslag for offiserer og mannskap.
Kaptein C H Johnsen ble på denne tid
utnevnt til direktør og fikk oppgaven å
føre selskapet gjennom vanskelige
farvann.

Høsten 1886 ble Arendal rammet av
en lokal finansiell krise, som vel
skyldtes en kombinasjon av vanskelige
konjunkturer og en ny forretningsmoral
som fant det i orden å spekulere med
andres kapital. Da tilliten til bankene
forsvant og innskyterne presset på for å
ta ut sine penger gikk bankene overende.
Krisen knekket Arendal som landets
største sjøfartsby.

Også Arendalske kom under press;
aksjene ble notert til 25-50 prosent av
pari og interessenter i hovedstaden
begynte å kjøpe opp aksjer for å overta
selskapet. I et sirkulære i januar 1887
frårådet styret aksjonærene å seige, og
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heller bli sittende med sine aksjer. To å
senere ble aksjene skrevet ned fra 400
til 300 kroner, og aksjekapitalen ble
deretter øket til 675.000 kroner ved
nytegning. Med oppsvinget i markedet
dette år var selskapet nå innstilt på å
prøve seg i utenriksfart.

SKIPETNR. 1 - 2000

Samarbeid på Bergensruten
Midt oppe i de vanskelige tider ble
Bergensruten i 1885 styrket med en
femte rundtur i uken, utført av damp
skipet Excellencen som hørte hjemme i
Risør. Derved var det fire rederier som
samseilte på strekningen, og seiv om
selskapet på mange mater konkurrerte,
så fant de etterhvert det nødvendig å stå
sammen. Under forhandlingene om ny
postkontrakt i 1887 gikk Stavangerske, tive ekspeditører i havnene, noe som hadde der tegnet og ledet byggingen av
Christiania Kystdampskibsselskap (som skulle holde seg til siste slutt. Treårs- skip som englandsbåten Britannia
hadde overtatt Nyland-selskapet), kontrakten fra 1888 forrutsatte seks (1890) og HSDs Vøringen (1891), og
Excellencens rederi og Arendalske ukentlige rundturer i sommerhalvåret, Arendalskes nybygning fikk mye av den
sammen om et tilbud på 500 kroner per hvor Arendalske og Stavangerske satte samme linjeføring; et særdeles vakkert
rundtur, men så seg underbydd av et inn tre skip hver og de to andre rederiet skip med clipper-baug og loggende
felles tilbud fra Bergenske og Norden- hvert sitt. I vintermånedene ble fre- mastre og skorstein. Da det ikke var
fjeldske på 400 kroner. Det var da at kvensen vanligvis redusert til tre maskin- og kjeleverksted i Fevik fikk
Stavangerskes direktør på eget ansvar ukentlige rundturer,
undertegnet kontrakten med Post-
vesenet på dette beløpet og sikret post- Med tre skip i ruten bestilte Arendalske Skipet ble levert i juni 1894 som
førselen for rederiene. i 1893 et nytt skip fra Fevigs Jernskibs- Dronningen, på 186 fots lengde. Det

Fra 1888 ble således kystpostruten byggeri. Ved dette nyanlagte sørlands- kom på 310.000 kroner og tiltrakk seg
Oslo-Bergen drevet iet likeverdig verftet ble skipet konstruert av Randulf stor oppmerksomhet. For rederiet betød
samarbeid, basert på felles postkontrakt Hansen, som sammen med flere av det også en nyordning, idet selskapets
og samme passasjer- og godsfrakter. nøkkelpersonellet kom fra Laxevaag kystruteskip nå ble hvitmalte med gule
Selskapene hadde likevel sine respek- Maskin & Jernskibsbyggeri. Hansen skorsteiner. Dette skulle holde seg til

Den andre Arendal fra 1882 kom til å seile sammen med Lindholmen i mange år.
Fra ADSjubileumsbok

skipet installert triple expansion
maskineri ved Bergens Mek Verksted.
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Dronningen klar til sjøsetning i Fevik, 1893. H P Nielsen & SønJAust-Agder Arkivet

1908, da skorsteinene i stedet ble svart- Bergensruten stod nå som hoved- kraft og fart, og med sitt hvite skrog,
malte. Fra nå av kom Dronningen til å forbindelsen mellom Oslo og Bergen, panelte overbygning og gule mastre og
seile som rutens flaggskip, i selskap med en stamrute som knyttet sammen lands- skorstein var skipet et av de flotteste i
Arendal og Lindholmen. deiene og som samtidig var livslinjen sin generasjon.

1 1899 skjedde en ny omordning av raten, mange mater den samme som Hurtig
da Christiania Kystdampskibsselskab raten hadde på Nord-Norge,
gikk konkurs etter at dets flaggskip Men en ny tid traet, jernbanen var
Christiania forliste ved Åna-Sira. Vraket allerede ført frem fra Oslo til Brevik og
ble kjøpt av Stavangerske, reparert og Jærbanen Stavanger-Egersund var
fortsatte i raten. På samme tid ble den under fullføring til Flekkefjord,
aldrende Excellencen fra 1859 overtatt av Postvesenet begynte åsepå en ekspress-
Arendalske. Derved stod disse to rute Flekkefjord-Brevik som alternativ
rederiene sammen om raten, som ble til Kystpostraten. Og samtidig pågikk
drevet med fire skip fra hvert rederi. Fra anleggsarbeidene på Bergensbanen,
1901 ble frekvensen øket til syv rundturer som skulle stå ferdig i 1909.
i uken, altså daglige avganger, mot en For å stå rustet i denne tiltagende
postgodt-gjørelse på 600 kroner.
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rundt kysten. Rutens posisjon var på

konkurranse gikk begge rederier inn for Tidlig i 1907 ble Arendalske rammet av

å skifte ut sine eldste skip med tids
messige nybygninger. I 1904 fikk
Stavangerske derfor levert Kong
Haakon på 874 brt, mens Arendalske
fikk sin Kong Oscar II på 914. En kan
reflektere over navnene: Vestlands
rederiet hentet sitt navn fra norsk
historie og nasjonalromantikk, mens en
på det mer konservative og unionsvenn
lige Sørlandet valgte navnet til unions
kongen; året før unionen gikk i opp
løsning.

Kong Oscar II, levert i juni 1904 fra
Burmeister & Wain, København, var på
197 fots lengde og god for 13 knops
marsjfart. Skipet kostet 458.000 kroner.
Den enorme skorsteinen gav uttrykk for

Etter leveringen av de nye skip i 1904
ble Kystpostruten opprettholdt med
følgende flåte:
Arendalske: Kong Oscar II 914 1904

Stavangerske: Kong Haakon 874 1904

SKIPET NR. 1 - 2000

Dronningen 661 1894
Arendal 516 1882
Lindholmen 419 1878

Christiania 646 1895
Kong Sverre 594 1867
Ryfylke 527 1891
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Kong Oscar II klapper til kai i
hjembyen, kanskje på
jomfruturen fra verftet i
København.
Ukjentfotograf via Per
Alsakers samling

sitt første totalforlis. Torsdag 3. januar
gikk Lindholmen fra Farsund klokken
2300 i vestgående rute. En time senere,
mens skipet var utenfor Lista i vind og
svær sjø, brøt det ut brann i en lugar på
1 -plass akter, og ilden spredte seg raskt.
Kaptein Bjørnsen besluttet å sette skipet
på grunn på Haustranden, og det lyktes
å få de fleste velberget i land. Antallet
omkomne nådde opp i fem. Kaptein
Bjørnsen fikk for sin innsats St Olavs
orden av 1 klasse for sitt sjømannskap.

Til erstatning ble et nytt skip bestilt
fra Fevigs Jernskibsbyggeri, men før det
var ferdig gikk verkstedet konkurs og
ble overtatt av Fredriksstad Mek
Verksted. Norge lå omsider ferdig i
mars 1910, med sine 180 fot endel
mindre enn Kong Oscar II, med et
kostende på 385.000 kroner.

Ved åpningen av Bergensbanen i 1909
ble spørsmålet om sløyfing av
postbidraget som ventet tatt opp, men
møtte en storm av protester fra bystyrer
og foreninger langs kysten. Kyst
postruten ble derfor opprettholdt i
tidligere omfang, seiv om det var åpnet
for en direkte jernbane mellom Bergen
og hovedstaden.

Med Bergensruten som basis kom
Arendalske etterhvert til å gi seg i kast
med nye virksomheter. Et forsøk på å
komme med i utenriksfart ble bare så
måtelig vellykket, delvis på grunn av
tidens konjunkturer, men fra 1890-tallet
kom selskapet til å satse sterkt på å
utvikle andre ruter mellom Sørlandet og
hovedstaden, Breviksruten fulgt av

Nye fremstøt

natthurtigruten Kristiansand-Oslo i 125.000 kroner, på et dårlig marked,
1904. Disse to rutene skulle bli av stor viste det seg at den ikke hadde gitt mer
betydning for landsdelen og ble for enn 2.7 prosent i årlig avkastning,
selskapet en omfattende virksomhet
som kuminerte i mellomkrigstiden. GrassererA Johnsen i Skien hadde tidlig

Arendalskes deltagelse i utenriksfart mellom Skien og Arendal, hvor
begynte ved levering av dampskipet dampskipene Vøringen og Eidanger i
Spero på 1200 tdw fra Nylands Verksted 1895 tilbød daglige seilinger. Dette var
i 1891. Skipet hørte til den vanlige en kombinert last- og passasjerrute
typen halvdekkere, altså med maskin utført med to virkelig gamle skip,
midtskips, to lasterom og dekket over bygget henyholdsvis i 1861 og 1857. I
akterrommet hevet med en halv dekks- 1895 ble det bygget et sidepor til
høyde for ågi bedre kubikk. Bygge- Vestfoldbanen fra Eidanger ned til
prisen var 285.000 kroner. Spero var Brevik, og dampskipet Halden ble satt
blant de få moderne dampskip i Aren- inn ien korresponderande rute fra Bre
dals store flåte, men ble ingen økono- vik til Kristiansand, i korrespondanse
misk suksess. Den ble mest kjent for med den nyåpnete Vestfoldbanen, og
sin reise fra Liverpool til Iquitos i Peru snart etter sluttet også Eidanger seg til
i 1894, en reise som gikk oppever denne niten.
Amazonas-floden til 350 fots høyde. Ledeisen i Arendalske innså straks
Senere gikk den mye med trelast og kull hvilken betydning denne raten ville få
som norske smådampere flest, men også som den raskeste forbindelse mellom
i fraktfart Da skipet ble solgt i 1908 for sørlandsbyene og hovedstaden, og 1.

Norge ble levert i 1910, bygget på Fevik og i Fredrikstad. Fra ADS jubileumsbok

på 1890-tallet tatt opp dampskipsfart
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Eidanger var en gammel svenske fra 1857 som ble overtatt i 1903. Fra ADS jubileumsbok

april 1896 ble også Motala satt inn i
ruten i samseiling med Halden og
Eidanger. Ruten var lagt opp som dag
seilinger, med avgang fra Brevik tidlig
om morgen, anløp av byene sørover, til
Arendal klokken 1000, før skipet
fortsatte til Kristiansand med korrespon
danse med Fred Olsens og Wilsons
ruteskip til utlandet og med Bergenskes
og Nordenfjeldskes kystruter. Avgang
fra Kristiansand var tidlig neste morgen,
til Arendal 1215 og korrespondanse med
Oslo-toget i Brevik. Deretter fortsatte
skipene til Skien for losing og lasting.

Gradvis kom Arendalske til å styrke sitt
grep om ruten, ved kjøp av Vøringen og
Eidanger i 1903 og av Halden to år
senere. Derved ble Breviksruten fra
1905 en ren ADS-operasjon utført med
Motala, Eidanger og Halden. Vøringen
fortsatte å seile mellom Skien og Aren
dal, vesentlig med gods, men beholdt
passasjersertifikatet som reserve i Bre
vikruten, som fra 1908 fikk endepunkt
i Brevik. I Arendalskes regi skulle Bre
viksruten gradvis rendyrkes som hoved
linjen mellom sørlandsbyene og Oslo.

Midt oppe i oppkjøpet av Breviksruten
kom selskapet til å sette i gang enda en
rute, Hurtigruten mellom Oslo og Sør
landet. Seiv om det dreide seg om paral
lelle ruten, kom de til å dekke hver sine
behov.

Til tross for Breviksrutens daglige
avganger tok postgangen mellom
hovedstaden og Sørlandet likevel to
dager, på grunn av den tidlige avgangs
tid fra Kristiansand. Likeledes manglet
det et skikkelig transporttilbud for

ferskfisk, vilt ogjordbruksprodukter fra
Sørlandet.

Da selskapet fikk frigitt Excellencen
fra Kystpostruten i 1904, ble skipet satt
opp i en egen natthurtigrute mellom
Arendal og Oslo. Avgangen var satt til
klokken 1900, med anløp av Lyngør,
Risør, Krager og Moss, med ankomst
klokken 0800 neste morgen. Passa
sjerene kunne derved sove seg forbi
Rakkebåene og frem til hovedstaden.
Skipet ble satt inn i to ukentlige rund
turer sommeren 1904 og fikk et be
skjedent postbidrag. Ruten kom igang
igjen våren 1905, nå med anløp av
Grovik ved Tvedestrand, men uten
postbidrag, og ble også seilt sommeren
1906. Etter tre sesonger viste natt
hurtigruten fortsatt tap, og etter tapet av
Lindholmen i januar 1907 gikk selskapet
inn i en vanskelig periode. Da det heller
ikke var synderlig interesse fra Post
vesenet, ble seilingene ikke gjenopptatt
i 1907.

D/S Halden fra 1890 ble overtatt i 1905for Breviksruten. Foto Per Erik Johnsen

Vekst og kulminasjon

Etter den veldige oppblomstringen av
skipsfart og treskipsbygging fra 1850
utover til 1 880-årene gled Sørlandet inn
i en langvarig stagnasjon. Verftene ble
liggende øde, treseilerne forsvant en
etter en, og ved århundreskiftet var det
bare et fåtall rederier som hadde maktet
å gå over til dampskip. Mange av de
mest dynamiske rederier forsvant til
hovedstaden.

Sørlandet ble liggende fattigere
tilbake. Fra 1890 til 1930 sank folke
tallet i Asut-Agder med 4.5 prosent,
mens det for landet som helhet økte med
41.5 prosent. Agder-fylkene hadde i
1890 hatt 7.7 prosent av landets
folkemengde; i 1950 hadde de 5.2.

Denne avmatning av landsdelens øko
nomiske liv må også ha satt sine spor
på Arendals Dampskibsselskab. C H
Johnsen hadde ledet selskapet som
direktør siden 1885, men ble tvunget til
å trekke seg etter endel kritikkverdige
forhold i 1907. Blant annet var Lind
holmen bare assurert for 70.000 kroner,
slik at selskapet ble påført et betydelig
tap. Som ny direktør tiltrådte marine
kaptein Halvor Løvold 1. juli 1907.
Under hans myndige ledelse ble det tatt
grep for å få selskapet på rett kjøl, blant
annet ved salg av Spero. Bedre
konjunkturer fra 1910 slo positivt ut for
trafikken, og Arendalske gikk nå inn i
sin kanskje sterkeste fase.

SKIPETNR. 1 - 2000

Sørlandets
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Selskapet eide i 1910 ni skip og var
engasjert i flere ruter:

SKIPET NR. 1 - 2000

Norge 1910 Kystpostruten
Kong Oscar II 1904 «
Dronningen 1894 «
Arendal 1882 «
Excellencen 1859 Reserve
Motala 1868 Breviksruten
Halden 1890 «
Eidanger 1857 «
Wøringen 1861 Rute Skien-Arendal

Av selskapets aktiva var den desidert
tyngste del anvendt i Kystpostruten,
som uten tvil var den mest prestisjefylte
i nasjonal sammenheng. I Breviksruten,
som på denne tid opparbeidet seg et godt
renommé, ble det så langt bare anvendt
gamle og lite tidsmessige skip. Dette
skyldtes nok både monopolsituasjonen
og selskapets begrensede finansielle
ressursen Fra 1910 gikk Arendalske
inn i en fase med vekst i trafikken, fulgt
opp av store investeringer i flåten. Det
var først om fremst rutefarten mellom
Sørlandet og hovedstaden som nå ble
bygget ut i frekvens og standard.
Arendalske var også blant de første
kystruteselskap som innførte 2-klasse
ordningen, hvor 3. klasse ble sløyfet på
alle rederiets skip i 1915.

Til tross for at Breviksruten rundt 1910
fremstod som hovedforbindelsen mel
lom Sørlandet og Oslo ble det fremsatt
mange klager mot selskapets materiell.
Dette skyldtes nok delvis at selskapet
var blitt presset til å godta nedsettelse
av postbidraget fra 300 til 225 kroner
per rundtur for å få opprettholdt bidraget
til Kystpostruten. Seiv om bidraget ble
hevet til 250 kroner fra 1909 viste regn
skapet for 1912 at inntekter og drifts
utgifter såvidt balanserte på 305.000
kroner. Breviksruten gav derfor ikke
noe ytterligere dekningsbidrag.

Kristiansand bygget i 1914 for
Breviksrutenfikk mindre enn to ukers

tjeneste. Foto via Odd Knudsen

$

«

«

Excellencen var bygget i 1859 som hjuldamper og seilte i ADSflåtefra 1899 til 1935.
Den var blant de hurtigste dampskip på kysten. Herfotografert i Stavern på 1890-tallet.

Foto via Per Nyhus/Østlandsposten

Likevel gikk selskapet på denne tid SeilmgeneinatthurtigrutenArendal-Oslo
til investeringer i modernisering av somrene 1904-06 hadde vist muligheten
Motala og bygging av et nytt skip. for raskere fremføring både av post og
Høsten 1911 ble Motala tatt under varer. Fra flere hold på Sørlandet ble det
ombygging ved Pusnæs Støberi & Mek tatt til orde for å gjenopprette Hurtigruten,
Verksted og fremstod neste vår i sterkt som den gjerne ble kalt. Etter at
fornyet tilstand under navnet Brevik. Postvesenet hadde forpliktet seg til et
Ombyggingen kom på 100.000 kroner bidrag på 30 kroner for hver østgående
og forandret skipet til full stormdekker tur ble Excellencen våren 1912 satt inn i
med ny innredning. I mellomtiden to ukentlige rundturer til Oslo, en fra
vikarierte Excellencen. Arendal og en fra Kristiansand. Neste

Det nye skipet ble bestilt fra sommer ble ruten gjenopptatt, nå fra
Stavanger Støberi & Dok og ble satt inn Kristiansand, og i løpet av sesongen ble
i ruten som Kristiansand 23. januar det utført 60 rundturer og ført mer enn
1914. Som et moderne kystruteskip på 6000 kasser fersk makrell, foruten bær,
150 fots lengde og med 12 knops marsj- kjøtt og poteter.
fart satte skipet straks en ny standard i Hurtigruten gav fremdeles under-
Breviksruten. Det var også bygget med skudd, både i 1912 og 1913. I februar
to klasser, 19 3-4-mannslugarer på 1. 1914 gikk Excellencen på grunn ved
plass og tre store 2. plass salonger med Høievarde mens den vikarierte i
25-30 liggeplassen Kystpostruten, og da reparasjonen trakk

Gleden over det nye skipet skulle bli ut opplevde Arendalske konkurranse på
kortvarig. Allerede 4. februar gikk den Oslo-Kristiansand. Våren 1914 ble
på grunn i Grønholmsgapet i inn- dampskipet Skjærgaard, tidligere Ny
seilingen til Risør, på vei vestover i tett land, eiet av AS Sørkysten i Kristian
tåke. Passasjer og post ble tatt velberget sand, satt inn ien natthurtigrute, men
i land, og en tid så det ut til at også skipet Excellencen maktet å vinne plassen
ville bli berget, før det satte inn med tilbake utpå sommeren. Noen økono
uvær. Kristiansand ble slått til vrak og misk suksess var den likevel ikke.
erklært som totalforlis 18. februar.

Et nytt skip ble bygget etter noen-lunde økende trafikk, med høyere inntekter
samme tegninger, levert fra Nylands men også sterkt stigende utgifter.
Verksted i juni 1915, også døpt Kris- Vinteren 1916/17 gjorde også kull
tiansand. Seiv om det var noe enk-lere mangelen seg gjeldende. Dette medførte
i utsmykninger ble prisen høyere, blant annet at godsruten Skien-Arendal
320.000 kroner. Med levering av det nye med Eidanger ble innstilt i 1917.
skipet ble Eidanger omsider overført til Arendalske, som kystruteselskaper flest,
godsruten Skien-Arendal, mens søkte åfå kompensert utgiftsøkningen
Vøringen ble liggende som reserveskip. ved høyere postbidrag.

Første verdenskrig førte etterhvert til
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CjylQIie är Begynnelsen av 20-årene kom på mange
Arendals Dampskibsselskab stod etter mater til å vise Arendals Dampskibs-
Første verdenskrig ien sterk økonomisk selskab på sitt største. Det nye ad
stilling. Selskapets hovedlinje, Kyst- ministrasjonsbygget på Langbrygga
postruten Oslo-Bergen, syntes å miste stod ferdig 1924, en dominerende byg
mye av sin relativt store betydning, ning like ved skipenes kaiplass. Byg
mens Breviksruten opplevde sin beste ningen hadde ekspedisjonslokaler i
periode utover 20-tallet, før jernbane- første etasje og kontorer ito fulle etasjer.
utbyggingen gjorde den overflødig. I løpet av tiåret fikk selskapet bygget to
Nedgangen for Breviksruten ble imid- nye kystruteskip for tilsammen 1.6
lertid kompensert ved fremgangen for millioner kroner, finansiert nesten uten
Hurtigruten Kristiansand-Oslo som nå lån, samtidig med kjøp av bilrutene,
opplevde sin store periode. Målt i årlig utseilt distanse kunne en se

Den viktige investeringen i denne tilbake på en storstilt ekspansjon, fra
perioden var imidlertid kjøpet av Axel 80.000 sjømil i 1890 til 310.000 sjømil
Noréns bilruter høsten 1927. Med denne i 1928. I 1929/30 løp brutto frakt
overtagelsen engasjerte selskapet seg i inntekter opp i over 3 millioner kroner;
rutebildrift både lokalt i Arendals- viste deretter en synkende tendens mens
området og med regionale ruter mellom utgiftene steg. Inntil 1927 hadde
Kristiansand og Brevik. Slik sett fulgte selskapet gitt 15 prosent utbytte årlig,
det med i utviklingen fra sjø til land på deretter ble det redusert til 10 prosent,
en proaktiv måte. Aksjekapitalen ble i 1936 forhøyet fra

Dronningen passerer Galeiodden, Kragerø, engang i mellomkrigstiden.
Foto A B Wilse/Norsk Folkemuseum

800.000 kroner til 1 million ved over
føring fra fonds. Arendals Dampskibs
selskab stod på solid grunn .

Sørlandet kom fortsatt til å være
preget av næringsmessig stagnasjon,
men landsdelen kom nå for alvor til å
fremstå som feriekysten fremfor noen
annen. Mange utflyttede sørlendinger
vendte tilbake hver eneste sommer,
sammen med titusener av feriefolk fra
Oslo-området.

Den store trusselen mot Arendalskes
rutefart kom fra byggingen av Sørlands
banen som spiste seg frem både øst- og
vesfra. I 1927 ble Kragerø knyttet til
jernbanenettet, og i 1935 var skinne
gangen ferdig frem til Nelaug, hvor den
knyttet seg til jernbanestrekningen
Arendal-Åmli. Tre år senere ble skinne
gangen knyttet til Setesdalsbanens spor
ved Grovane like nord for Kristiansand,
og strekningen Oslo-Kristiansand var
derved åpnet.

Med den förestående åpning av
flyruter i Norge søkte Arendalske og
Stavangerske i 1934 konsesjon for en
flyrute mellom Oslo og Bergen via mel
lomsteder. Det var på tale at rute
rederiene skulle gå sammen om å danne
et flyselskap, men det endtre med at
Arendalske gikk sammen med Bergen
ske og Fred Olsen & Co i Det Norske
Luftfartsselskap (DNL) som i 1935 satte
i gang en flyrute med Junker 52/3m på
flottøren Arendalske ble agenter i byen
og ekspederte i løpet av fire sesonger
(mai-september) 1280 passasjerer fra og
979 til byen, samt 12 tonn post. Da DNL
ønsket å gå over til landfly falt anløpet
bort, og selskapet solgte senere sin
andel.

Kystpostruten Oslo-Bergen kom i gang
igjen etter krigens innskrenkninger i
1919 og ble som før betjent med fire
skip fra hvert av selskapene, for Aren
dalskes del Arendal (1882), Dronningen
(1894), Kong OscarII (1904) ogNorge
(1910). Ruteplanen ble nå noe for
enklet, ved at anløpene av Lyngør, Risør
og Kragerø ble sløyfet for å spare tid,
samtidig som Grimstad og Lillesand
ikke lenger fikk faste anløp. Her hadde
Breviksruten og Hurtigruten allerede
tatt storparten av den østgående trafikk.

Vinteren 1928 ble selskapet rystet ved
et nytt alvorlig forlis. På vei nord-over
gikk Norge 20. februar klokken 2340 på
grunn ved Trollholmen i det nordlige

SKIPETNR. 1 - 2000

Rutene 1920-1939
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innløp til Haugesund, krenget over og
sank på tre minutter. Av de 16
passasjerene omkom tre, sammen med
syv av besetningen. Skipet ble hevet
utpå våren og ført til Laxevaag Maskin
& Jernskibsbyggeri for reparasjon. Ved
levering i desember 1928 bar det navnet
Bjørgvin.

På denne tid hadde selskapet også et
nytt kystruteskip under bygging ved
Nylands Verksted. Det ble døpt Oslo
og levert 22. oktober 1929; selskapets
flaggskip på 202 fots lengde og utstyrt
med Lentz-maskin på 1350 ihk som gav
13 knops fart. Dette skipet skulle bli
selskapets siste tradisjonelle passasjer
skip, og det er interessant å se at Aren
dalske fremdeles holdt fast på arrange
mentet med 1. klasse akter og 2. klasse
midtskips; noe var var i ferd med å bli
forlatt, f eks i Hurtigruten på Nord-
Norge. Med nye Oslo fikk omsider
gamle Arendal fra 1882 avløsning. Det
ble overført til Hurtigruten noen år, før
det gikk i opplag som reserveskip.

Fra 1932 ble postbidraget til Kyst
postruten redusert, slik at ruteplanen ble
redusert til seks ukentlige avganger
gjennom året, men daglig i sommer
månedene. Slik fortsatte ruteordningen
frem til krigsutbruddet. Arendalske
kom til å seile med Dronningen, Kong
Oscar II, Bjørgvin og Oslo eller
Tromsøsund.

Breviksruten ble straks etter krigen Kristiansand klokken 1400, retur nedlagt,
styrket med et nytt stort skip, den danske
Skandia fra 1905 som ble innkjøpt i 2400 for korrespondanse med nattoget ruten, særlig ide ytre kyststrøkene hvor
1919 og bygget om ved Porsgrunds Mek til Oslo. Båten ville deretter fortsette den hadde gått, og fra 9. desember 1935
Værksted etter selskapets spesifika- til Brevik hvor den ville ankomme satte selskapet Brevik inn ien langrute
sjoner. Den ble levert i februar 1920 klokken 0215. Denne ruteordningen Oslo-Arendal med anløp av Lungør,
med navnet Galtesund; et skip på 170 betød at hvert skip ville kunne utføre Risør, Kragerø og Langesund, men

måtte gi opp i august året etter.
ADS hadde fast plass ved Bradbenken i 20-årene, her representert med Norge.

FotografK Knudsen/UBB

ruten. Trafikken begynte nå å svikte; Galte-

fots lengde som representerte det maksi- en rundreise i døgnet, med en større grad
male av hva som kunne brukes i denne av natteseilas.

Ruten ble nå utført med Galtesund, sund ble trakket ut og i første omgang
Brevik og Kristiansand med daglige erstattet av gamle Excellencen. Post-
seilinger hver vei mellom Brevik og bidraget ble redusert i 1932, og Breviks-
Kristiansand. Somrene 1925.1926 og ratens dager var i realiteten talte. Også
1927 ble det i tillegg utført ekstraturer i Kristiansand ble trakket ut, og veteran-
helgene i sommermånedene, lørdag ene Brevik (fra 1868) og Excellencen
formiddag fra Brevik og søndag tilbake (fra 1859) ble nå alene om seilingene.
til Oslo. Fra 1. mai 1934 ble raten kortet inn

sakte frem gjennom dal og berg, og i tiden gikk Brevik alene med en rundtur
desember 1927 ble jernbanen åpnet til i døgnet, inntil jernbanen ble åpnet frem
Kragerø. Breviksruten fikk nå kor- til Arendal. Lørdag 9. november 1935
respondanse med nattoget i Kragerø, hadde skipet sin siste avgang fra
med avgang klokken 0500, ankomst til Kristiansand. Breviksruten var derved

klokken 1500 og ankomst til Kragerø Det oppstod naturlig nok et savn etter

Kystruteskipet Norge ble omfattende reparert som Bjørgvin etterforliset i 1928.

Men på land slo Sørlandsbanen seg til Kragerø-Kristiansand. Den siste

Fra ADS jubileumsbok

Hurtigruten Oslo-Kristiansand ble i
1919 utført med gode gamle Excel-
lencen med et beskjedent statsbidrag.
Særlig i sommersesongen var trafikken
god, og sommeren 1923 gikk også
Halden og Eidanger i denne nattruten.
Tilsammen ble dette seks rundturer i
uken i sommertiden. Nå ble raten ut-
videt til helårlig; Excellencen seilte sine
to ukentlige rundturer året gjennom med
forsterkninger i sommermånedene.

interessere seg for nattrute mellom Sør-
landet og Oslo. Stavangerskes og Sand-
næs Aktiedampskibsselskabs ruter fra
Sandnes/Stavanger med jordbraks-pro-

Midt på 20-tallet begynte flere skip å
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Dronningen veJ Bradbenken i Bergen engang på 20-tallet, hvitmalt og med svart skorstein. Foto Olav Kolltveit, Bård Kolltveits samling

18

dukter tilbød også lugarplass fra Kris
tiansand, noe som gjorde det nødvendig
for Arendalske å trappe opp standarden.

Fra 1. mars 1926 fikk Hurtigruten 6
ukentlige avganger begge veier, da også
dampskipet Anemone ble satt inn. Dette
var helst å regne for godsskip, en gam
mel lyst-yacht som hadde havnet i
Norge under verdenskrigen og som sel
skapet kjøpte for 70.000 kroner. Den
hadde noen passasjerlugarer og hjalp til
i tonnasjenøden. Året etter ble også
Galtesund overført fra Breviksruten og
kom mer til sin rett på Oslo-Kristian
sand.

Etter sommersesongen 1927 gikk
Arendalske til kontrahering av et nytt
skip for ruten, et skip på gode 170 fot -
altså i klasse med Galtesund. Det ble
levert fra Nylands Verksted 18. juni
1928 og bar navnet Tromøsund; et
vakkert skip av tradisjonelt arrange
ment.

Hurtigruten ble fra nå av hovedsakelig
underholdt med Tromøsund, Galtesund
og Kristiansand. Den gikk nå inn i sin
mest hektiske periode, med 6-7 ukent
lige rundturen I snitt ble det utført 330
rundturer i året gjennom 30-tallet. Det
var flere forhold som gjorde at ruten nå
gikk godt, også at Kystpostruten ikke
lenger anløp sørlandsbyene øst forAren
dal.

Det ble de neste årene gjort forsøk på å
opparbeide ny trafikk vest for Kristian
sand, i forlengelsen av Hurtigruten.
Våren 1929 ble Tromøsund satt inn i en
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Kystpostruten Oslo-Bergen
Sommerute fra 1. april 1932. Daglig med Oslo, Dronningen, Kong Oscar II Bjørgvin,
Kong Haakon, Christiania, Kong Sverre, Bergen og Kronprinsesse Martha.

avg Oslo l.dag 2300 fra Bergen l.dag 1300
Larvik 2. dag 0630 Leirvik 1700
Langesund 0800 Haugesund 2000
Kragerø 1030 Kopervik 2100
Risør 1200 til Stavanger 2330
Lyngør 1245 fra Stavanger 2. dag 0500
Borøen 1315 Egersund 1130

til Arendal 1430 Rekefjord 1300
fra Arendal 1530 Flekkefjord 1530

Grimstad 1700 Farsund 1830
Lillesand 1815 Kleven ved Mandal 2115

til Kristiansand 2015 til Kristiansand 2345
fra Kristiansand 2230 fra Kristiansand 3. dag 0200

Kleven 3. dag 0115 Lillesand 0345
Farsund 0400 Grimstad 0500
Flekkefjord 0700 Arendal 0730
Rekefjord 0900 Borøen 0830
Egersund 1030 Lyngør 0900

til Stavanger 1530 Risør 1000
fra Stavanger 1900 Kragerø 1130

Kopervik 2100 Langesund 1300
Haugesund 2300 Larvik 1515

til Bergen 4. dag 0530
til

Moss
Oslo

1900
2200

HurtigrutenOslo-Arendal-Kristiansand
Sommeren 1932

Avgang daglig, unntatt søndag . Noe variasjoner; mandag og torsdag avgang like frem
til Egersund.

avg Oslo l.dag 2100 fra Kristiansand l.dag 1230
fra Moss 2400 Lillesand 1430
til Arendal 2. dag 0800 Grimstad 1545
fra Arendal 0900 til Arendal 1700

Grimstad 1015 fra Arendal 1800
Lillesand 1130 til Oslo 2. dag 0500

til Kristiansand 1330
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ukentlig avstikker til Egersund som hadde
jernbaneforbindelse med Stavanger.
Skipet gikk fra Kristiansand klokken
1400 med ankomst 2200, la ut på tilbake
reisen klokken 0200 og gikk inn i Hurtig
ruten fra Kristiansand samme etter
middag. Senere på året ble det tatt opp
anløp av Flekkefjord på østgående.
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Fra september 1931 ble denne
ordningen utvidet til to turer i uken , og
i 1934 ble Tromøsund avløst av den noe
større og nyere Oslo. Arendalske tok
nå opp konkurransen med Stavangerske
og Sandnæs Damp. Sommeren 1935 ble
en av rutene også forlenget til Farsund,
vesentlig av hensyn til makrelleksport
en, men denne ordningen ble oppgitt.

I 1938 ble Kristiansand så knyttet til
jernbanenettet, og i november samme
år ble forlengelsesruten til Egersund
innstilt. Hurtigruten ble fra nå av utført
med Oslo og Galtesund med 6 rundturer
i uken. I vintersesongen ble Grimstad
og Lillesand sløyfet, mens sommerruten
fortsatt hadde daglige avganger og full
anløpsplan.

Arendalske hadde E Whittingtons Eftf
som ekspeditør i Oslo, med bryggeplass
ved Festningsbryggen på østsioden av
Akershus. Da denne bryggen i 1919 ble
tatt under ombygging til Utstikker II for
Amerikalinjen, ble kystruteskipene
flyttet til den nye Akershusutstikkeren
ved Pipervika. Her kom Arendalske
skip til å ha sin ekspedisjon så lenge
rutefarten varte. I Kristiansand var A
Werner ekspeditør før krigen, mens C
A Gundersen hadde ekspedisjonen i
Bergen, med kaiplass ved Bradbenken
og på 30-tallet på Bryggen.

ADSfikk kaiplass ved Akershuskaia i Oslo; her ligger Tromøsund en sommerdag like før
krigsutbruddet. Abels Kunstforlag

Sommeren 1939 var den siste med alle
syn skip i full virksomhet.
Kystpostruten: Dronningen, Kong Oscar II,

Hurtigruten: Galtesund, Kristiansand,
Tromøysund

De øvrige skip var på denne tid forlengst
solgt, se detaljer i skipslisten.

Ved krigsutbruddet høsten 1939 ble
ruteplanen innskrenket. Kystpostruten
ble opprettholdt med tre og Hurtigruten
med to skip. Et gikk i opplag som
reserve-skip, mens Kong Oscar II ble
leiet ut til Marinen som losjiskip på
Karljohansvern i Horten. Ved det tyske
angrepet 9. april 1940 dumpet Kristian
sand midt opp i trefningen mellom
Bliicher og Oscarsborg festning. Skipet
kom seg i dekning og slapp uskadd fra
hendelsen.

Ved okkupasjonen ble Kong Oscar II
tatt som krigsbytte av tyskerne, mens

Galtesund ble kjøptfra Danmark og seilte først i Breviksruten, herfor inngående ved
Langesund. Foto via Gunder Tande Sandersen

Krigen

Bjørgvin, Oslo

Bjørgvin ble rekvirert 24. april 1940.
Kristiansand holdt Hurtigruten gående
alene, mens Arendalske og Stavang
erske allered 10. mai kom til enighet
med Staten om å gjenopprette Kystpost
ruten med to skip, senere flere.
Dronningen ble solgt til Helgelandske i
november 1940, og da Bjørgvin ble
tilbakelevert våren 1941 hadde sel
skapet fire skip til rådighet for Kystpost
ruten. Rutefarten ble etterhvert be
grenset til å foregå i dagslys, overvaket
av tyske kontrollposter.

Bjørgvin kolliderte allerede 13.
oktober 1941 med bergensskipet P G
Halvorsen ved Hattholmen utenfor
Mandal. Det måtte settes på grunn og
sank på grunt vann, men ble hevet
senere på høsten og slept til Arendal
hvor havaristen ble liggende til krigens
slutt.

Selskapet kom til å miste to av sine
ruteskip gjennom kapringsaksjoner, i
begge tilfeller satt ut i live av kaptein
Odd Starheim i Kompani Linge.

Galtesund var på vei nordover fra
Flekkefjord til Rekefjord søndag 15.
mars 1942 klokken 1840 da 3 bevæp
nete karer tok kommandoen i styrehuset.
Skipet var da tvers av Jøssingfjord i
nordøst kuling, snøbyger og - 5 grader
Celsius. Etter råd fra losen, marinelos
Birger Hansen, fortsatte skipet nordover
til Hådyret før det dreide av mot vest
og satte kursen for Aberdeen. Det ble
en tøff tur med mye overvann før skipet
var fremme i Aberdeen formiddagen 17.
mars. Skipet ble deretter overlatt til
Nortraship og kom til å tjenestegjøre i
Skotland.

Etter den vellykkede kapringen av
Galtesund ble Starheim og en gruppe
på 40 mann satt på land på Sørvestlandet
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i januar 1943. Etter åha operert en stund sunds krigsforlis gikk det tapt 26 be- ukentlige avganger, før Stavangerskes
gikk de til aksjon mot Tromøsund un- setningsmedlemmer, 2 passasjerer og 15 Christiania sluttet seg til i august.
der anløp av Rekefjord 28. februar 1942. norske kommandosoldater. En livbåt
Skipet ble tatt under skudd-veksling ved drev senere i land på Jyllands vestkyst
kaien, slik at tyskerne straks fikk greie og flere lik på svenskekysten,
på aksjonen, og skipet satte så kursen
ut i havet under sterk nordvest kuling Fra 1943 hadde Arendalske således bare
og tung sjø. Dagen etter var fly fra to skip til rådighet for rutefarten. 11944
Coastal Command i kontakt med skipet, gjorde Oslo 18 rundturer i Kystpostruten
som deretter ble senket av tyske fly. Da som hver i gjennomsnitt tok 20 døgn,
britiske krigsskip kom til stede fant de mens Kristiansand gjorde 68 rundturer
bare vrakrester av skipet. Ved Tromø- i Hurtigruten mellom Oslo og Kristian- 1400 med ankomst 0sl° neste morgen

Etter at Galtesund hadde lagt til i Aberdeen Etter å ha blitt utstyrt med telegrafi ble
17. mars 1942 ble hele besetningen dagen skipet i juni 1943 sendt til Island og
etter sendt til London for intervju og stasjonert i Reykjavik, hvor det tok turer
eksaminasjon. Noen av offiserene kom til forskjellige militærbaser rundt om på
tilbake til skipet, forøvrig kom det nye folk kysten, før det bar tilbake til Liverpool i
ombord. Lasten ble losset, blant annet et august. Høsten gikk med til klassifisering,
flyttelass til Kopervik og noen Marna- og tidlig i november 1943 gikk Galtesund
motorer, og under ny kaptein fra Nortra- med 81 passasjerer fra Royal Air Force fra
ship gikk skipet til Greenock. Her fikk en Greenock til Færøyene, i følge med Nord
vite at Galtesund var overlatt til Marinen enfjeldskes godsruteskip Tordenskjold og
med tanke på å sende det til Svalbard, men en korvett. 40 sjømil nord for Skotland ble
dette det det ingenting av. skipet rammet av brottsjøer og pådrog seg

I stedet gikk det tilbake til Aberdeen og såpass sjøskade at det var nødvendig å
ble overlatt til Ministry of War på bare- returnere til Loch Ewe for å landsette
boat charter. Her ble skipet utstyrt med passasjerene og reparere i Ardrossan.
Oerlikon luftskyts på kanonplattform Fra begynnelsen av januar til september
akter, dessuten doble Hotchkiss-mitral- 1944 ble skipet liggende stand-by for anker
jøser, en på hver side av promenade- påClyden. Da ble mannskapet avmønstret
dekket. På formasten ble det rigget til og Galtesund lagt opp i bøyer ved Green-
sperreballong. ock med fire mann som vakter ombord.

Først i august 1942 ble Galtesund satt i Her lå skipet til 14. juni 1945, da det
rute mellom Scrabster nordligst i Skotland fikk full besetning og tok fullt passa
og Scapa Flow på Orknøyene. Her gikk sjerbelegg fra Greenock til Methil og
den i dagrute med last og passasjerer. I derfrå i konvoy via Kristiansand til Oslo,
november ble den dirigert til Birkenhead hvor Galtesund ankom 19. juni 1945.
og ble derfrå brukt til forsyningstjeneste
til kanonplattformer i Irskesjøen.

Kystruteskipet Oslo med nøytralitetsmerker Foto via Kjell Malmgren

Galtesunds krigseventyr

sand. Vinteren 1945 ble kystfarten
gradvis lammet av kullmangel og i april
gikk også Arendalskes siste skip i
opplag.

Den siste gjenreisning
Fasit for rederiets flåte i maidagene
1945 var Oslo og Kristiansand i opplag,
Bjørgvin lå som havarist ved Pusnes
Mek Verksted, mens Galtesund befant
seg i Storbritannia og Kong Oscar II var
blitt senket i januar 1945.

Skipene ble gjort klare til innsats, og
ca 30. juni 1945 kunne Oslo forlate
Akershusutstikkeren i Kystpostrutens
første tur etter krigen, fulgt av Galtesund
en uke senere. Oslo returnerte 10. juli
og den første måneden gikk ruten med

Kristiansand kom på samme tid inn i
sin gamle rute Oslo-Kristiansand, som
på grunn av forholdene en tid fortsatte
som dagrute. Fra 4. oktober ble den
igjen seilt om natten, med avgang fra
hovedstaden klokken 2100 tirsdag og
lørdag med ankomst Arendal neste dag
klokken 0800 og Kristiansand klokken
1400. Retur mandag og torsdag klokken

klokken 0700.

Med rutefarten i gang var det tid for å
se fremover. Direktør Løvold trådte nå
tilbake etter nesten 40 års tjeneste, og
til etterfølger ble utnevnt Thorleif
Thoresen. I 1946 ble aksjekapitalen
fordobiet fra 800.000 til 1.6 millioner
kroner ved nytegning. Derved ble også
selskapets økonomiske fundament
styrket.

De neste tiårene ble preget av vekst
og utvikling av rutebildriften, hvor det
i tilleg til rallende materiell ble investert
i garasje- og verkstedsanlegg. Selskapet
la under seg flere mindre lokalselskap
og fikk etterhvert en dominerende stil
ling i Aust-Agder.

Når det gjaldt rederidriften stod
selskapet i 1946/47 ved noe av en
skillevei. Enda en gang ble det vurdert
å gå inn for utenriksfart, blant pro
sjektene var å anskaffe et Liberty-skip,
men dette ble ikke realisert.

Rutefarten måtte nå leve med kon
kurranse fra jernbanen, da Sørlands
banen stod klar i 1944. Det brant derfor
mer eller mindre blått lys for post
bidraget til Kystpostruten, og den fikk
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Kystruteskipet
Bjørgvin///:/: en
omfattende
modernisering
på Pusnes i
1945-47.
Foto Olav
Opedal. NSS'
Opedals-
samlingen

heller ikke særlig støtte fra Departe- ombygging ved Pusnes mek Verksted på & Verksted for modernisering og om
mentet. Selskapet søkte om valutalisens Tromøya. På vårparten ble skipet bygging til oljefyring,
for å kjøpe en Kil-klasse patruljefartøy trukket opp på slippen og delt i to, Kristiansand fortsatte i nattruten
for ombygging til Hurtigruten Oslo- forlenget med 20 fot og fullstendig Oslo-Kristiansand, med avbrutt som en
Kristiansand, men fikk avslag på søk- modernisert med ny overbygning og grunnstøtning ved Fuglehuk 3. januar
nåden. Det gjenstod da ikke andre mu- innredning. Skipet fikk ny utfallende 1946 i tett frostrøyk. Passasjerene ble
ligheten enn å flikke på det eksi-sterende baug og fremstod nesten som et nytt skip tatt opp av Oslo, mens skipet ble reparert
materiell, og de neste årene ble det ved levering 22. mai 1947. Den opp- ved Pusnes og fikk samtidig bygget inn
investert store summer i moder-nisering rinnelige triple expansion-maskinen fra 11 nye køyeplasser. For åfå bukt med
og installasjon av oljefyring ide fire 1910 var beholdt, men kjelen bygget om utgiftsøkningen ble også Kristiansand
dampskipene. Først rundt midten av 50- til oljefyring. Bjørgvin ble nå satt inn i bygget om til oljefyring fra januar til
tallet ble det investert i nye rute-skip, Kystpostruten Oslo-Bergen. april 1948 ved Framnæs Mek Verksted
men nå først og fremst rettet mot I denne ruten kom den til å samseile i Sandefjord.
godsbefordring. med Oslo, med enkelte avbrudd. Første Galtesund gikk den første tiden i

Selskapets fire skip ble de neste år på- til Nordenfjeldske til Hurtigruten Bjørgvin i mai 1947 og kom over i
kostet store beløp. Bjørgvin, som siden Bergen-Kirkenes som erstatning for Hurtigruten Oslo-Kristiansand. Da
1941 hadde ligget opplagt i havarert Kong Harald, og fra dember 1949 til sommerseongen var slutt, gikk skipet til
stand, ble høsten 1945 tatt under april 1950 lå skipet ved Drammens Slip Pusnes for en påkrevd modernisering,

Også Galtesund kom tilbake i
rutefarten og ble påkostet
modernisering.
Foto Olav Opedal, NSS-
Opedalssamlingen
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halvår 1948 var Oslo eksempelvis utleid Kystpostruten, inntil den ble avløst av
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herunder ombygging til oljefyring. Den skipet navnet Arendal og ble presentert Arendal, men ble værende i byen under
kom i fart igjen 5. februar 1948 og som landets mest moderne kystruteskip. sitt gamle navn. Sommeren 1956 gikk
avløste da Kristiansand som ble sendt Det viste seg imidlertid ikke helt vel- det i Kystpostruten utleid til Stavanger-
til verksted.

De neste 8-10 år kom Oslo og Bjørgvin
til å seile i Kystpostruten, mens
Kristiansand underholdt Hurtigruten,
supplert av Galtesund i sommer
sesongen. Sistnevnte gjorde ellers
tjeneste som reserveskip og vikarierte
også i Bergensruten. Lastetilgangen var
god, mens passasjertrafikken ble mer og
mer preget av turister og feriefolk. I
1953 var det årlige tilskuddet kommet
opp i 660.000 kroner, men ble av
Departementet foreslått redusert til
490.000. Som ved tidligere innsparings
forslag ble hele Sørlandskysten mobi
lisert til protester og resolusjoner, og
etter et saken ble tatt opp i Stortinget
ble bidraget reddet. Fremdeles var det
hensynet til næringslivet på de mindre

stedene som slo tyngst ut.

Förnyelse og avslutning
Spørsmålet om nytt skip ble aktualisert
på 50-tallet og dennegang med vekt på
godsbefordringen. Et skip på rundt 750
tdw ble bestilt i januar 1954 fra Sölves
borgs Varvs & Rederi AB, utstyrt for
enkel godsbehandling med hydrauliske
kraner og store luker. Det fikk bare 10
køyeplasser, men hadde ellers sertifikat
for 100 passasjeren Tanken var at skipet
skulle seile i ruten gjennom hele året,
men avløses av dampskipene i sommer
månedene, da dte kunne leies ut.

Ved levering 12. februar 1955 bar

Kristiansand en snøtung vintermorgen ved Akershuskaien. Foto Per Erik Johnsen

lykket for ruten og ble i mai sluttet for ske, men ble samme høst solgt til
3 måneder til Svenska Lloyd. På denne opphugging.
tid fikk selskapet et godt tilbud fra

britiske kjøpere og solgte skipet for 4 Fra juni 1957 kom motorskipetArendal
millioner kroner for levering i august. til å samseile med dampskipet Bjørgvin
Se ellers om skipets historie i forrige i Kystpostruten, i selskap med Kron-
nummer av SKIPET. prinsesse Martha og Rogaland fra Sta-

Dette rederiets første motorskip ble vangerske. Disse fire skipene opprett-

Fra Akershuautstlkkeren kt 20»

Ruten den 1/1
«Bjørgvin»
«Rong: Olav»
«Oslo»

Qods mottas
opplysntager

HURTIGRUTEN OSLO—KRISTIANSAND

D/S «KRISTIANSAND» Era Oslo tirsdag og fredag kl 20.00
aul. Lyngør kt 6.00, Arendal kl. 8.00, Grimstad kl. 10.45
til Kristiansand kl. 14.00.

Gods mottas daglig på N. Akershusbrygge (skur 28).
Nærmere opplysnlnger 1 relsebyråene eller selskapets agenter
E. WHITTINGTONS EFTF. A/S, Skipperart. 4. Til. 42 89 46

Innstille*.

på Akershusutstikkeren. Last bes anmeldt Nærmere
ved henv. til relsebyråene eller salskapenes agenter.

(ADS) torsdag 3/1 E. Whlttlngtons Eftt. A/S
(DSD) lørdag 6/1 Holger Fischer
(ADS) tirsdag 8/1 E. Whlttlngtons Eftf. A/S

en kortvarig, men lukrativ affære.
Salgsgevinsten kom opp i 2.2 millioner
kroner, som ble investert i et nytt skip
bestilt fra Pusnes Mek Verksted. Det ble

bygget etter samme arrangement som
forløperen, men fikk større passasjer
innredning med 30 køyer, større
maskinkraft og et mer tjenlig luker.
Denne nye Arendal ble levert i juni 1957
og ble straks satt inn i Kystpostruten.

Motorskipet Arendal erstattet nå
Oslo, som ble overført til Oslo-Kristian
sand-ruten som sommersesongen stod
for døren. Dette gjorde det mulig å
pensjonere Kristiansand fra 1915, som
ble solgt til opphugging i Nederland.

Derved stod Arendalske igjen med to
dampskip, idet også Galtesund var blitt
solgt. Dette rederiets eldste skip var
solgt i 1955 til Alfred I Thommesen i
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Bjørvin bakker utfra
Akershuskaien våren
1960, kortfør skipet
forliste ved Tønsberg
Tønne, fotografert av
Per Erik Johnsen

holdt tre ukentlige rundturermed avgang
fra Oslo tirsdag, torsdag og lørdag
klokken 2000.

Hurtigruten ble fra midten av 50-tallet
underholdt med to innleide fraktebåter,
supplert med dampskpet Kristiansand i
sommermånedene. Sommeren 1957 ble
niten overtatt av Oslo, som også seilte
den følgende sommer. Etter å ha seilt
nattruten Oslo-Kristiansand for siste
gang, gikk Oslo midt i august 1958
tilbake til Kystpostruten, mens Bjørgvin
gikk i opplag. Derved var sørlending
enes sjøvei til Oslo nedlagt.

Arendalske så på nye muligheter for
å bruke sjøveien. I november 1959 søkte
selskapet konsesjon for hydro-foilrute
Oslo-Arendal. Det ble ingen-ting av
dette, men leiebåtene fortsatte som
lasterute. Da niten ble innskrenket til ett
skip i september 1964, ble den samtidig
supplert med godsbilrute landeveien.
Fire år senere gikk Aren-dalske i
kompaniskap med NSB om niten, og
båtruten ble da nedlagt.

Derved stod selskapet igjen med to
gamle dampskip og et moderne motor
skip til niten mellom Oslo og Bergen.
Etter å ha seilt over vinteren 1958/59,
ble Oslo solgt til greske kjøpere i mai
1959. Da kom Bjørgvin inn igjen i niten
og fortsatte å seile sammen med Aren
dal. Den 21. mai 1960 gikk den på grunn
på Blytampgrunnen ved Tønsberg
Tønne i tåke, for østgående. Skipet sank
med akterenden på 16 meters dybde,
mens mastene stakk opp over vann.
Berging kom ikke på tale, og i juli ble
vraket solgt as assurandørene til Jan Ths
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Høeg, Larvik, for opphugging på stedet. Derimot vil det ha skadevirkninger for
Egentlig var det en uverdig slutt på en godstransporten landsdelene imellom.»
særdeles pålitelig dampskipsdrift.

Kystpostruten fortsatte med Arendal, Nybygningen fra Mjellem & Karlsen lå
og ganske snart ble lastebåten Braken klar til levering i januar 1962 med
på 520 tdw leiet inn, mens selskapet navnet Oslo. Den var i arrangement
gikk i gang med planene om et nytt som Arendal, men med noe større
kombinert last/passasjerskip. Bygge- passasjerkapasitet, 34 køyer og sertifikat
kontrakten gikk til Mjellem & Karlsen for 120 i kystfart og 250 i kortere
i Bergen for et skip i klasse med innenskjærs fart. Byggeprisen kom opp
Arendal. i 4.428.000 kroner. Skipet fremviste

I mellomtiden ble det på stats- moderne linjer og var såvidt vites det
budsjettet for 1961 bevilget 495.000 første norske småskip med bulb-baug.
kroner i tilskudd til Kystpostruten, på Oslo fikk bare seile to år med
basis av tre passasjerførende skip. På statsbidrag, for i 1963 falt bidraget bort
anmodning fra Samferdselsdeparte- for godt. Det betød at kystruten fra 1.
mentet hadde samferdselskonsulentene september 1963 ble redusert til tre skip,
i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Arendal, Oslo og Rogaland, mens
Rogaland gitt en utredning om niten, Kronprinsesse Martha ble trukket ut.
hvor det het: «Konklusjonen må bli at Fra samme dato ble eksotiske
en nedleggelse av kystruten synes åha anløpssteder som Rekefjord, Lillesand,
mindre skadevirkninger for passasjer- Borøya og Lyngør sløyfet. På denne
trafikken, unntatt for sommerturismen. måten ble rundturene redusert fra 9 til 7

Passasjerbelegget med Kystruten ble etterhvert avhengig av ferietrafikken; her klapper
Oslo til kai. Foto Birger Dannevig
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Arendal fra 1957 seilte ti år i Kystruten; herfotografert ved Bradbenken i Bergen av
Arne Sognnes

dager, og frekvensen kunne opprett- 1967 ble Arendal solgt til Senegal og
holdes med tre skip. Under dette opp- formelt overlevert 29. desember 1967 i
legget gjorde selskapets skip vanligvis Oslo. Oslo fortsatte en tid; opplevde
96-98 rundturer i året. 20 prosent økning i passasjertallet

Seiv om skipene seilte med godt utgiftene spiste opp det meste,
passasjerbelegg i sommersesongen, var Etter sommersesongen 1969 var det
det lasterommene som stod for inn- slutt. Etter utlossing i Oslo 15. oktober
tjeningen. Nå stod forandringene for ble skipet dagen etter levert til kanadiske
døren. Samseilingsavtalen med Stavan- kjøpere. Idet kaptein Trygve Henriksen
gerske opphørte 30. september 1966, og overlot skipet til de nye eierne var det
fra samme dag innledet Arendalske en 111 år gammel virksomhet som tok
samseiling med Veritas-ruten. I Oslo slutt. Sjøveien til Sørlandet ble nå
dannet selskapene i fellesskap AS liggende øde, hva passasjertrafikk
Kystterminalen. angikk.

Sekstitallet førte til stadige økninger
i driftsutgiftene, hvor passasjerskipene Arendals Dampskibsselskab AS
ble hardt rammet. Ved utgangen av fortsatte med rutebiler, godstransport og

sommeren 1968, men økningen i drifts-

reisebyrå. Høsten 1984 fikk Oslo
selskapet SSB Invest AS majoritet i
selskapet, og i februar 1986 ble det delt.
Nå eide AS Mercurius 61.4 prosent, og
hovedselskapet fortsatte som Aust-
Agder Trafikkselskap AS hvor NSB fikk
overta 45 prosent og Aust-Agder
Fylkeskommune 16.4. Andeler i tre
skip, OBO-skipet Sandefjord og
cruiseskipene Sea Goddess I og //, samt
kontorbygget Langbryggen 21 ble
overført til et nytt selskap som arvet
navnet Arendals Dampskibsselskab.
Året etter ble majoriteten solgt til
Mørland Invest AS, slik at interessene
ihvertfall kom tilbake til Arendal.

Dannevig, Birger: Hundre år i kystfart.
Arendals Dampskibsselskab

Dannevig, Birger: Arendals Dampskibs
selskab 1857-1982,
Arendal 1982

Dannevig, Birger: Arendal gjennom
skiftende tider. 1528-1723-

Kolltveit, Bård: Kystpostruten og
andre passasjerruter mellom
Oslo og Bergen 1828-1969
Norsk Sjøfartsmuseums
Årbok 1971

Langstrøm, Dannevig et al:
Kystruta Oslo-Bergen.
Oslo 1981

Næss, Knut H: Dampskib med navnet
Moss gjennom tidene.
Skipet 4.1994

Egne notater og samlinger
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1857-1957.
Upublisert manuskript

1973. Arendal 1973

Kilder:

Oslo fra 1962
kom til å sette

passasjertrafikken

Sørlandskysten.
Foto Per Erik

punktumfor

rundt

Johnsen
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Med velsignelse fra Bård Kolltveit kan vi Hjuldamper NEDENÆS
gjengi hans profiltegninger av Arendalskes 33.5 kml 82pp/16fot
flåte i Kystpostruten, som publisert i Ose dampmaskin, 35 nhk
"Kystruta Oslo-Bergen", utgitt i 1981. 1857: Levert fra Tischbein

Arendalskes fargeskjema og skorsteins- selskab, Arendal.
merke har endret seg over årene. Før år- Kostet 11.000 Spd
hundreskiftet var skipene både svarte, 6.1864 Solgt til Parafin Oliecompagniet,
grønne og gråmalte, før hvitmalingen slo
gjennom med Kong Oscar II i 1904. 10.1866 Grunnstøtte og sank 5. oktober

Skorsteinsfargen var opprinnelig svart, så 1866 utenfor Farsund. Utførte da
hvit med svart topp, fra 1894 til 1908 gul, ds Ryfylkes rute for Det Stavanger-
deretter svart og etter krigen gul med svart ske Dampskibsselskab.
topp og rederiflagget i blått og hvitt.
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Skipsliste for AS Arendals Dampskibsselskab

1857: Levert fra Tischbeins Schiffswerft,
Rostock, til Arendals Dampskibs-

Risøbank/Mandal for 5.500 Spd

ds ARENDAL JRLD
58.5 kml (149 brt) 113.7/20.6/11.7 ft
2-syl compound 41 nhk, 9 knop, Motala Co
6.1865 Levert fra Motala Mek Werkstads

AB, Lindholmens Werkstad,
Göteborg til Arendals Dampskibs
selskab.
Kostet 18.000 Spd, i fart Oslo-
Kristiansand, fra 1867 Oslo-Bergen.

5.1877 Solgt til Det nye Søndmør-Roms
dalske Dampskibsselskab, Ålesund
for kr 40.000, nytt navn Aalesund.

10.1881: Til Vesteraalens Dampskibs
selskab AS, Stokmarknes/Bodø for
kr 20.000, omdøpt Vesteraalen.

1882 Ombygget, ny maskin ved Bergens
MekVerksted: 187 brt
Compound-maskin, 35 nhk

1.1890 Til Nordfjords Dampskibsselskab
(V Behrens), Bergen, for kr 40.000,
omdøpt Nordfjord

6.1891 På tvangsauksjon til Erik Rusten for
23.000 kr, registrert på AS DS
Nordfjord (C C Krohn), Bergen

1895 Nordfjords Dampskibsselskab,
Bergen

1896 AS DS Nordfjord (Erik Rusten),
Bergen

1900 Vestenfjeldske Dampskibsselskab
(Erik Rusten), Bergen

12.1914 Rederiet konkurs
1.1915 På tvangsauksj on til AS Romsdals

Dampskibsselskab, Molde, for kr
40.000.

1920 Overtatt av Møre Fylkes Rute
selskap, Molde

1947 Solgt til Måløy Sildoljefabrikk AS
(Gerh Voldnes), Fosnavåg/Ålesund.
Først brukt til losjiskip

1952 Bygget om til motorfraktebåt ved
Hjørungsvaag Verksted: 246 brt 250
tdw 3-syl 250 bhk Wichmann

12.1970 Solgt til Brødrene Anda, Stavanger
til opphugging.

ds MOTALA HTQJ
127 kml (331 brt) 136.0/24.8/10.1 ft
2-syl lavtrykks dampmaskin, 65 nhk,
bygget av Motala Co
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10.1868 Levert fra Motala Mek Werkstads 1895: Ombygget, ny kjel Bergens Mek
AB, Lindholmens Werkstad, Göte- Verksted: 419 brt 289 nrt
borg til Arendals Dampskibs- 1.1907 Kom i brann natt til 4. januar 1907
selskab, Arendal. Kostet 35.000 utenfor Lista på reise i vestgående
Spd, i fart Oslo-Bergen, fra 1896 i kystrute, satt på land på Huseby-
Breviksruten. stranda, 250 meter fra land.

1883: Ombygget, ny maskin ved Akers 5 omkom.
Mek Verksted, 335 brt 190 nrt,

jy iiuk, iu.j imup dg ARENDAL JVLK
1912 Gjennomgripende ombygd ved 517 brt 158 4/26 4/17 7ft

Pusnæs Støberi & Mek Verksted, Compound-maskin fra Lindholmen,
Arendal, for 100.000 kroner, 480 n
omdøpt BREVIK 7 1882 LeVert fra Lindholmens Werkstad,
394 brt 135.4/25.6/16.8 ft Goteborg (-..) til Arendals Damp-
Grkk 1 Breviksruten inntil ned- skibsselskab, Arendal. Kostet
leggelsen 11936. 255.000 kroner, i ruten Oslo-Bergen

8.1938 Solgt til Grimstads Ophugmngs Co. lg98 Ombygget ved Akers Mek Verk-
sted, herunder maskin bygget om,

ds LINDHOLMEN HTVR ny kjele: 516 brt 303 nrt
421 brt 150.2/26.2/16.8 ft 5 1939 So]gt m Grimstads Ophugnings Co.
Compound Lindholmen, 105 nhk, 11 knop
4.1878 Levert fra Lindholmens Werkstad,

Compound, 59 nhk, 10.5 knop

Göteborg (-..) til Arendals Damp- ds SPERO JVPK
skibsselskab, Arendal. Kostet 968 brt 1187 tdw 216.2/32.6/13.8 ft
223.000 kroner, i rute Oslo-Bergen. Triple expansion fra Nylands, 500 ihk

3.1891 Levert fra Nylands Verksted, Oslo
(-78) til AS Arendals Dampskibs
selskab, Arendal.
Lastebåt, kostet 285.000 kroner.

1908 Solgt til B Stolt-Nielsen m fl,
Haugesund for 125.000 kroner

3.1912 Grunnstøtte 4. mars 1912 ved
Raunen, Lista på reise Larsnes-
Porsgrunn med kalkstein. Usiktbart
vær, strøm.

ds DRONNINGEN JVPQ
661 brt 400 nrt 186.6/27.0/20.1 ft
Triple expansion dampmaskin, Bergens
MV, 1133 nhk, 12 knop
6.1894 Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri,

Fevik (-12) som Dronningen til AS
Arendals Dampskibsselskab, Aren
dal. Kostet 310.000 kroner, i ruten
Oslo-Bergen

1907 Ny kjele ved Nylands Verksted
11. 1940501gt til Det Helgelandske Damp

skibsselskab, Sandnessjøen for
kr 467.000.

1942 Modernisert ved Trondhjems Mek
Verksted

10.1947 Solgt til Ole T Rakke, Kristiansund
1.1948 Til Haralambos Typaldos, Piraeus

1962: Strrøket fra registrene

ds EXCELLENCEN JCPG
425 brt 241 nrt 159.2/23.1/16.5 ft

Compound-maskin fra Motala Co, 480 ihk,
12 knop (installert 1876)
1859 Levert fra Motala Co, Norrköping

som hjuldamper Ystad til Malmö
Ångbåtsbolag (Gabriel Hedman),
Malmö, for rutefart Nord-Sverige-
Stettin-København-Goteborg-
Christiania.

1860-tallet: Bygget om til propelldamper
for samme rederi, omdøpt
Excellencen Toll.

11.1873 Innkjøpt av DS Excellencens
Rederi AS (Kaptein Larsen),
Kristiansand, for 32.500 Spd,
omdøpt Excellencen.
I rutefart Oslo-Kristiansand.

1875 disponent J W Prebensen, senere
Nils Christensen

1876 Innsatt ny compound-maskin,
Motala Co, 480 ihk

1.1879 På tvangsauksjon til J W Prebensen
Kristiansand for kr 25.000, reg
Oslo, senere Risør.

1884 Ny kjele Akers Mek Verksted
1885: Satt inn i rute Oslo-Bergen
11.1899 Innkjøpt av Arendals Dampskibs-

7.1935 Solgt til Stavanger Skibsophug
nings Co, Stavanger, opphugget
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for GBP 12.000 /kr 240.000,
omdøpt Ionion.

selskab, Arendal. Brukt i ruten
Oslo-Bergen til 1904, deretter i
natthurtigruten Oslo-Kristiansand
om sommeren, reserveskip, fra
1929 i Breviksruten til 1935.

_, Lindholmen 1878

Dronningen 1894

Excellencen 1859



ds VØRINGEN HPCN
194 brt 113 nit 119.3/16.2/10.8 ft
Compound dampmaskin, bygget 1873 på
Laxevaag, 35 nhk
5.1861 Levert av skipsverft i Hull som

Vøringen til Brunchorst & Dekke,
Bergen
Opprinnelig 42.5 kml,
105.0/15.6/8.5 ft, 2-syl lavtrykks
maskin, 30 nhk

2.1871 Solgt til Interessentskab i Arendal
1873 Til J Hansen m fl, Bergen for 2.000

1.1874 Chr Magnus & P G Pettersen,
Bergen

1875 Vøringens IS, Larvik, også
registrert som Laurvigens Damp
skibsselskab (A Jeremiassen),

4.1881 DS Vøringens IS (P A
Johannessen), Skien

1886 Ombygget og forlenget:
178 brt, 119.3/16.2/10.8 ft

1887 Ny kjele Nylands Verksted
11.1892 Vøringens Aktieselskab (A Johnsen),

Skien - satt i rute Skien-Arendal
1903 Kjøpt av AS Arendals Dampskibs

selskab, Arendal
fortsatte i godsrute Skien-Arendal
til 1917.

1923 Solgt til Arendals Skibs-
Ophugnings Co.

ds EIDANGER HQNJ
219 brt 124 nrt 116.7/18.8/9.3 ft
Compound-maskin, Bergsunds MV
1857 Levert fra Motala Co, Motala (-67),

Opprinnelig 104.0/18.0/10.1 ft
1888 Til FA de Brun, Stockholm
1889 Til J F Dickson, Göteborg, omdøpt

1891 Innkjøpt av AS Eidanger (A Johnsen),
Skien, omdøpt Eidanger

1894 Til Vøringens Aktieselskab (A
Johnsen), Skien

1894 Forlenget/ombygget: 219 brt 124 nrt,
116.7/18.8/9.3 ft
I diverse ruter, fra 1895 Skien-
Brevik-Kristiansand

1898 Ny compound-maskin og kjel ved
Christianssands mek Verksted,
250 ihk

1903 Innkjøpt av AS Arendals Damp
skibsselskab, Arendal
Fortsatte i Brevikruten, fra 1915
Skien-Arendal til 1917, fra 1923
Oslo-Kristiansand, fra 1926 gods
rute Skien-Arendal, fra 1929
Mandal-Skien-Østfoldbyene.
Opplagt 1930
Ombygget og modernisert: 239 brt

8.1931 Solgt til Arendals Skibs-
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Spd
Installert nytt maskineri Laxevaag
Verk

som Wingåker til svensk rederi.

Laban

Ophugnings Co, Tromøya

ds KONG OSCAR H MBTJ til Dampskibsselskapet Glommen,
914 brt 477 nrt 197.0/30.7/21.8 ft Fredrikstad.
Triple expansion-maskin fra B&W, 900 ihk, Bygget for rutefart Oslo-Østfold,
13 knop fra 1895 i rute Brevik-Kristiansand.
6.1904 Levert fra Burmeister & Wain 1896 Brønnen bygget igjen til full storm-

10.1939 Utleid til Marinen som losjiskip på 1905 Innkjøpt av AS Arendals Damp-

4.1949 Tatt som tysk prise, brukt som Fortsatte i Breviksruten, fra 1923

1.1945 Angrepet 12. januar 1945 utenfor 1.1933 Solgt til AS Horten (S Nilsen),
Sandnessjøen av britiske fly, satt på

ds HALDEN HCGD
318 brt 184 nrt 128.5/21.9/16.8 ft ds NORGE MFWJ
Triple expansion maskin fra FMV, 450 ihk, 793 brt 397 nrt 180.8/28.7/20.4 ft
12 knop Triple expansion dampmaskin Fredriksstad
7.1890 Levert fra Fredriksstad Mek Verk- MV, 174 nhk

sted, Fredrikstad (-13) som Halden 3.1910 Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri,

Skibsbyggeri. København (-234) til dekker, tonnasjen øket fra 282 til
AS Arendals Dampskibsselskab, 318 brt.
Arendal. Kostet 458.000 kroner, 1899 Til AS Halden (H Slang),
rute Oslo-Bergen

Karljohansvern.

transportskip Oslo-Kristiansand, opplagt ca 1930,

grunn og sank. Vraket ble fjernet Slept fra opplag i Arendal til
vinteren 1954/55 av Høvding Nylands Verksted for reparasjon.
Skipsopphugning. 5.1939 Solgt til Stavanger Skibs-

Fredrikstad

skibsselskab, Arendal.

Horten, omdøpt Svein II

Ophugnings Co AS.
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2.1928 Gikk på grunn og sank 20. februar
1928 ved Trollholmen nord for
Haugesund, 10 omkom
Hevet, slept til Laxevaag Maskin &
Jernskibsbyggeri, Bergen, for
reparasjon.

12.1928 Levert 29. desember 1928 som
BJØRGVIN, 792 brt 384 nrt

10.1941 Kolliderte 13. oktober 1941 med ds
P G Halvorsen ved Hattholmen
utenfor Mandal, satt på grunn og
sank på grunt vann. Hevet, slept til
Arendal, lagt opp.

11. 1945Til Risnes mek Verksted for
reparasjon, forlenget, ny innred
ning, overbygning, baug og
ombygget til oljefyring.

5.1947 Levert 22. mai 1947: 911 brt 511
nrt, 208.8oa/200.5/28.9/20.7 ft

5.1960 Grunnstøtte 21. mai 1960 på Bly
tampgrunnen ved Tønsberg Tønne,
på østgående i kystruten. Sank på
grunt vann. Vraket overtatt av
Arendals Forsikringsselskab, som
solgte det videre til Jan Ths Høeg,
Larvik, for opphugging på stedet.

ds KRISTIANSAND
484 brt 151.0/25.1/17.8 ft
Triple expansion av Stavanger Støberi &
Dok, 122 nhk
1.1914 Levert fra Stavanger Støberi &

Dok, Stavanger (-69) til AS Aren
dals Dampskibsselskab, Arendal
Kostet kr 300.000, bygget for
Breviksruten

2.1914 Grunnstøtte 4. februar 1914 på
nordsiden av Grønholmsgapet i
innseilingen til Risør på reise
Brevik-Kristiansand, tett tåke.

28

Norge under reparasjon på Laksevåg i 1928. Foto via AlfJ Kristiansen

Grimstad (-71), hvor skroget var
bygget, mens utrustning ble utført
ved Fredriksstad Mek Verksted.
Levert til AS Arendals Dampskibs
selskab, Arendal.
Kostet 385.000 kroner, satt inn i
niten Oslo-Bergen.

Skipet ble slått til vrak og
kondemnert 18. februar.

ds KRISTIANSAND MLDH
473 brt 253 nrt 151.2/25.2/17.4 ft
Triple expansion Nylands, 102 nhk
6.1915 Levert fra Nylands Verksted, Oslo

4.1948 Levert fra Framnæs Mek Verksted,
Sandefjord etter ombygging til
oljefyring

6.1957 Solgt til NV Arie Rijsrdijk (Boss &
Zonen), Hendrik-Ido-Ambacht,
Nederland, erklært hugget 5.1958.

ds GALTESUND MTSB
623 brt 292 nrt 170.1/27.6/18.2 ft
Triple-expansion maskin fra B&W, 140 nhk
1905 Levert fra Burmeister & Wains

1917 Solgt til C M Engholm, København
1917 Videre til AS Christiansholms

1.1919 Til Dampskibsselskabet af 1912
(A P Møller), København/Rønne

8.1919 Innkjøpt via tysk verft av AS
Arendals Dampskibsselskab, Aren
dal. Midlertidig omdøpt Skandia II,
sendt til Porsgrunds Mek Verksted
for ombygging.

(-247) til AS Arendals Dampskibs
selskab, Arendal.
Kostet kr 320.000, bygget for
Breviksruten, fra 1932 Hurtigruten
Oslo-Kristiansand

Skibsværft, København (-238) som
Skandia til AS DS paa Bornholm af
1866, Rønne.

Fabriker, København

1.1920 Levert under navnet Galtesund, satt
inn i Breviksruten, fra 1927
Hurtigruten Oslo-Kristiansand.

3.1942 Kapret av norske motstandsfolk,
ført til Aberdeen. I Nortraships flåte
til 6.1945.

6.1945 Levert tilbake til rederiet i Oslo
2.1948 Levert fra Pusnes mek Verksted,

1955 Solgt til Alfred I Thommesen,
Arendal
Sommeren 1956 utleid til Det
Stavangerske Dampskibsselskab for
Kystpostruten til erstatning for
Kronprinsesse Martha.

10.1956 Solgt til NV Holland Scheepswerf
& Maschinehandel, Hendrik-Ido-
Ambacht. Hugget i 1957.

ds ANEMONE MSKW
185 brt 80 nrt 225 tdw 142.8/19.5/10.2 ft
Dobbel compound maskin fra verftet, 35
nhk, 12 knop
6.1887 Levert fra Fleming & Ferguson,

Paisley, som dampyacht Grace
Darling, eiet i 1905 av Bernard
Henry Clerc, Cowes.
Opprinnelig 169 brt, 250 TM

Eiet i 1910 av Chevalier de Fabribeckers de
Cotils & Grace, Antwerpen som
Anemone. Eieren hadde i 1912 tittel
av baron.

8.1914 Yachten befant seg i Norge under
utbruddet av krigen, opplagt i Bergen
ca 1918 Solgt til M B Bakke & Sønner,

Arendal
1919 Solgt videre til AS Koks (Harald

Berthelsen), Arendal, avrigget ved
Pusnæs Støberi & Mek Verksted og
bygget om til lastebåt.

1922 AS Anemone (P Clemmetsen),
Arendal, satt inn i triangelrute Oslo
Århus-Göteborg

2.1926 Innkjøpt av AS Arendals Damp
skibsselskab, Arendal, for 70.000
kroner. Fra 1.3.26 satt inn i Hurtig
ruten Oslo-Kristiansand, vesentlig
lastebåt, men noen lugarer, fra 1929
godsrute Mandal-Skien-Fredrikstad.
Opplagt 1929.
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Tromøya, etter modernisering og
ombygging til oljefyring:
605 brt 302 nrt
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12.1931 Solgt til John Iversen, Harstad
5.1932 Bj Wickstrøm m fl, Harstad
4.1933 Forlist 16. april 1933 vedRevsbotn,

Hammerfest. (420.000 kroner), dokket på Nyland
28. april og deretter overlevert, nytt ms OSLO LNED
navn Aegeus. 727 brt 341 m 75° tdw

ds TROMØSUND LGRF 1965 Omdøpt Kefallinia 208.0oa/187.0//36.2/8.3 ft
732 brt 392 nrt 172.9/28.9/18.9 ft 5.1968 Brannskadet 15. mai 1968 under 1 MAN' 168° bnk
Dobbel compound, Lentz nr 7 fira Nylands, opplag i Ambelakia under klar- 1  1962 Levert fra Mjellem & Karlsen,
850 ihk, 13 knop gjøring til turistsesongen. Skipet Bergen (-81) til AS Arendals
6.1928 Levert fra Nylands Verksted, Oslo ble liggende utbrent og kantret med Dampskibsselskab, Arendal.

(-291) til AS Arendals Dampskibs- babord side under vann. Senere Lugarkapasitet for 34 passasjerer,
selskab, Arendal. fjernet/hugget. sertififikat for 250 i kystfart.
Kontrahert 30. august 1927, sjøsatt I Kystpostruten Oslo-Bergen.
15. mars 1928 og levert 18. juni ms ARENDAL LNDP 10.1969 Solgt til Maritime Agency Inc,
1928. Bygget for Hurtigruten Oslo- 605/978 brt 202.3/36.2/8.0-16.0 ft Quebec, levert i Oslo 16. oktober
Kristiansand, senere Oslo-Bergen. 6-syl MAN, 785 bhk, 11 knop 1969 °§ omdøpt Nordbec.

2.1943 Kapret av norske motstandsfolk 28. 2.1955 Levert fra Sölvesborgs Varvs & 1970 Nytt navn Før? M/rcgan
februar 1943 ved kai i Rekefjord, Rederi Ab, Sölvesborg (-41) til AS 198 1 Til Logistec Navigation Inc,
ført til Skotland, men senket 1. Arendals Dampskibsselskab, Quebec
mars av tyske fly. 28 omkom, Arendal. Lugarkapasitet for 10 1988 SPM Tours (Jean Pierre Andrieux),
hvorav 2 passasjerer, 12 besetnings- passasjerer. Seilte kort tid i Kyst- St John, reg Antigua
medlemmer og 16 motstandsfolk. postruten, fra mai 1955 sluttet til 1994 Amstel Shipping Soc de RL, Puerto

Rederi AB Svenska Lloyd for 3 Limon, Honduras, omdøpt Amstel
måneders linjefart på Middelhavet. 1 9" Bitburger Sde RL, Puerto Limon,

dsOSLO LHPN 5.1955 Solgt til Government of the Honduras, omdøpt Dida.
881 brt 474 nrt 202.0oa/l 88.1/31.6/20.3 ft Falkland Islands Dependencies, Eksisterer fremdeles.
Dobbel compound, Lentz, fra Nylands,
1350 ihk, 14 knop
10.1929 Levert fra Nylands Verksted, Oslo 0sl° 1962

(-294) til AS Arendals Dampskibs- "" " '" ™ ~&
selskab, Arendal. xS*^; . i;
Sjøsatt 5. juni 1929, levert 22. jl\\
oktober. Bygget for Kystpostruten | '^

1947 Utleid til Det Nordenfjeldske A —g BSp|?- "  *?
Dampskibsselskab for Hurtigruten • « » ™ " |m ——w
fra januar til juli 1948, erstatning C^"||,''~ y, |. r' MW. — "^iST^Æ^T^' '?£{

4.1950 Levert fra Drammens Shp & Verk- "*^>i^
sted etter installasjon av oljefyring I

4.1959 Solgt til Epirotiki Steamship
Navigation Co George Potamianos
SA, Piraeus for GBP 21.000
(420.000 kroner), dokket på Nyland
28. april og deretter overlevert, nytt
navn Aegeus.

196.. British Antarctic Survey, Port
Stanley

1969 National Environment Research
Council, Cardiff

1983 Solgt til Hydrosphere Ltd, London,
omdøpt Geotek Beta.

3.1984 Til Gardline Shipping Ltd, London,
omdøpt Profiler

12.1992 reg Panama som Sea Profiler.
1082 brt 324 nrt. I fart

ms ARENDAL JWNB
678 brt 311 nrt 750 tdw
207.8oa/l 88.4/36.2/8.3 ft
8-syl MAN, 1680 bhk
6.1957 Levert fra Pusnes Mek Verksted,

Arendal (-96) til AS Arendals
Dampskibsselskab, Arendal.
Lugarkapasitet for 30 passasjerer.
I Kystpostruten Oslo-Bergen

12.1967 Solgt til Cie Senegalaise de Navi
gation, Dakar, levert i Oslo 29.
desember, omdøpt Cap Skirring.

1982 Rapportert opphugget i Senegal.

Port Stanley, for 4.0 mill kroner,
levert i august og gitt navnet
Shackleton. Bygget om i Frederiks
havn, overtbygning utvidet.
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Det skrevne gjør iKKE krav på å være "den hele og fullesannhet" om USA-bygde sivil-militære skip /
skipsbygging under 2. Verdenskrig. Dertil er materialet for
omfattende og spredd på så mange kilder at en
amatørhistoriker nesten "ikke ser land".

Nødvendigheten av å velge i kildene og trekke ut de
viktigste momentene, kan ha bevirket noen "grunn
støtninger" her og der. Relevante momenter kan derved ha
blitt utelatt. Mange kan de ikke være, men irriterende nok
der de evtl. måtte mangle. Derfor tar jeg gjerne i mot
korreksjoner og tilleggsopplysninger med kildehen
visninger.

USMC-programmet omfattet flere typer enn beskrivelsen
omhandler. Her er bare de for norske øyne mest interessante
tatt med. Utviklingsmessig og byggeteknisk er typene satt
inn i sin tid, og den verdenspolitiske samtidssituasjon.

Viktigheten av å se den verdenspolitiske og skips
bygningshistoriske sammenheng, førte til at typebeskrivels
ene er mer enn ren teknisk oppramsing. Nettopp sammen
hengen og helheten gjorde dette nødvendig.

Kunnskap om sammenhengen mellom den verste epoken
menneskeheten har opplevd i nyere tid, og den bragd hele
det amerikanske skipsbygningsprogrammet vitterlig var, er
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Et industrielt eventyr - Liberty-skip under utrustning ved California Shipbuilding Corp 25. november 1943.
Foto via Project Liberty Ship Baltimore

Av Rolf K. Kristensen

Forord
like viktig i dag - mer enn 50 år etter. Spesielt for den yngre
maritime garde og andre yngre voksne, født etter krigen.
Forhåpentligvis har det skrevne også interesse for de som
var midt oppe i dramaets umenneskelige begivenheter -
og nå er aldrende pensjonister. Kan jeg samtidig få en
generelt øket interesse for vår nyere historie - og
sammenheng - er hensikten oppnådd.

I 1997 gikk grunnlaget for denne utgaven som serie i
Norsk Maskinistforbunds Medlemsblad. Det førte til at jeg
fikk en god del henvendelser om kåserier i sjømanns
foreninger og historielag. Der har jeg fått ytterligere tips
om andre og flere kilder, samt direkte supplerende opp
lysninger. Det har ført til denne nye, omarbeidete og utvidete
utgaven.

En hjertelig takk til de som har hjulpet med opplysninger
der skrevne kilder kom til kort, tips om nye kilder og noen
korreksjoner ved mine henvendelser. Ingen nevnt, men
heller ingen glemt!

Rolf K. Kristensen
3143 Kjøpmannskjær, Nøtterøy

7.1-2000
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Nå, mer enn 50 år etter det Ragnarok
som verden ble utsatt for da 2. Verdens
krig feide over store deler av vår lille
planet, er interessen stigende for den
bragd USA's storstilte sivil-militære
skipsbygging vitterlig var. For det var
en bragd, fra første mineringssalven i
malmgruvene via underleverandører og
transportsystemer, til ferdige skip -
nesten 4.700 i alt! Glem heller ikke
bemanningen og krigsseilasene sammen
med norske og andre allierte i det
helvete som krigsfarvannene var.
Døgnet rundt - verden rundt - i nesten 6
år - fra 1. september 1939 til 14. august
1945. Det manglet 14 dager!

Kan det være gryende oppvakning om
nær-historiens betydning for vår nåtid -
og dens utvikling? Særlig skipstrans
portmessige løsninger i kritiske peri
oder? Har det sammenheng med at vår
tids veier på de fleste industrialiserte
kontinenter er "invadert" av trailere? Og
at fremkommelighet og kapasitet der
med er på bristepunktet med på-følg
ende trafikkfarer? Erkjenner man at
skipstransport med moderne maskin
erier forurenser mindre pr. transportert
tonn enn trailere og dieseldrevne loko
motiver?

Eller er det fordi yngre historikere har
en lettere språkføring enn nå godt
voksne måtte slite seg gjennom i egen
skolegang? Er det fordi vår nyere
historie rett og slett er et noe forsømt
område i lærebøkene? Har nyere
historie, utlagt på internett, faktisk
grunnlagt behov for mer utfyllende,
skreven kunnskap i lettere stil?

Er det fordi bestefar og far ikke
fortalte noe særlig? De fleste valgte å
fortrenge det vonde. Kanskje sa de
heller ikke noe om "det gode", for ikke
å bli påminnet om nettopp det vonde?
Slik kan spørsmål stilles, nesten i det

uendelige. Fullstendige svar får man
nok ikke. Men behovet for del-svar er
der.

I mitt arbeid som lærer i maritim
tekniske fag ved en av landets største
maritime skoler gjennom 30 år, merker
jeg den stigende interesssen i for
skjellige aldersgrupper. Så la oss sette i
gang; men bakgrunnshistorien først!

Allerede i krigens første år ble knapphet
og vanskelig tilgang på malm og stål i
frie allierte områder et grunnleggende

Innledning
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problem. Alt tilgjengelig gikk til ren
militær produksjon. Likeledes
produksjonskapasiteten i de samme
områder. Den var i tillegg utsatt for store
bombeskader, særlig i England. Der ble
alt av smijernsgjerder/portstolper,
aluminiumskar og andre krigsviktige
metaller innlevert og benyttet i krigs
produksjonen. Så prekær var råstoff
mangelen! Men ikke i USA / Canada.
Derfor måtte seriebyggingen av sivil
militære standardskipstyper foregå der.

I de økonomisk turbulente år som fulgte
etter 1.Verdenskrig, ble skipsbygnings
industrien i USA omtrent "lagt i opp
lag", sammen med de fleste skip verk
stedene hadde seriebygd ved krigsslutt.
De skipene var for mye tilpasset den
krigens - ikke fredens transportkrav;
dessuten bygd for sent. USA kom med
i 1. Verdenskrig i 1917 - året før slutten.

De neste 15 år var noen få sivile verft
engasjert med bygging av mindre skip;
tankskip - og hele 30 større passasjer
skip subsidiert av US Federal State
Dept. Noen år senere skulle de vise seg
å ha vært "Det lykkelige valg" som
troppetransportskip !

Samtidig økte linjetrafikken mellom
USA/Canada/Europa og Asia betydelig
med vesentlig europeiskbygde cargo
linere. Etter dåtidens krav var de

Bakgrunnen,
opptakten,

begynnelsen

Et av de to bevarte Liberty-skip, Jeremiah O 'Brien i San Francisco.

Bakgrunnen:

moderne: ca. 8.000 - 10.000 t.dw., 14 -
16 knop, oftest motordrevne (noen
turbindrevne), godt laste/losse-gear,
elektriske wincher samt tidsmessig
innredning for 12 passasjeren Det var
her Ola Nordmann - som da var "billig
i drift" i forhold til USA-utgiftsnivå -
grunnla mesteparten av sin linjefart
kompetanse, også på Lakene. Fra
midten av 1920-tallet bygde Japan opp
en betydelig linjeflåte med vesentlig
kraftigere laste/losse-gear og større fart.
Fra ca. 1930 kom et relativt stort antall
japanske tankere med 13-15 knops
fart på markedet. Alt overveiende
motordrevet.

All denne tonnasjen drev utstrakt
trafikk til/fra USA-havner. Å bli slått
på hjemmebane er noe amerikanerne
liker dårlig. Så utviklingen gikk ikke
ubemerket hen i politiske miljøer.

1 1932 ble Franklin Delano Roosevelt
valgt til president første gang og
gjenvalgt siste gang i 1944. 12. april
1945 døde han. Ett av hans mål ved
tiltredelsen var et sosial- og industrielt
reformprogram med navnet New Deal;
egentlig et kortspilluttrykk som betyr "å
gi på nytt". Reformen gikk ut på åfå
The Federal State engasjert i samfunns
byggende aktivitet på de fleste områder
og nivåer, for å gi hele 14 mill.
arbeidsledige (!) aktivt og byggende
arbeid. Noe av det første han gjorde,
var å nedskrive dollaren med 40 %,
oppheve gullstandarden og innføre
landsomfattende bankmoratorium.
(Midlertidig stans i gjeldsinndrivelse).

New Deal var et paraplybegrep som
også inneholdt National Industrial Re
eovery Act. Denne industrielle full-
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maktslov ble gjort gjeldende allerede i
juni 1933. Ikke uten sterk motstand fra
flere hold i samfunnet. Men ved Roose
velts gjenvalg i 1936 hadde folk flest
begynt å se resultatene av "hele pakka".

— 32

Det ga Roosevelt anledning til å gå
ett steg videre: Allerede i 1936 ble US
Maritime Commission oppnevnt med
spesielt mandat: "Gjenopplive skips- og
underleverandør-industri på sunn basis,
samt drive forskning og utvikling av
nye, fremtidsrettede skipstyper for
amerikansk og Worldwide Service, med
utgangspunkt i de nåværende mest
moderne". Deke småtterier av et mandat!
Dog fungerte USMC og mandatet godt,
med allsidig resultat, som vi kan lese
om senere.

I den generelle instruks "lå en hund
begravet": Legg merke til årstallet
1936!

USMC var en direkte avlegger av The
Merchant Marine Act 1936, som
erstattet Shipping Board. Roosevelt
hadde allsidig politisk erfaring, bl.a.
periodevis Marineminister 1913 - 20, og
spesielle evner til å oppnå viktige,
innflytelsesrike kontakter i mange land
og miljøer. De samme kontakter hadde
i taushet tillit til ham. Japans store øking
av malm- og skrapjernimport, samt
hastige oppbygging av en moderne,
hurtiggående og allsidig handelsflåte
uten direkte markedsmessig tilknytning,
hadde bekymret Roosevelt. Allerede et
par år etter tiltredelsen var han ganske
sikker på at en ny storkrig nærmet seg.

Japan angrep China allerede i sep
tember 1931 med okkupasjon av Mand
sjuria. Folkeforbundet, med hovedsete
i Genéve, appellerte til Japan om å
trekke seg ut. Det gjorde Japan - ut av
Folkeforbundet (!) og inn i Shanghai rett
over nyttår 1932. Shanghai var et av den
tidens viktigste skipsfarts- og handels
knutepunkter i Østen.

Hitler kom til makten i 1933 og hadde
forlengst begynt "å røre på seg" med
sine hatske utfall mot flere europeiske
land. Samtidig rustet han opp hele det
militære maskineriet og innførte al
minnelig verneplikt på tross av förbudet
i kapitulasjonsavtalen i Versaille, 1919.
Mussolini angrep Etiopia i 1935.7. mars
1936 besatte Hitler Rhinland og lovte
samtidig Østerrike innlemmelse i "Det
stortyske Rike" innen 2 år. Et løfte han

Opptakten:

jo holdt overfor sitt opprinnelige
fedreland med "Anschluss" i 1938!

Borgerkrigen i Spania begynte også
i 1936 og varte nesten 3 år. Der fikk
Franco militær støtte av Hitler. Han så
vel på hele operasjonen som ren trening
for gjennomføring av sine forskrudde
planer. Gjennomføringen lot ikke vente
lenge på seg.

Takket være sine mange gode kontakter,
visste Roosevelt mere enn de fleste
vestlige statsledere hva som "rørte seg
bak fasadene". Også at Hitler alt i 1936
hadde utarbeidet, og delvis iverksatt,
fullstendige planer for å omorganisere
hele Tysklands samfunnsmaskineri til å
motstå krigstilstander. President Roose
velt var heller ikke ukjent med at Hitler
på denne tid forhandlet om støtteavtaler
med både Italia og Japan samtidig med
forberedelsene til ikke- angrepsavtalen
med Sovjet! Avtalene ble inngått
henholdsvis sent i 1936 og 1938/39.

Den famøse Miinchen-avtalen om
Tsjekkoslovakia i 1938 hvor dette landet
ble ofret på "fredens alter", var for
Roosevelt enda et klart tegn på at
Hitler-Tyskland forberedte seg på krig
- en lang og omfattende krig. Det var
hovedårsaken til at han under Kronprins
Olav og Kronprinsesse Marthas lange
USA-reise i 1939, inviterte hele fa
milien til USA "hvis noe skulle skje i
Europa". Til USA kom de jo, unntatt
Kronprins Olav som var i London
mesteparten av krigen, med sporadiske
USA-besøk.

Den generelle ettergivenhets
politikken bevirket at Hitler følte seg
sikker på at vestmaktene ikke ville gå
til krig uansett hva han foretok seg. Så
han fortsatte med sitt. I mars 1939
annekterte han Sudetenland i Tsjekko
slovakia, og deretter resten av det
ulykkelige landet. Uken etter ble Memel
(nå Klaipeda) okkupert. Mussolini
meldte seg på i kappløpet om å angripe
små, svake europeiske land med å
invadere Albania - midt i den hellige
påsken.

Var det ingen europeiske statsledere
som så farene? Jo, det var det nok,
selvom de sa svært lite offentlig.

Men en gjorde det, i skrift og tale:
Winston Spencer Churchill !

Han hadde også mange gode og
pålitelige tause kontakter rundt i verden.
Seiv var han "en av Roosevelts", og
hadde forlengst gjennomskuet "Mr.

Hitler" - "Den lille korporalen" - som
han yndet å kalle ham med patos og
ironi. Allerede ved Hitlers tiltredelse
som valgt Rikskansler, 1933, advarte
Churchill om "det som måtte komme".
Han hadde nemlig lest Hitlers bok
"Mein Kampf' grundig; og tatt den
alvorlig. Sammen med alle opp
lysninger han fikk via sine kontakter, så
han klart "det som måtte komme".

Ved hjemkomsten fra Miinchen
forhandlingene forkynte statsminister
Neville Chamberlain optimistisk:
"Peace in our Time"! mens papiret med
Hitlers underskrift flagret i vinden på
Croydon Airport. Churchill derimot,
uttalte i skarpe ordelag: "Har dere glemt
hva "Mr. Hitler" gjorde med under
skriftene på Versailles-traktaten? Hans
underskrift på Miinchen-avtalen er enda
mindre å stole på" !

To uker etter fikk han altså rett. Da
gikk Hitler inn i resten av Tsjekko
slovakia, på tross av Miinchen-avtalens
underskrift. Eller kanskje nettopp i ly
av den? Og Churchill forkynte med
vanlig klarsyn og klartekst: "Dere sa
dere ville berge freden. Dere har tapt
freden, får krigen - og dør med
skammen" !

Dessverre var Churchill støtt ut i det
politiske mørke. Han ble kalt militærist,
krigshisser og det som verre var. Ingen
toneangivende politikere tok ham
alvorlig; unntatt President Roosevelt.

Slikt kunne selvfølgelig Roosevelt ikke
røpe da han fikk opprettet US Maritime
Commission (USMC); særlig grunnet
den tallrike og sterke tyske befolknings
gruppen i USA. En større del av den
hadde sympati for det Hitler oppnådde,
i og utenfor Tyskland. "Det må være
bedre å få alle interessert i utvikling av
industri og transport, inklusive nevnte
skipstyper", var Roosevelts tanke.

Som tenkt, så gjort - på tross av nokså
stor politisk motstand, også her. Men
USMC virket. Det var viktigst. USA var
følgelig industrielt nokså godt forberedt
da Ragnarok brøt løs l.sept. 1939, med
Hitlers overfallsangrep på Polen.

Storbritannia og Frankrike hadde lovet
Polen hjelp ved eventuelt angrep. Løftet
ble holdt! Kl. 1115 GMT, 3. sept. 1939
kunngjorde statsminister Neville
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Nortraship-skip i
krigsmaling - Fearnley
& Egers linjeskip
Fernmoor utstyrt med
flåten, luftskyts og
kanon mot ubåter.
Foto Eric Johnson

Chamberlain, via BBC World Service,
at fordi Tyskland ikke hadde svart på
det britisk/franske ultimatum innen
24-timers fristen, kl. 1100 GMT: "We are
at War with Germany".

Hele det daværende veldige,
verdensomspennende Britiske Imper
ium: Canada, Australia, New-Zealand,
India, Vest-, Øst- og Syd-Afrika samt
baser i Middelhavet/Østen, ble med ett
involvert. Den 2. Verdenskrig var i
gang!

Churchill ble tatt til nåde etter
voksende folkekrav samt politiske
realiteter, og utnevnt til Marineminister,
eller First Lord of the Admiralty som
er offisiell britisk tittel; samme post han
hadde en periode under 1. Verdenskrig.
At særlig Royal Navy ønsket ham
velkommen, lå til grunn for felles
signalet fra Admiralitetet til alle
marineenheter: "Winston is back"!

30. nov. 1939 gikk Sovjet løs på Fin
land. Finnene kjempet heltemodig, men
kunne ikke stå i mot den siste,
omfattende sovjetiske offensiven.
Vinterkrigen ble avsluttet 13. mars
1940. Finland måtte avstå store land
områder ved Østersjøen og Ishavet til
Sovjet. Det som nå heter Perchenga, og
er en viktig russisk flåtebase på
Kola-halvøya, var dengang finske byen
Petsamo.

9.april 1940 var det Danmark og
Norges tur til å få tysk "beskyttelses
besøk" - i følge nazistenes versjon. Men
ingen hadde bedt dem å komme ! Begge
land ble tatt på køya med et dårlig
forberedt nøytralitets-forsvar, stort sett
av gammel årgang. Et ekspedisjons
korps av briter, franskmenn og frie
polakker kom til unnsetning i Vest- og
Nord-Norge. Men det var for sent, for
lite, for dårlig forberedt, for svakt utstyrt
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og varte for kort tid. Krigsutviklingen i
Europa tvang frem en tilbaketrekning.
Soldater og utstyr var sårt tiltrengt andre
steder. Foreløpig ble Norge regnet som
tapt.

Etter det mislykkede felttoget i
Norge, og andre krigsmessige årsaker,
må regjeringen Chamberlain gå av 10.
mai 1940. Churchill anmodes om å
danne samlingsregjering med krigs
kabinett. Han tiltrer 11. mai 1940, med
Labour-lederen Clement Attlee som
vise-statsminister og Lord-Seglbevarer.

Churchills tiltredelses-erklæring er blitt
historisk klassiker: "Jeg har intet annet
å tilby enn blod, slit, svette og tårer!
Og hvis noen spør hva vår politikk er,
vil jeg svare: Det er å føre krig, på sjø,
land og i luften - av all vår makt og
med all den styrke Gud kan gi oss.
Krigen skal føres mot et motbydelig
tyrrani, hvis like ikke finnes i hele den
mørke og sørgelige fortegnelse over
menneskeligefor-brytelser. Hva er vårt
mål? Ett ord: SEIER! Seierfor en hver
pris, seierpå tross av all terroren, seier
uansett hvor lang og tung veien kan bli.
For uten seier kan vi ikke leve videre;
kverken det Britiske Imperium eller
nasjoner som vil leve i fred, og setter
menneskeverdet og friheten over alt
annet. Kom! La oss gåfremad sammen,
medforente krefter - alle som har disse
ønsker! "

Over disse klare, alvorlige og
utfordrende politiske mål voterte et
fulltallig Underhus enstemmig for
politikk og mål.

Tåpene i Europa var selvsagt ikke over
med ny britisk statsminister. Nazi-
Tysklands panservåpen og velutstyrte
infanteri feide gjennom Belgia, Holland

og Frankrike. Den franske hær overgå
seg.

Det engelske ekspedisjonskorps ble
klemt sammen i en lomme ved Dun
kerque; lykkeligvis med god flystøtte.
Mens tysk artilleri "pøste på",
mobiliserte britene alt som kunne flyte,
fra de minste fritidsbåter til store skip.
Denne armadaen evakuerte 338.000
soldater fra 27. mai til 4.juni 1940,
inkludert 30.000 franske - begynnelsen
på de Gaulles Frie Franske Armé.

En slik operasjon medførte selv
følgelig en del tap, både av mennesker
og utstyr. Alt tungt krigsmateriell måtte
etterlates på strendene. Der fikk
tyskerne god anledning til å studere det
relativt gammeldagse utstyret. Det nye
ble sterkt forbedret! To nye britisk
bygde norske MTB-er med fullt mann
skap, ble skammelig nok holdt tilbake i
britisk havn - på norske myndigheters
begjæring! Forståelses-mangelen fra de
hjemhge tomter fortsatte.

I England ble evakueringen sett på
som en bragd, noe den jo var. Men
statsminister Churchill helte kaldt vann
i blodet på landsmenn hjemme og ute
med en av sine flammende taler, over
ført via BBC World Service, for å sette
mot i britene, The British Empire og
resten av verdens folk, frie og okku
perte: "Kriger vinnes ikke ved evakuer
inger! Dette er ikke slutten! Det er ikke
engang begynnelsen på slutten!
Selvom mange ærerike stater har falt
eller kan falle i Gestapos skitne klør,
og bli knust i Nazistyrets motbydelige
apparat, skal vi ikke svike eller svikte.
Vi skal kjempe til siste slutt. Vi skal
kjempe i Frankrike, på sjø og hav, og i
luften med stigende tro og styrke. Vi
skal forsvare vårtfedreland, koste hva
det vil. Vi skal kjempe på stranden, på
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landings-plassene, påjorder, i gater og
fjell. Vi skal aldri overgi oss! Og selvom
vårt land, eller en stor del skulle bli
underkuet eller sultet ut - noe jeg ikke
et øyeblikk tror på - vil vårt Imperium
hinsides havet, føre kampen videre.
Væpnet og voktet av den britiske flåte,
helt til den nye verden stigerfrem i all
sin makt og velde for å redde og befri
den gamle. Men nå er vi alenel Så la
oss med egne krefter og Guds hjelp
gjøre den jobben vi nå må her på
Jorden! "

Denne talen skulle vise seg å bli en
viktig faktor for beslutninger som USA
tok, seiv før Japan angrep Pearl Harbor,
7. desember 1941, og USA plutselig var
med i krigen som krigførende.

Bomberegnet over England fortsatte
gjennom sommeren og utover høsten et
stykke. Da fikk britene en noe lettere
periode ved at Hitler ga opp den plan
lagte invasjonen tvers over Kanalen. I
stedet satte han kreftene inn på for
beredelsene til å angripe Sovjet - tross
ikke-angrepspakten. Eller i ly av den
også? Angrepet, Operasjon Barbarossa,
kom søndag morgen 22.juni 1941.
Statsminister Churchill var raskt ute
med støtte til Sovjet: "Jeg har i mange
år sagt min oppriktige mening om det
kommunistiske system. Men i kampen
for å ta knekken på "Mr. Hitler", og det
barbari han står for, I am willing to
companionship with The Devil himself!
Så la oss støtte det sovjetiskefolk i deres
heroiske kampfor å bli kvitt den svike
fulle tidligere partner. "

Nøytrale europeiske land handlet med
begge parter som best de kunne, men

Forbildetfor Liberty-skipet: Dorington Court, bygget i 1939.
Foto via World Ship Socierty

ikke helt å stole på for de allierte.
Nazi-Tyskland visste hvordan nøytrale
skulle presses til tysk fordel. Særlig
leveranser av strategiske varer som olje,
malm, kulelager, korn, mel, sukker,
kjøtt, smør etc.

I 1940 og en tid ut i 1941, mens
England var alene på skansen, bombet
som kjent Luftwaffe England "nesten i
kne". Industri og skipsbygging ble hardt
rammet. Marinefartøyer, nybygg og
reparasjoner, hadde prioritet på de verft
som slapp unna.Uten enorm innsats av
Royal Air Force med Spitfire og
Hurricane jagerfly, og god hjelp av
britenes første enkle radarkjede i
Syd-England, hadde det vel gått riktig
ille.

Da det verste i Battle of Britain var over,
og Hitler marsjerte videre inn i Sovjet,
hedret Churchill RAF i en tale med
bl.a.disse udødelige ord: "Aldri før i den
lange historien om menneskelige
konflikter har så mange hatt så få å takke
for så mye"! Men det hadde kostet -
flyvere, sivile, fly og mye mer.

Samtidig senket tyske U-båter så mye
tonnasje at det holdt på å ta kvelertak
på Old England og den frie verdens
handelsflåter. Den norske var intet
unntak. Fordi norske tankere i Atlanter
havsseilas stort sett var moderne, med
god fart etter dåtidens krav (12 - 14
knop) og ikke sj elden forlot mere
langsomtgående konvoier for å gå alene
på slutten av reisene, ble de nokså hardt
rammet. Konvoisystemet med til
strekkelig eskorte var enda ikke skik
kelig etablert. Til tross for dette trans
porterte norske tankbåter over 40 % av
oljeproduktene som ble losset i England

i årene 1940 og 1941. Britiske krigs
strateger likestilte den innsatsen med 1
million fullt utstyrte soldater! Uansett,
tåpene var større enn tilgangen. Her
måtte noe drastisk gjøres - og det fort!

Dette er hovedtrekkene i den dra
matiske, historiske bakgrunnen, opp
takten og begynnelsen på den 2.
Verdenskrig. Samtidig var det krigs
utvikling i andre områder, f.eks.
Nord-Afrika, Midt-Østen og Balkan.
Kort sagt: Omtrent hele verden sto i
brann!

Det er viktig å ta med hovedpunktene
i den alarmerende utviklingen før 2.
Verdenskrig som grunnlag for beret
ningen om USA- og canadisk- bygde
sivil-militære skip. For det var slett ikke
bare de mest kjente LIBERTY og
VICTORY.

Britisk
skipsbyggings

delegasjon til USA
I denne desperate britiske situasjon
reiste en skipsbyggingsdelegasjon til
USA allerede i september 1940.
Delegasjonen ble ledet av Robert Cyril
Thompson, en av sjefene for det kjente
skipsverkstedet Joseph L. Thompson &
Sons, North Sands, Sunderland. Videre:
R.R. Powell, regjeringssekretær i
Admiralitetet og sekretær for dele
gasjonen. Harry Hunter, teknisk direktør
for maskin- og skipsbyggerfirmaet
North Eastern Marine Engineering,
representerte det maritimt maskin
tekniske. Lloyd's Registers New
York-sjef, William Bennett og hans
sjefsinspektør, John Heck, tiltrådte ved
ankomst New York. Delegasjonen
reiste fra Liverpool med Cunard-lineren
"SCYNTIA", og hadde fullmakter til å
forhandle frem en byggeavtale med
USA-verksteder om levering av 60 stk.
10.000 t.dw. trampskip pr. år med start
hurtigst mulig og kontant betaling.

Utgangspunktet var et skip bygd av J.
L. Thompson & Sons i 1939, D/S
"DORINGTON COURT", ca. 8.000
t.dw., 5.281 gr.reg.t, (426 x 60 x 25)fot,
apen shelterdekker, vanlig Triple
dampmask., 2.500 IHK, skotske kjeler,
kullfyring, 17-20 tonn/døgn, 11 knop.
Kraftig laste/losse-gear, men ellers
ganske enkel.
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Under forhandlingene ble det klart at
skipstypen måtte tilpasses mer til
amerikansk teknologi og byggemetoder.
Uten å gå for mye i detaljer, ble hoved
trekkene for den første serien, som fikk
typenavnet British Emergency Cargo
Vessel, etterhvert kjent som OCEAN
typen:

Samlebånds-bygget i standardserie,
del- eller helsveiset skrog etter teknikk
som USA den gang var alene om. Flush
dekker (uten bakk), (441 x 56 x 37)fot
lengde o.a. x bredde x dybde i riss, 26,8
fot dyptgående, 10.490 t.dw..3-cyl.
Triple stempeldamp, 2.500 IHK, 3 stk.
kullfyrte vanlige røykrørskjeler, 30
tonn/døgn, bunkerskap.: 2.400 tonn,
10,5 knop. Lukket sh.dekker, 5 rom/
luker, delt midtskip med rom nr.3
mellom styrehus og maskinrom. Kraftig
laste/lossegear: 5-15-30 tonn.
Kanonplattformer og mitraljøsereder i
følge krigens brutale krav. Offiser-/
underoffiserer i midtskipsbyggene og
øvrig besetning akter - i vanlig britisk
stil. Alle overbygg, inkl. ammunisjons
rom lett pansret, all innredning uten
brennbar kledning.

Årsaken til at britene bestilte OCEAN
skipene med kullfyring, var Englands
manglende egne innenlandske olje
kilder. Alt oljeforbruk i England måtte
jo transporteres gjennom krigsfarvan
nene med store tap. Derimot var det god
tilgang på kull i hele Storbritannia og
USA/Canada.

I de første krigsårene måtte olje
prioriteres til militært bruk og de trans
portskip som måtte bunkre olje i britiske
havner. Moderne skip, som flesteparten
av norske motortankere, hadde så stor
bunkerskapasitet i forhold til forbruket,
at de kunne bunkre for Atlanterhavs
rundturene i USA og Mexico-Gulf
lastehavner.

Alt i alt ble OCEAN-typen en USA
tilpasset krigsutgave av det britiske
trampskipet "EMPIRE LIBERTY",
også utviklet av J. L.Thompson & Sons,
Sunderland som forenkling av
"Dorington Court". Tegningene var ap
probert av britiske militære og sivile
myndigheter og tidligere sendt til USA.
Der tilpasset skipskonstruksjonsfirmaet
Gibbs & Cox, New York, det hele til
USA-byggemetoder, utstyr og

OCEAN-typen,
The Liberty's forløper

Detførste britiskbygde Ocean-skip, Empire Liberty, bygget i Sunderland i 1941. Foto via
The Mariners' Museum, Newport News Va

materialer for krig. Det var nok
hovedårsaken til at enigheten ble
oppnådd relativt raskt, tross Det britiske
Admiralitets og Lloyd's store skepsis
mot helsveising. Men de måtte erkjenne:
"Mainly welding or no ships at all".
Dugelige klinkere i nødvendig antall
fantes ikke i USA. Så kompromisset ble
klinking av platene til spantene, resten
sveising.

Den britiske OCEAN-prototypen,
"EMPIRE LIBERTY", ble sjøsatt i
Sunderland, 23.oktober 1941-55 dager
etter første sjøsetting av "de nye søstre"
i USA. Og dette etter bygging av to nye
verft for OCEAN-skipene med 7
beddinger på hvert, samt opplæring av
flere tusen sveisere - flest kvinner.
USA-sveising viste sin byggetidsfordel
kontra britisk klinking. Men ikke bare
derfor. Britenes OCEAN-prototype var
"bygd halvannen gang". Så forskjellig
var også verden - den gamle og den nye
- med og uten bombing.

Det var ikke småtterier av
notabiliteter R.C. Thompson og følge
møtte ved ankomst New York, 9.
oktober 1940: Rear Admiral Emory
Scott Land, sjefen for USMC, og nær
venn av President Roosevelt. En han
virkelig stolte på og fortalte den
egentlige hensikten med USMC
mandatet i 1936. Begge var sterkt
opptatt av å forberede skipsindustrien
på store byggeserier. Krigssituasjonen
i Europa og Asia uroet dem mer enn de
kunne si. Admiral Land var også "en
av Roosevelts tause" i USA. Allerede
vurderte de videreføring og seriebyg
ging av 15,5 knops C.2 og C.3 med 16,5
knop. Flere var bygd og viste god
driftssikkerhet. Forslag om bevilgninger
for nye 200 ble utarbeidet.

William Francis Gibbs, var sjef for
skipskonstruksjons-firmaet Gibbs &
Cox, New York, som hadde tilpasset
OCEAN-tegningene til USA-bygge
metoder. Han minnet igjen om at C.2
og C.3 var relativt kompliserte, kost
bare, krevde lenger byggetid og vel
utdannet besetning. "All more than our
enemies allows, despite we are not at
real War - yet". Dette var sannheten.
USA hadde allerede mistet sivile og
militære skip i Atlanteren, og balanserte
på slakk line med alt krigsutstyr - og
mere til, som strømmet til England.
Gibbs var også en Roosevelt og Admi
ral Land lyttet nøye til.

Henry J. Kaiser, sjefen for et av USAs
største entrepenør- og anleggsfirmaer,
Kaiser Construction Corp., med store
interesser i Todd Corporation. Henry J.
hadde meget allsidige byggeerfaringer,
men liten maritim kunnskap. Dog
utrolig teft for praktisk gjennomføring
av "Anything possible and impossible,
anytime and anywhere", som var hans
og firmaets arbeidsmotto. Rett på sak
sa han at han ga blaffen i om skipene
gjorde kun 11 knop, bare de var billige
for Uncle Sam, enkle å bygge/drive og
sterke nok til å bringe krigsgodset dit
det kunne ta knekken på enhver fiende
av USA og de allierte! "Only a few
convoys makes 15 knots. Give me areas,
and I shall build yards and ships faster
and more than the enemies manages to
sink them". Og det var selve poenget.

Under forhandlingenes gang fikk
britene støtte for den modifiserte
OCEAN-typen. Hovedproblemet var
mangel på ledige verksteder.

Slik kom Kaiser, bare kalt Henry J.,
og hans firma i gang med å bygge to
verft spesielt for de 60 OCEAN-
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Robert Cyril Thompson som ledet den
britiske skipsbyggingsdelegasjonen til

USA. Foto via The Motor Ship

skipene. Britene tegnet kontrakt på Cash
& Carry betingelser som USA og
England allerede hadde avtalt. Pris:
US-dollar 96 mill. undertegnet 20.des.
1940. Oppdraget var virkelig etter
Henry J's hjerte: Stort, komplisert, 7
beddinger på hvert verft, kort byggetid
og ordentlig utført. "And 60 ships of
10.000 tons stimulates my heart even
more", sa han og satte i gang via
firmaene Todd California og Todd Bath.
De to valgte områder passet godt inn i
teknisk infrastruktur som måtte være i
verftenes nærhet: Richmond, Cali
fornia-kysten og South Portland,
Maine. Altså "ett på hver kyst". Begge
verftene kom inn under ledelse av Todd
Shipbuilding Corp.

Nære på - for Thompson
R.C.Thompson reiste hjem til England,
ö.desember 1940, altså før kontrakten
ble undertegnet. Hans del av oppdraget
var fullført. På hjemveien holdt han
også på å fullføre livet. 14. desember
ble passasjer/cargo-skipet "WESTERN
PRINCE", som han reiste med, torpe
dert mens det gikk i 15 knops zikk-zakk
kurser, 400 n. mil N.W. av Irland i dårlig
vær. Skipet sank raskt etter 2 torpedoer.
Thompson, flesteparten av passasjerer
og besetning, i alt 170 personer, greidde
å komme i livbåter. En livbåt gikk rundt
med tap av enda 6 mennesker. De
øvrige ble reddet av "BARON
KINNARD" etter 9 timer. Et par døgn
senere nådde de "safe port in Britain".

Thompson hadde tviholdt på reise
vesken med avtalekontrakter, tegninger
og referater under hele turen - også i liv
båten. Etter redningen begynte et møy
sommelig arbeid med å tørke det hele.
Fullstendige kopier måtte lages i Lon-
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don før han avla rapport til Admiralitetet
og regjeringens War Office.

Med fly via Portugal, Vest-Afrika og
Trinidad returnerte Thompson til USA
for å kontrollere byggingen av skips
verftene. Egentlig en umulig oppgave.
Men ikke for Henry J.: "As I said be
fore, we manage anything possible and
impossible - anytime and anywhere. You
may relaxe; joining your Lloyd's and
Ministry of War Transport Surveyors
for The OCEAN's. You will get them in
due time". Rene ord for pengene!
Thompson var klok nok til å følge dem
før hjemreise til England; rett i Home
Guard som major og leder for bygging
av "EMPIRE"-skipene. I 1943 ble han
RAF Flight Engineer på RAF bombefly
til krigsslutt. På nytt ble det skips
bygging til han døde i 1967, bare 60 år
gammel.

De første USA-bygde, "OCEAN
VANGUARD" fra Richmond, okt. 1941
og"OCEAN LIBERTY" fra South
Portland i mars 1942, ble levert før
verftene var helt ferdigbygde. Skips
byggetiden var derfor lengre enn
superoptimistene hadde regnet med.
Men til den tid Henry J. hadde lovet!
Han var realisten. Dette var jo ikke
mye av "American Speed", vil enkelte
hevde. Neivel, det er nå så. "Aller
Anfang ist schwer", lyder et tysk
ordtak. Det gjelder også i USA. Her
måtte det mye opplæring til. Det ble de
to nybyggenes skjebne. Men så gikk det
unna:

Alle 60 ble levert før utgangen av
1942! Altså gjennomsnittlig 30 skip fra
hvert verft på vel ett år, mens kon
struksjonen samtidig ble justert noe. Og
det var bare begynnelsen!

William Francis Gibbs, den amerikanske
skipskonstruktøen som tilpasset Ocean
typenfor amerikanske forhold og slik

skapte Liberty-skipet.
Foto via The Mariners Museum

Minkende USA-skepsis
mot OCEAN

Med de første OCEAN-skipene vel og
vakkert på vannet, minket motstand og
skepsis til dem hos Admiral Land og
President Roosevelt. Onde tunger skal
ha hevdet at et vesentlig moment i den
stigende goodwill kom av at Mrs. Land
var gudmor for "OCEAN VAN
GUARD"! Nei, det var nok heller at
konstruksjonen egentlig skrev seg fra en
godt gjennomprøvd skrogtype, utviklet
i Newcastle-on-Tyne så tidlig som 1879!
Dessuten mente Gibbs & Cox at
OCEAN-typen egnet seg fint for
ytterligere tilpasning til USA- pro
duksjonsteknologi; maskinelt, utstyrs-,
skrog- og byggemessig. Sannsynligvis
enda viktigere: Tåpene iAtlanteren økte
for USAs allierte. Timeglasset for å
begynne storstilt bygging av enkle,
billige, store trampskip var i ferd med å
renne ut. Gibbs & Cox hadde tilpassede
tegninger for masseproduksjon ferdige.
Vi skriver nyttår 1940 - 41.

USMC og Admiral Land
bestemmer seg

Admiral Land tok Gibbs ord alvorlig.
Etter drøftelser og mye tvil godtok han
og USMC de tilpassede tegninger og
arrangementer for masseproduksjon av
10.000 t.dw. trampskip. Flere igang
værende verft var blitt konsultert og
delte Gibbs oppfatning. Bevilgningene
ble vedtatt av US Congress i januar
1941. 1 en radiotale kunngjorde Roose
velt beslutningen om "Emergency
Shipbuilding Programme", foreløpig
200 stk. Skipene ville bli på størrelse
med C.2, men divergere betydelig i
utseende og utstyr med typenr. EC2-S:
Emergency Cargo, 2.Version, Steam.

I samme slengen kalte han dem
"Ugly Ducklings". Det ble de hetende
på folkemunne, men ga ikke Program
met den image som måtte til for å
lykkes. Derfor fant Admiral Land det
nødvendig å sende ut en pressemelding
i mai 1941 hvor han første gang benyttet
navnet "The Liberty Fleet".

Lanseringen av navnet "The Liberty
Fleet" hjalp noe. Men entusiasmen var
ikke noe å rope hurra for. Mye plunder
og heft under byggingen av de første ga
frustrasjoner. Seiv President Roosevelt

SKIPET NR. 1 - 2000
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Møtet blir avholdt i regi av Nordvest Skipshistorisk Selskap i Ålesund Skipperforenings lokaler,

I forbindelse med reise til/fra Ålesund gjør vi oppmerksom på
at nordgående hurtigrute M/S "HARALD JARL" vil gå fra Bergen fredag 28. april

og etter ankomst til Ålesund, fortsetter skipet Ålesund - Geiranger og retur.
Den er tilbake i Ålesund før årsmøtet starter.

Medlemmer som ønsker å benytte hurtigruten til/fra møtet, evt. med turen til Geiranger,
må seiv henvende seg til hurtigruteselskapene for bestilling av lugar.

Vi ønsker alle velkommen til Ålesund, og håper på en fin helg med mye båt og båtprat.

Årsmøtet 2000for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avholdes
lørdag29. april2000 kl. 1800 iÅlesund.

Innkalling til årsmøte

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

1. Konstituering

2. Årsberetning for 1999

3. Regnskap for 1999

4. Styrets forslag til budsjett for 2001

5. Styrets forslag til kontingent for 2001

6. Valg: a) Sekretær
b) 1 styremedlem

7. Eventuelt

Sakliste:

c) Redaktør av "SKIPET"
d) Redaksjonskomité
e) Bibliotekar
f) Valgkomite

Styret



Også for året 1999 kan vi notere bra tilvekst i medlemstallet. Ved årets begynnelse var medlemstallet
1056 og ved årskiftet var vi kommet opp i 1107 medlemmer. Vi har hatt en jevn og god tilgang på nye
medlemmer gjennom 1999.

Medlemsbladet SKIPET er på mange mater föreningens ansikt utad til medlemmer og andre. SKIPET
kom ut med 4 numre i 1999. Innholdsmessig følges tradisjonen, med rederihistorier, filatelister, en rekke
faste spalter, samt mye tilfeldig stoff. Vi har holdt oss til den velkjente layout for SKIPET, men har i
1999 søkt å utvide mengden av fargebilder.

NSS' øvrige virksomhet har ikke gjennomgått endringer i 1998. Lokalavdelingen NSS-Østlandet har
hatt en del medlemsmøter gjennom året. Nordvest Skipshistorisk Selskap er en aktiv förening og har
gjennomført en rekke møter gjennom året. NSS-Bergen har ligget nede i 1999, men vil bli forsøkt
startet opp igjen.

Biblioteket på Karmøy (AlfJohan Kristiansen) låner ut bøker og tidsskrifter til medlemmene.
Foto-poolen (Øivind Johansen) 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, og vi viser til eget regnskap. Årsmøtet er föreningens øverste bestemmende organ, og ble awiklet
på Hvalfangstmuseet i Sandefjord 8. 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

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

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

Årsberetning 1999

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:

Kontingent
Salg eldre utg. SKIPET m.m.
Gåver
Renteinntekter

UTGIFTER:

Trykking SKIPET 230.770,90
Portoutgifter 19.126,12
Andre driftsutgifter 12.439.60
Biblioteket, bøker og reoler 10.432,55
Medlemsskap i andre foreninger 1.100,00
Overført lokal avd. NSS 0 og NSS NV 5.000,00
Kjøpt fotosamling G.E 38.676,00
Videoteket 0,00

Postgiro/bankomk. 2.527,00
Årsmøte/oppmerksomhet m.m. 9.197,00
Endring forskuddsbet. kontingent (62.600-107.600) 45.000,00

Årets resultat (underskudd)

EIENDELER:

Kassabeholdning
Bankinnskudd

Postgiroinnskudd

KORTSIKTIG GJELD & EGENKAPITAL:

Forskuddsbetalt kontigent

Eiendelerpr. 01.01.99
Årets underskudd

EGENKAPITAL PR 31. DESEMBER 1999

Leif K. Nordeide
kasserer

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Resultatregnskap pr 31.12.1999:

Balanse pr 31.12.1999:

Bergen, 10.01.2000.

264.600,00
12.225,00
19.505,00
13.341,96

309.671,96

374.269,17

- 64.597,21

198.837,09
82.636,88

281.716,97

107.600,00

238.714,18
-64.597,21

174.116,97
281.716,97

Per Alsaker
formann

1999/bh

243,00

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

1.280,44
24.531,00

-46.600,00
244.688,62

- 37.007,05

216.768,84
84.064,34

301.314,18

275.721,23
- 37.007,05

238.714.18
301.314,18

1998

1.100,00
3.500,00

0,00

481,00

62.600,00

Harald Bjørkli
revisor



Inntekter:

Budsjettforslag 2001

Utgifter:

Kontingent
Salg/gaver
Renteinntekter

Inntekter

275.000,-
15.000,-
10.000,-

300.000,-

Trykking SKIPET
Portoutgifter
Drift/bibl.
Div./lokalavd.

250.000,-
21.000,-
19.000,-
10.000,-

Utgifter 300.000,-

(Kontingent kr. 250,-)



ertet på seg de som"slet vettet av seg"
for å få programmet til å fungere mens
USA var midt mellom krig og fred. I en
av sine mange personlig pregede direkte
Fireside Chats radiotaler, til hele det

amerikanske folk, gikk han ett steg
videre på skalaen om profil og utseende
med å kalle Liberty-ene "Dreadful
looking objects".

Det skulle man ha seg frabedt, iallfall
de som bygde dem! Og de var allerede
mange, veldig mange; fra den første
"smelte og støp" i jern- og stålverkene,
til alt teknisk utstyr og seksjoner var på
plass - og sammensveisingen avsluttet.

27. september 1941, en mnd. etter
"OCEAN VANGUARD", lå første ekte
Liberty, "PATRICK HENRY", klar for
levering ved Bethlehem-Fairfield
Shipyard, Baltimore.
For å få opp entusiasmen til krigsriktig

nivå, skape publisitet og fortelle resten
av amerikanerne hva det hele dreide seg
om, tok USMC initiativ til å erklære
denne dagen som "LIBERTY Fleet
Day". Alle dåtidens typer media deltok
med "fullt trøkk". I en ny Fireside Chat
hadde Roosevelt beklaget sin ube
tenksomhet. Han ble tilgitt og deltok i
Dagen med all sin intensitet, optimisme,
selvironi og oppfordrende menneskelige
varme.

Han sa bl.a.: "Denne krigen angår i høy
grad også oss. Vår europeiske familie
er hærtatt og blør til døde. Vår nøy
tralitet er allerede krenket med senking
av amerikanske skip i fredelig ærend.
Før vi vet ordet av det, kan vi ha krigen
ved vår egen dør. "We have the Tool!
Let us use it the right way - NOW"!

Alt dette "gjorde susen". Meget raskt

Klarfor sjøsetning av Patrick Henry,
27. september 1941.

Foto via Baltimore Museum og Industry
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Det tidligste av Liberty-skipene som kom under norskflagg, Ruud-Pedersens Essi, levert
fra Richmond Shipyards i oktober 1942 som Andrew Furuseth - oppkalt etter norsk

amerikaneren som organiserte amerikanske sjøfolk.

var presse og befolkning klar over at en
EC2-steamer virkelig var "The LIB
ERTY Ship". Hele Liberty- maskineriet
følte at de hadde nasjonen i ryggen, og
produksjonen fikk det løft som var
hensikten. Et slikt løft var høyst
påkrevet. En stor del amerikanere mente
nemlig: "Det er Europas krig. La dem
ordne den seiv! Vi fikk jo slutt på den
forrige. Ikke en gang til" !!

Krigen ved USA's egen dør
Så plutselig: 7. desember 1941, midt
i søndagens morgenmesse, fikk USA
"krigen ved sin egen dør" ! Japanerne
bombet marinebasen Pearl Harbor på
Hawaii! USA mistet mesteparten av
Stillehavsflåten med stort mannefall og
var med ett i krig; en flerfronts Verdens
krig!

Om dette skriver Churchill i sitt

hovedverk,"Den 2. Verdenskrig", som
han fikk Nobel-litteraturprisen for i
1953: "På tross av all smerte som måtte

komme, bådefor USA og England, var
det en stor lettelse. Nå var den nye
verdens makt og velde med ossforfullt".
Han tok ikke feil!

Tidligere isolasjonistiske stemmer
forstummet som ved et trylleslag. Alle
grep "verktøyet og brukte det riktig".
Nå het det plutselig: "Lefs give them a
real Hell of a Time" ! Ingen tvil om at
them betydde alle USAs og de alliertes
felles fiender!

Allikevel snek det seg inn tendenser
til tvil utover i 1942, da det så som
mørkest ut. Hele det amerikanske

samfunn merket at de virkelig var at
War, uten andre synlige resultater enn
sårede og falne som kom hjem. Japan
og Tyskland var "herrer" over store
okkuperte områder. De alliertes tap økte.

Skip ble senket "rett utenfor USAs
stuedør". Alle tjenestedyktige menn
mellom 18 og 45 år ble innkalt. Resten,
kvinner og menn i alle äldre, jobbet på
harde livet døgnet rundt.

Omstillingen hadde vært enorm.
Gjennom de senere årene hadde
amerikanerne opplevd positive
resultater av sitt arbeid. Nå ble de "fed

up". Tvilen kom - snikende.
President Roosevelt var selvsagt klar

over forholdet. Kanskje var dette
medvirkende årsak til den oppmunt
ringstalen han holdt ved overleveringen
av U-båtjageren "KNM HAAKON 7",
16. sept. 1942. Kronprinsesse Martha
var gudmor med allsidig pressedekning.
Her uttalte han bl.a. de for oss nordmenn

kjente ord: "Ifanybody have doubtsfor
what this War is about, Look to
Norway " !

Talen virket. USA "spøtta i nevæne"
på nytt - midt i økende sorg og savn for
stadig stigende antall sårede, savnede og
falne.

Før jeg går videre med hvordan de ekte
LIBERTY-skipene ble, deres bygge
metoder og -tid, tar jeg med noen
bakgrunnsopplysninger om hvorfor
USA kunne "snu seg i ei handvending"
og sette i gang med storskala-bygging
av en helt ny skipstype som
LIBERTY-ene.

Som et resultat av USMC var ame

rikansk skipsrelatert industri allerede
ganske oppegående igjen i 1940 - 41.
Roosevelt balanserte stadig "på slakk
line" overfor England. USA var frem

USMC og
USA-skipsutvikling i de

siste 1930-årene
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deles å betrakte som nøytral, selvom
tyske U-båter hadde senket USA
tonnasje - også noen marinefartøyet I
denne situasjon hadde ikke Roosevelt
dårlig samvittighet med å få gjennom
ført "Lend & Lease"-avtalen med
britene. Den gjaldt "litt av hvert", inkl.
marinefartøyer og en del andre skip.

USMC-mandatet satte fart i
skipsutviklingen. Straks etter oppret
telsen i 1936, beordret USMC all skips
relatert industri til kreativitet innen
mandatets områder. Samtidig kartla
USMC all aktuell industri for å finne
daværende og mulig/nødvendig kapa
sitet med "sterke og svake sider i mer
travle tider", som det kryptisk lød.
Mange forslag innkom og ble vurdert.
Ved å ta hensyn til industriens sammen
setning; daværende, planlagt og mulig,
samlet USMC seg om en passe blanding
"diesel og turbin".

USA var forlengst å regne som
"Turbin-nasjon" når havgående skip
hadde over ca. 4.000 SHP. Men her var
USMC mer forutseende enn de kanskje
seiv var klar over. I den rene Jesuitterånd
om at "hensikten helliger midlet", ble
kapasiteter og muligheter sett i en helhet
med industriens kompetanse og produk
sjonsevne som bærende element - "all
over the States, Coast to Coast". Derfor
biandingen "diesel og turbin" - uten å
skjele så mye til de 4.000 SHP. (Shaft
Horse Power).

American Shipbuilding Programme ble
opprettet for å gjennomføre byggingen,
og første kontrakter inngått i 1938 ved
igangværende verft. Grannet helt nye
skipstyper, relativt stor kompleksitet og
flere justeringer av de første seriene, var
det ikke bygd så mange da "The Liberty

Programme" ble innledet. Nå krevde
krigen andre innsatser. Hoved
aktiviteten måtte konsentreres om dem.

Dermed ble planlagte byggeprogram
forskjøvet. For å kunne ta fatt for fullt
når "tidene ble lettere", ble redusert
førkrigsprogram holdt i gang på noen
verft som allerede var "spesialisert",
samtidig med presserende krigs
oppgaver.

T.2-tankerne ble foreløpig bygd som
planlagt. Men først i 1943, etteråt
"vekten nå har vippet i riktig retning",
som Churchill uttalte i en oppmunt
ringstale via BBC World Service, kom
opprinnelige deler av American
Shipbuilding Programme i gang for
alvor. Disse tørrlast- og tankskip fikk
tilnærmet "normale" byggetider. De
tilhørte ikke "Expendable War
Material". En betegnelse Liberty'ene
hadde i krigens verden. Dog med
tilføyelsen: "But with some luck and
God's will, should be steaming for 5
years " !

I krigsårene tok US War Shipping
Administration seg av driften som
"korresponderende reder og megler" for
US-bygde sivil-militære skip, alle typer
og varianter, "Domestic and World
wide".

***EC2-S-C1: Stempeldamp: ca.
10.600 t.dw., 7.180 br.reg.,
(441 x 56,8 x 37,3)fot lengde o.a.

x bredde x dybde i riss.
Sommerdypg: 27,8 fot,
Flush-dekker (ikke bakk),
2 dekk, tverrskips-spant (noen
langskipsdragere) .

The LIBERTY Ship
EC2-S-C1,

Egentlig apen sh.dekker, men
styrkemessig som lukket; og stengte
tonnasjeåpninger for dypere nedlasting
i krigstjeneste.

2.500 IHK Triple Exp. 3-cyl.
(24-37-70)x48 tommer,(diam x slag), 76
omdr./min., 2 stk vannrørskjeler,
vanligvis Foster Wheeler D-type eller
Babcock & Wilcox, trykk: 220 lbs=15,5
atm, överhet, temp.: 550 oF=287 oC,
oljefyring, 3 x 20 kW/120 V.dc. damp
generator, 11 knop låstet, 30 t/døgn,
bunkerskapas.: 1.835 tons, (enkelte
betydelig mer ved ombygging for
spesielle oppdrag). Rekkevidde: ca.
14.000 n.mil + 15 % sikkerhetsmargin.

5 rom/luker med treluker i begge
dekk, shelter-dekk og ett mellomdekk
(hoved-dekket). Dekk/skjærstokker
forsterket til tung last.

Bunkers og vannballast i dobbelt
bunn, men 2 større dyptanker under rom
Nr.l. 10-14 wincher og 5-10 tons
bommer. 2 stk. tungløft varierende fra
20 - 30 og opp til 50 tonn (for tungt
militært utstyr).

Kombinert maskin/kjelerom og en
kompakt, lett pansret overbygning mel
lom rom nr. 3 og 4. med ikke-brennbar
innredning for all besetning. På hekken
et lett pansret overbygg med hospital og
vaktlugarer for akter-skyttere, samt noe
ammunisjon.

Ammo'også hensiktsmessig plassert
i andre skipsområder. Div. kanonplatt
former og maskingevær montert slik at
fri skuddvinkel og ditto sikt var god.

Mye av årsaken til at det tekniske
utstyret "ble som det ble", var at effektiv
seriebygging måtte ta hensyn til
underleverandørenes produksjonskapa
sitet og sortiment for sivil-militært brak.

Sjøsetningen av Robert E
Peary/ra Permanente Metals

SKIPETNR. 1 - 2000

minutter på beddingen. Tre
dager senere ble skipet levert

- en byggetid som aldri ble
slått. Foto via Project Liberty

Corp, Yard No 2, Richmond
Ca 12. november 1942, etter

4 døgn, 15 timer og 26

Ship Baltimore

 å



Så seiv om USA hadde forlatt stempel- å "pakke" for transport til lands og konstruksjonen var kjent på begge sider
damp til fordel for turbiner mange år vanns. av Atlanteren. Britisk konstruert og
tidligere, kom den nå til heder og *** Dermed slo man "to fluer ien ferdig utviklet av North Eastern Marine
verdighet igjen på grunn av: smekk": Flere mindre verksteder i inn- Engineering, Sunderland. Thompson &
*** Produksjons-kapasiteten for tur- landet og ved kystene kunne bygge dem. Co hadde tegninger, beskrivelser og
biner og gear var strukket til briste- Eldre arbeidere og spreke pensjonister driftsmanualer med seg allerede til
punktet med militær produksjon på alle som kunne stempeldamp-maskiner, forhandlingene om OCEAN-skipene,
nivåer. kom i krigsviktig arbeid. Til dem var det forlengst bygd så mange,
*** Stempeldampmask. var enklere og *** Den kortere produksjonstiden var i USA og Canada, at produksjons
raskere å bygge, uten at det gikk nevne- viktig for å holde tritt med skips- apparatet var "drillet" inn i begge land.
verdig utover kvaliteten. byggingen når den kom i gang for fullt, Slik sett intet vanskelig valg for USMC
*** Samtidig tålte slike anlegg mer røff på mange verft med stor kapasitet. og Admiral Land.
transportbehandling og følgelig lettere *** Like viktig var det at dampmaskin- *** Produksjonen var lett å standard-
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Sjøsetningen av John M T Finney ved Bethlehem-Fairfield i Baltimore. Ved levering 31.
mai 1943 bar skipet navnet Christian Michelsen, på bare-boat-charter til Nortraship.

Det gikk taptfire måneder senere med tap av 47 liv.
Foto via Project Libert Ship Baltimore

isere; alle deler ble innskiftbare i samt- Overbyggseksjonene var komplett med
lige eksemplarer av denne typen. Alle el.kabler, vann og steamrør, innredning,
land med engelsk språk og målesystem bysseutstyr etc., etc.. You nåme it! !
basert på tömmer, kunne følgelig produ- Ja, seiv styrehuset med navigasjons
sere reservedeler. Det ble gjort og hadde utstyr og karter var komplett. Kjele
stor betydning for Liberty-ene i krigens seksjonene ble sveiset og fullt utstyrt på
verden. byggeverkstedene. Dampmaskinen på
*** De typer vannrørskjeler som ble 135 tonn kom ombord i ett hiv, likeså
valgt, var enkle og raske å bygge, samt hver kjele. Sammenføyningen av sek
kjent for de aller fleste kjelebyggere. sjonene var så strømlinjet at antall løft
*** Alle seksjoner, kjeler i halv- kunne holdes helt nede på 97 for hvert
fabrikata som ble montert ferdig på skip!
byggeverftet, maskiner og mye annet, Til hvert skip medgikk 3.425 tonn
måtte være vekt-, mål- og volummessig ferdig stål, hvorav skroget sto for 2.725
innen jernbaners og aktuelle veiers tonn. Ca. 60% varprefabrikert. Absolutt
vektbegrensninger og fremkomstprofil alt var standardisert - ned til minste
all over the States! ! skrue; 250.000 komponent-deler i alt.
***Det var lettere og raskere å lære opp Rundt 150.000 fot sveising ble utført
ukjente besetninger for drift av slike "on site". Derimot var 80 %av de
enkle anlegg. 23.000 klinkede naglene benyttet i pre
*** Anlegget, med kjeler og det hele, fabrikeringen. Underleverandører fra 32
ble bygget robust for å tåle krigens på- delstater var "on delivery list". Tran
kjenninger. sporten via vei, jernbane, elver og kyster
*** Sist, men like viktig: Når seriebyg- fungerte så godt at intet finnes i
gingen kom i gang for alvor, var hele tilgjengelige kilder om forsinkelser med
skipet med maskineri billigere i betydning for byggefremdriften. Sann
produksjon. Krig koster som kjent både synligvis grunnet et alltid stort buff
menneskeliv - og penger! erlager av deler på byggeverkstedene.

Dette var i utgangspunktet pro- Et par meget viktige momenter i
duksjons- og driftsmessige hovedmo- byggehastigheten:
menter. En del justeringer ble foretatt ** Skroglinjene var slik at bare to
underveis, men ikke flere enn ventelig hudplater øverst i baugen måtte maskin
med såpass kompliserte produkter skip bøyes. Resten av platene hadde ikke mer
tross alt er - i krig eller fred. kurvatur enn at de ble "spent" fast

og sveiset på plass. Enkelte verksteder
Byggeteknikk Og Vekter benyttet klinking til den platefestingen

Seksjonene fikk ferdig montert meste- før sveising. Akterskips-seksjonen ble
parten av utstyret før heising på plass. vanligvis bygd separat på land.

40

direkte til spantene i skrogseksjonene

** Bjelkebukten i shelterdekket
(værdekket) fantes ikke. Lukene var i
vannrett dekksfelt. Fra lukekarmene
skrådde dekket mot skansekledningene
på begge sider med et par tommers fall.
Den dekksplassen var fri for hindringer
og konstruksjonsdetaljer. Samlet ga
dette god drenering for overvann,
styrke, plass og stabilt underlag til
dunnage for tung dekkslast.

Styrke og svakheter
Liberty-skrogene arbeidet godt i sjøen,
særlig på last. Og den kunne, som for
de fleste skip under krigen, periodevis
være en smule mer enn merket tillot. Var
skuta "på merket", og det fremdeles sto
noen tanks, flykasser, kanoner, bull
dozere eller annet tungt krigsgods av
samlet parti på kai, skulle det mye til
for å si nei. Særlig når det kanskje bare
dreide seg om en tomme eller to på
fullbunkret skute med ledig dekksplass
i relativt rolige værperioder. Noen døgns
bunkersforbruk "lettet" skuta.

Ballastkapasiteten var tilstrekkelig for
stabiliteten på ballast. Men da slingret
de voldsomt med hurtig frekvens.
Grunnet lav skipsvekt, stor skrogfyl
dighet og følgelig liten dypgang på
ballast-reiser, var de "stive" med all
ballasten i bunkersledige dobbelt
bunntanker og dyptankene i Rom Nr. 1.

Mer sjøvennlig skute krevde ca.
1.500 tonn sand, slagg eller grus på
mellomdekket, særlig ved Stillehavs- og
Atlanterhavsseilas på vinterstid. To
tredjedeler av mellomdekksballasten
måtte være aktenfor maskinrommet for
å få propellen ned i sjøen. Etter noen
nesten-kantringsuhell lærte man å ha
rammeverk som hindret skifting av
ballasten. Da "gikk alt så meget bedre".

Tverrskipsspantene og de første serienes
ståltype var i realiteten Liberty-enes
største svakhet. Plutselige sprøbrudd
oppsto, vesentlig i kaldt klima, på 432
skip, men bare 8 slike totalforlis. Etter
krigen hevdet USMC at de 8 sprø
bruddforlisene var av det totale antall
skip på 4.694 som ble bygd i US Ship
building Programme, med stort og
smått.

Skrogbruddene skjedde oftest i
forkant av midtskipsoverbygget og lød
som skudd når de inntraff midt i sjøen.
Men også langs kai skjedde de! En
Liberty-Troop-Carrier fikk slik skade
under forhaling med troppene ombord!

SKIPETNR. 1 - 2000
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Fra 1943 og et stykke ut i 1944 nedla
US Army Transportation veto mot
Liberty-Troop-Carriers inntil, som det
het:"... each has been rigorously
strengthened".

SKIPETNR. 1 - 2000

Tap av propell, ror og brudd i
propellaksel inntraff på noen under
krigen, men flest etter. Årsaken var at
propellforsegling og kile var dårlig
utført på en del serier. Merkelig nok
holdt det arbeidet stort sett gjennom
krigen. Tæringsskader var ikke så lette
å oppdage med dåtidens teknikk som i
våre dager. Justeringer av arbeidsrutiner
og kontroll pågikk under hele
byggearbeidet, men "hurry-up" arbeid
förekom nok i den heksegryta.

Flere Liberty's fikk endret propell
stigning og omdr.-tall, samt skiftet
propellaksel etter krigen. Samtidig ble
det foretatt en del forsterkninger av
skroget. Alt dette hjalp.

American Speed & Forces
Byggetiden for den første ekte Liberty,
"PATRICK HENRY", var som læretid
å betrakte. 150 døgn på bedding og 95
døgn til sluttmontering, utrustning,
prøver, justeringer og opplæring av
verksted-arbeidere og mannskap på
prototypen; totalt 245 byggedøgn.
Etterhvert som det veldige seksjons-,
underleverandør- og transport-ma
skineriet "ble drillet inn over hele fjæla",
redusertes byggetiden betydelig. Av
kvalitetsmessige årsaker oppfordret ikke
USMC og kontrollmyndighetene til mer
tidsreduksjon enn det som ble naturlig,
i takt med utviklingen. Noe avhengig
av verftenes kapasitet og hvil-ken

Nortraship overtok 12
Liberty-skip på bare
boat-charterfra US
War Shipping
Administration. Her
ligger Fridtjof Nansen
utenfor New York 6.
oktober 1946,
fremdeles med
krigsutrustning, like
før salget til AI
Langfeldt & Co,
Kristiansand. Foto via
Bill Schell

Byggetid,

spesialtype ekte Liberty, varierte total
byggetid fra 41 - 77 døgn. Men det
fantes verft med byggetid for ekte stand
ard Liberty på 15 - og helt ned til 10
døgn fra første seksjonssveis til lever
ing!

Verdensrekorden ble satt med kun 4
DØGN 15 1/2 TIME i november 1942,
med byggingen av "ROBERT E.
PEARY", ved Permanente Metals Ship
yard, Richmond, California! Gjennom
snittet for alle typer i Liberty-byggingen
var 62 døgn.

Ser vi hele byggeprogrammet for ekte
Liberty's under ett, fra første seksjons
sveis på "PATRICK HENRY", 30. april
1941, til den siste, "ALBERT M. BOE",
ble levert, 30. oktober 1945, blir det
rundt regnet 1.640 arbeidsdøgn.
Sluttresultatet ble hele 2.710 ekte
LIBERTYs !!

Omgjort i "døgnet-rundt-timer": 14 1/
2 TIME mellom HVER levering
"anywhere in US", ferdig utrustet! Da
sto besetning på 81 mann, med gunnere
og det hele, klare til å seile ut i krigen!
En del av dem var med for å få "on the
job training", og ble senere fordelt på
52 til drift og 39 gunnere.

200 ekte Liberty's, ble stilt til
disposisjon for England i fig. Lend &
Lease-avtalen; alle med "SAM"-navn:
"SAMADANG", "SAMDART",
"SAMHOPE" osv. Standard American
Merchantman er den mest benyttede
forklaring på SAM. Også Sovjet fikk en
god del Liberty's under egne navn.
Oftest av partitro valør, men pussig nok
etter den amerikanske mannlige navne
tradisjon!

Arbeidet pågikk kontinuerlig på 20
verft; veletablerte og nyopprettede "ved
alle kyster og store elver". På nyopp
rettede drev man samtidig intens opp
læring av tusenvis arbeidere. 1 1943 var
700.000 involvert i selve skipsbyg
gingen. Flere verft hadde 30 % kvinner
i produksjonen - vesentlig sveising.
Hvor mange som totalt var engasjert fra
gruver via stålverk og maskin-, kjele
byggere, utstyrsleverandører og trans
portapparat til lands, på elver, innsjøer
og kyster, må bli gjettverk. Rundt 2
millioner - kvinner og menn, kan være
like rett som noe annet.

Også Canada bygde 90 av OCEAN
typen for England med kort, forhøyet
skansekledning. Enkelte kilder hevder
at Canada totalt bygde 349 OCEAN og
Liberty's. Med utgangspunkt i sist
nevnte antallet, blir samlet tonnasje
nesten 3,5 mill. dw.t. Ikke dårlig for en
nasjon man vanligvis ikke regner som
skipsbyggernasjon.

Canadiskbygde fikk "fornavnet"
"FORT" eller "PARK" som "etter
navn". Eksempelvis: "FORT VILLE
MARIE"; den aller første OCEAN fra
Canada, og "TOBIATIC PARK".
Canadierne brukte samme bygge
metoder som Bethlehem Fairfield;
kombinert klinking og sveising.

I forbindelse med "The last Liberty"
er det en pussighet i all den statistikk
som førtes. Seiv i amerikansk oppinion
og presse-kretser er det noe
divergerende oppfatninger. Årsaken
skriver seg fra en pressemelding USMC
sendte ut, 30.juni 1945. Den opplyste
at "STANLEY R. FISCHER" skulle
leveres dagen etter, 1. juli; og videre:
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Wilford av Tønsberg laster trelast i Puget Sound. Legg merke til det enkle styrehuset som
er bygget over den opprinnelige broen. Foto via Alex Duncan

"... will be the last Liberty in The Liberty
Ship Building Programme".

Men for en sj elden gangs skyld tok
USMC feil! Faktum er at påbegynte
Liberty-skrog ble gjort ferdige. Dog ble
429 ordre kansellert (425 EC2-S-C1 og
4 Z-EC2-S-C5). For å "trimme ned"
hele produksjonsapparatet, og benytte
så mange komponenter som mulig av
dem som bokstavelig talt "var i farta" -
og allerede produserte komponenter -
ble ytterligere 16 Liberty's bygd på ut
valgte verft i gunstig avstand fra de
"tyngste" leverandørene. Her passer det
å sitere boken "Liberty Ships in
Peacetime":
** "To the "ALBERT M. BOE",
delivered on October 30th 1945, goes
the distinction of being the last of the
largest standardized series ofMerchant
Ships ever built in the World" .

Liberty-skipene ble sjøtransportens
arbeidshest og pakkesel i 2. Verdens
krig. Hitler startet med 56 U-båter, og
over 1.100 ble bygd i løpet av krigen.
Det kjente skipsverftet Blohm & Voss,
Hamburg, bygde alene 257, hvorav 114
ble senket i kamp; vesentlig i 1943 og
1944. 44 ble senket av egen besetning
like før krigsslutt. Resten gikk tapt ved
kollisjoner, bombeangrep i tyske havner
og av britene etter krigen, eller overtatt
av allierte. En er museumsbåt i
Kiel.(U-995 /1943. Norske "KNM
KAURA" /1945-65). Nazi-Tysklands
strategi gikk ut på å kutte blodårene
mellom den nye og den gamle verden.
Periodevis greidde de det nesten, frem
til det verste begynte å gi seg i 1943.
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Krigens arbeidshest og
pakkesel

Da var det tydelig at Henry J.'s
postulat om at han skulle bygge skip
raskere enn fiendene kunne senke dem,
holdt på å gå i oppfyllelse. Men ikke
bare. Samtidig hadde de allierte fått
både velutviklet konvoisystem,
skikkelig eskorte med ASDIC
(SONAR) og langtrekkende fly fra
begge sider av Atlanteren til
"oppsporing" av U-båtene. Summen av
dette bevirket at de ble senket i større
antall enn leveransene fra tyske verft
som ble bombet natt og dag. "Nå be
gynner vekten å vippe i riktig retning",
uttalte Churchill den sommeren.
Tusenårsriket ble nok ikke så gammelt.

Også i Østen begynte det "å klarne".
USA hadde etterhvert fått bygd opp
styrke nok til å "ta igjen" for Pearl
Harbor. Japanske sjøstridskrefter ble
utmanet og nedkjempet i stort antall av
fly og marine. Infanteri, The Marines
og øvrige allierte slo seg fram fra øy til
øy med evindelig blodslit, store tap og
alt krigsutstyr som kunne oppdrives.
Også norske skip - og Liberty's.

I Burma gikk det fortsatt vilt for seg.
Under Admiral Louis Mountbattens
kommando greidde de allierte å ned
kjempe japanerne. Filippinene, Indo
nesia, Singapore, selve Japan og enda
flere øyer gjensto. Men solen begynte å
gå ned over Den oppgående Sols
ny-imperialistiske og forhatte rike.
General Douglas MacArthur "vendte
tilbake" til Filippinene 21. okt. 1944 med
175.000 mann og 700 skip, derav flere
norske.

I Europas nærhet var invasjonen i
Nord-Afrika, Operasjon Torch, gjen
nomført B. november 1942. Da var
situasjonen i Syd-Atlanteren periodevis
noe lettere. En av forutsetningene for å

få invasjonsarmadaen med mer enn 500
skip og 110.000 mann, helskinnet over
fra USA, samt 340 skip fra England.
Med i armadaen var også 30 norske,
inkl. jageren "KNM GLAISDALE" i
eskorten. Frem kom alle, etter mange
avledende kurser - utrolig nok uten
U-båtangrep! Senere kom enda flere
allierte skip fra forskjellige havner i
indre Middelhavet og gjennom
Suez-kanalen som nå var "apen og
sikker for fri alliert ferdsel" igjen, etter
slaget ved El Alamein. Det kulminerte
2. november 1942 - mindre enn EN uke
før "Operasjon Torch" ble innledet!
Flaks? Eller meget god krigsplan
legging? Tja, derom diskuterer krigs
historikere fremdeles.

I tillegg var relativt mange norske
tankbåter engasjert som bunkringsbåter,
både under fart og i forskjellige krigs
havner. Hovedårsaken til at norske
tankbåter i stor grad ble foretrukket til
slike oppdrag, var nok kombinasjonen
av moderne båter med god fart,
manøverevne og "drifts-style", flinke
skyttere og pålitelig sjømannskap -
nautisk og teknisk - også med engelsk
som nytt "morsmål".

Ingen som opererte i Middelhavet før
de allierte hadde "rensket opp" på begge
sider, var på noe "Middelhavs-cruise".
Tyskerne behersket luftrommet.
Italienske overflatefartøyer og U-båter,
sammen med tyske, var mange. Det var
også angrepene - fra luft og hav, så et
betydelig antall skip ble senket. Særlig
var farvannet rundt Malta meget
risikofylt. Ikke bare vanlig skyts ble
benyttet til å nedkjempe fly. Kaptein
Oscar H. Fossen på Fred. Olsen-båten
"BRISK" som kom til Oran med
ammunisjon bare 18 timer etter erob
ringen, skjøt faktisk ned et tysk fly med
Krag-Jørgensen rifle! Høyst sannsynlig
traff han flyveren "på direkten".

De allierte rensket opp i hele
Nord-Afrika. Den britiske 8. Armé
(briter, indere, new-zealendere, austra
liere og gurkhaer fra Nepal) under
General Bernard Law Montgomerys
kommando fra Egypt, via slaget ved El
Alamein i øst. Amerikansk-britiske
invasjonsstyrker med General Dwight
D.Eisenhower som øverstkommande
rende, men generalene Sir Harold
Alexander og legendariske George S.
Patton som utøvende ledere; helt fra
Casablanca i vest. Under marsjen sluttet
200.000 Frie Franske soldater seg til. En
sentral leder der var kaptein, senere
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General Jacques Leclerc som ledet
inntoget i Paris, 25. august 1944.

SKIPETNR. 1 - 2000

Ferdig med Nord-Afrika sto inva
sjoner på Sicilia, Italia og fort-settelse
inn i Sør-Frankrike på program-met.
Invasjonene i Europa ble avsluttet ved
landgangen i Normandie, Operasjon
Overlord, D-dagen, 6 .juni 1944, med
over 7.000 skip og etterfølgende land
stigning i Provence, Sør-Frankrike, 15.
august 1944.

Flesteparten norske skip som opererte
i Middelhavet, var med på alle invasj on
ene der. Aret etter var det på'n igjen i
Normandie. Der ble det etterhvert rene
skyttelfarten med "alt mulig og umulig"
mellom England og de franske stren
dene den første tiden. Galgen-humoren
hjalp nok mange i den enorme på
kjenningen nesten ett års invasjons-fart
måtte være.

En av mine onkler deltok hele tiden, sa
det slik: "Normandie-farta varjo reine
"Middelhavs-cruiset" iforhold te 'selve
Middelhavet. Fin fransk sommær
temperatur. Nesten ikke tyske fly! Bare
enkelte E-båtær med noen torpedoær og
enkelte skudd en gang i blant! De traff
jo nesten ikke heller - enda så tjukt med
båtær som de ' var. Bare noen høler i et
par luftrør ombord hos oss de første
da 'ene. Siden blei det stilt - veldi ' stilt i
forhold te'de'vi var vant te '. Men de '
sakkjo noen der au. Kunnejo ikke vente
a 'ent me ' den trafikken - begge veiær"!

Alle stedene måtte mesteparten av
soldatene og nesten alt tungt utstyr

Også et av de privateeide Liberty-skipene fikk navn etter enfrihetskjemper, Gregers Gram tilhørende Olav Ringdals rederi. Gregers
Gram var i samme gruppe som Max Manus og Olav Ringdaljr og ble skutt i kamp med Gestapo 13. november 1944. Skipet sees her

etter ombygging til motorskip. Skyfotos

fraktes med skip. Selvom skipene kom
fra "de mange forenede nasjoner", var
"The LIBERTVs" alltid med - i stort
antall og typer. På de fleste bilder av
invasjonsstrender eller i konvoier, er
flere Liberty's mer vanlig enn ingen.
Kanskje ikke så rart med 2.710 nettopp
for verdensomspennende krigstran
sport?

** EC2-S-Cl:E=Emergency,C=Cargo,
2 = Indication of size,S = Steam
machinery(Triple), Cl = Standard
Liberty Design.

** EC2-S-AW1 : AW1 = Liberty Collier.
(Baklader, kulltransport på US-østkyst
mellom Hampton Roads og New
England. 24 bygd fra 1944, beregnet
for "et liv etter krigen". Hengslede
stålluker i begge dekk. Forsterkede
lasterom for grabblossing, større
ballastkapasitet. Navn etter US-kull
forekomster).

** Z-EC2-S-C2: Tanks Transporter.
(Med kramgere laste-gear).

** Z-ET1-S-C3: ETI = Emergency
Liberty Tanker (Midtskipstanker).

** Z-EC2-S-C5:AirCraft-Carrier.
(Jagerfly/sammenfoldede vinger,
vinger for rep. av fly, komplette
flymotorer etc. etc.)

Totalt ble 130EC2-S-skrog bygd til de
4 variantene. I tillegg ble det foretatt
ombygginger til "S-Cl -undertyper".
Blant dem var troppetransportere,
hospital- og verkstedskip etc.

Fullstendig
typeklassifisering

Liberty-ene fikk i all hovedsak navn
etter kjente amerikanske menn i USA's
historie; tidligere presidenter og
politikere, krigshelter, kunstnere og
veletablerte samfunnsborgere - også
norsk-amerikanske.

Navnet "PATRICK HENRY" på den
første ekte Liberty, sjøsatt på Liberty
Fleet Day, 27. sept. 1941 og levert i
desember samme år, var ikke tilfeldig
valgt. Patrick Henry, 1736 - 1799,
amerikansk jurist, politiker, kongress
representant for Virginia og valgt til
Virginias første guvernør i 1776. Han
var en av de varmeste talsmenn for
enkeltstatenes rettigheter i debatten om
USAs Forfatning i 1778. Spesielt kjent
ble han for uttrykket: "Give me Liberty,
or give me Death!" Derfor var det helt
naturlig at første ekte Liberty-båten ble
oppkalt etter ham.

Slik fortsatte det med navn fra sam
funnskjente menn på de USA-bygde
Liberty's. Så selvom kvinnene utførte
en kjempeinnsats med å bygge dem,
særlig sveising og lettere montasje, fikk
Liberty's vanligvis ikke kvinnenavn før
i krigens siste fase. Det kan jo ha sam
menheng med den overtro at kvinne
navn ville fjerne lykken og flaksen fra
skipet? I krig er som kjent ulykkes
mulighetene mange nok allikevel.
Tidligere unntak var som regel skip de
allierte skulle overta og omdøpe - med
kjente mannlige allierte navn!

"Navnetradisjon" ,
USA's og andre lands
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Noen Liberty-eksempler:
Presidenter: Før krigen ble slike navn
knyttet til amerikansk-bygde passasjer
skip og andre store linjeskip, med
tittelen President foran navnet.
"JAMES BUCHANAN", "ABRA
HAM LINCOLN", "THEODORE
ROOSEVELT", "JAMES K. POLK".
Forfattere: "JACK LONDON",
"EDGAR ALLAN POE", "MARK
TWAIN", "HARRIET BEECHER
STOWE". Ett av unntakene, men med
"pikenavn" - i krigens siste fase.
Musikere: "GEORGE GERSWIN",
"JOHN PHILIP SOUSA".
Finansmenn: "JOHN JACOB
ASTOR", "ANDREW CARNEGIE",
"CORNELIUS VANDERBILT".
Norsk-Amerikanske: "ANDREW
FURUSETH" (Troop Carrier),
"BJARNE A. LIA", "KNUTE
NELSON", "KNUTE ROKNE".

Første halvår 1943 og i 1944 overtok
NORTRASHIP 12 stk. Liberty-skip på
"Bare-Boat Charter". De to første fikk
navnene "FRIDTJOF NANSEN" og
"LEIV ERIKSSON", naturlig nok.
Deretter gikk det slag i slag med kjente
nordmenns navn fra fjernere og nyere
historie; helt etter amerikansk mønster.
De øvrige 10 Nortraship-Liberty-ene:
"CARL OFTEDAL", "CHRISTIAN
MICHELSEN", "EDVARD GRIEG",
"HARALD TORSVIK", "LEKTOR
GARBO","ROALD AMUNDSEN",
"OLE BULL", "SVERRE HELMER
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Valhall av Haugesund var det siste Liberty-skip under norskflagg, solgt våren 1965.
Skyfotos

NORTRASHIP's
Bare-Boater,

etterkrigs-kjøp og salg

SEN", "VIGGO HANSTEEN" og
bynavnet "VADSØ".

"Christian Michelsen" og "Sverre
Helmersen" gikk tapt, dessverre med
mange døde.

Etter krigen ble gjenværende 10 inn
kjøpt av NORTRASHIP og videresolgt
til norske rederier. Ved Merchant Ship
Såles Act, 1946/47, kom hele 37
Liberty's i norsk eie via norske myndig
heter. Alle Liberty's som Ship Såles Act
omhandlet, var US Federal Property.
Slikt solgte ikke USA direkte til private
rederier, om de tilhørte allierte nasjoner
aldri så mye. Hva andre lands myndig
heter forlangte for mellomhandelen,
skal være usagt. De norske bokførte
rundelig "meglerprovisjon". Dessuten
forlangte de samme myndigheter at
rederiene skulle benytte seg av klau
sulen i Ship Såles Act om 75 % kreditt
og avdrag via lån i utenlandsk valuta for
beløpet - enten rederiene behøvde det
eller ei!

På toppen av det hele måtte Regjeringen

be Stortinget om bevilgning til hver
pulje skip som Norge kunne kjøpe. Alt
i alt steg utgiftene betydelig for et
USA-tilbud som opprinnelig var meget
generøst. Den tungvinte prosedyren
betydde også at tiden gikk - og markeds
mulighetene med den - til andre allierte
lands konkurrerende rederier med
enklere formidlingsregime. Så det er
nok ikke noe nytt at "det er typisk norsk
å være go'".

Innkjøpsprisen til rederiene varierte
noe, men var i 1946 på ca. 150.000 Eng.
pund. Etter dåtidens kurs: ca. NOK 3
mill. Det må sies å være billig i forhold
til at Ship Såles Act opererte med Floor
Cost (selve verftsprisen): US dollar
544.506 og Total Domestic War Cost:
US dollar 1.728.590 pr. Liberty. Med
den "faste" dollarkursen på NOK 4,97 i
årene 1945/46, blir det litt i underkant
av NOK 8,6 mill.

Korea-krigen, 1950-53, kjørte prisen
i været. Hele 600.000 Eng. pund x NOK
20,- = NOK 12 mill. ble betalt for godt
vedlikeholdte Liberty's! Deretter falt
den jevnt og trutt. I 1964/65 varierte
prisen fra ca. 50.000 - 140.000 Eng.
pund, avhengig av teknisk stand og
gjenværende år til hovedklasse.

1 1952 var det 52 Liberty's under norsk
flagg. Den toppen varte ikke lenge.
Allerede i 1957 var antallet nede i 23.
Etterhvert ble de for dyre i drift med et
slakt marked. Besetning på 38, damp
drift og stadig økende reparasjons
utgifter for å "holde klassen", forverret
situasjonen. Så salget fortsatte.

"Sistemann" av de norske: "VAL
HALL", Valdemar Skogland, Hauge
sund) ble solgt i februar 1965. Men
seilasen under Liberia-flagg varte ikke
lenger enn til 30. mars 1967. Da tok
spanske hoggere i Castelon fatt.
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Liberty-skip under norsk flagg 1946-1965
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BF Bethlehem-Fairfield Shipyards Inc, Baltimore
CS California Shipbuilding Corp, Los Angeles Cal
HS Houston Shipbuilding Corp, Houston Tex
JAJ J A Jones Construction Co Inc, Brunswick Ga
MC Marinship Corp, Sausalito Cal
NC North Carolina Shipbuilding Co, Wilmington NC
NE New England Shipbuilding Corp, South Portland, Me

SKIPETNR. 1 - 2000

Liberty-skip under norsk flagg

OS Oregon Shipbuilding Corp, Portland Ore
PM Permanenete Metals Corp, Shipyard No 1, Richmond Cal
R S Richmond Shipyards Inc, Richmond Cal
SE Southeastern Shipbuilding Corp, Savannah Ga
SJR St John's River Shipbuilding Co, Jacksonville Fla
SP South Portland Shipbuilding Corp, South Portland Me
TH Todd Houston Shipbuilding Corp, Houston Tex
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navn overtatt lev verksted senere norsk solgt

Leiv Eiriksson 1.43 1.43 NC Vinni 5.54 Italia
Fridtjof Nansen 2.43 2.43 NC 11.59 Hellas
Roald Amundsen 3.43 4.43 BF 11.47 forlist
Ole Bull 4.43 5.43 NC 7.59 Panama
Edvard Grieg 5.43 5.43 BF Ultragaz Sao Paulo 7.69 Liberia
Christian Michelsen 5.43 5.43 BF 9.43 senket
Viggo Hansteen 10.43 10.43 BF 8.53 Honduras
Sverre Helmersen 4.44 4.44 BF 4.45 senket
Harald Torsvik 11.44 11.44 SJR Grey County 4.51 Panama
Carl Oftedal 3.45 3.45 NE Brant County, Matang 5.56 Tyskland
Vadsø 12.44 12.44 JAJ Libreville 4.52 Panama
Lektor Garbo 3.45 3.45 TH N 0 Røgenæs 2.60 Brasil

Kjøpt under US Ship Såles Act:
Essi 12.46 10.42 RS 11.58 Hellas
Sneland I 2.47 9.44 JAJ 7.59 Polen
Brott 2.47 12.43 SE Finnborg 6.54 Liberia
Wilfred 2.47 7.43 CS Folke Bernadotte 9.54 Costa Rica
Ocean Liberty 2.47 9.43 NE 7.47 ødelagt
Stugard 4.47 12.43 NE 1.61 Hellas
Arthur Stove 3.47 3.44 HS 6.55 Hellas
Runa 3.47 8.43 OS 10.53 Liberia
Silvana 4.47 4.43 RS 12.54 Honduras
Vindafjord 5.47 9.43 SE 6.51 Panama
Kent County 6.47 5.43 RS 6.58 Panama
Bonde 7.47 4.44 CS 6.61 Panama
Wilford 7.47 8.43 SE 5.57 Italia
Janna 7.47 8.43 PM 12.58 Polen
Jane Stove 7.47 7.43 NE 4.56 Panama
Milbank 7.47 7.44 JAJ 2.58 Liberia
Florentine 7.47 2.43 CS 2.51 forlist
Gregers Gram 7.47 6.43 CS ob motor 10.60 Hellas
Sally Stove 7.47 3.44 PM ob motor 5.60 Panama
Feggen 7.47 5.43 NC 11.61 Hellas
Spurt 7.47 8.43 SJR 10.61 Hellas
Valhall 7.47 12.43 PM 4.65 Liberia
Britta 7.47 9.43 PM 2.51 Panama
Oakland 7.47 8.43 OS 7.56 Liberia
Rana 7.47 10.44 TH 2.52 Liberia
Herva 8.47 1.43 SP Modena 6.56 Liberia
Kronviken 8.47 6.43 RS Solmar 9.63 Liberia
Solfa 8.47 10.42 NC Norse Lady, Danio 8.62 Libanon
B lue Master 8.47 11.43 SJR 9.54 Liberia
Livia 8.47 4.43 MC 2.51 Honduras
Marit 8.47 10.43 OS 2.55 Liberia
Surna 8.47 9.44 SJR 12.58 Liberia
Sjoa 8.47 6.44 NE 10.51 Liberia
Nidardal 8.47 3.42 OS Tindra 12.52 Korea
Nidarholm 8.47 4.43 NE Tista 12.52 Korea
Nidarland 8.47 3.44 CS Trya 12.52 Liberia
Belfri 3.48 10.43 HS ob motor 5.60 Panama
Seabreeze 4.48 9.43 NE Skjeines 11.60 Hellas

Innkjøptfra andre:
Håda County 3.48 2.43 NC 10.52 Liberia
Geirulv 1.49 8.43 NC Sunlong 12.56 forlist
Myken 10.48 10.42 BF 6.51 Panama
Sokna 9.49 6.43 BF obLPG 6.64 Panama
Vinstra 9.49 11.42 CS 3.53 Hellas
Aura 9.49 10.44 JAJ 10.58 Hellas
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Bergenskes Brant County var Jen eneste norske Liberty somfikk bygget opp båtdekket.
Skyfotos

På norskregistrerte Liberty's ble noe av
innredningens "jern og stål" skjult med
paneler. Lugarene fikk også litt
"Scandinavian Touch". Midtskips
fronten ble som oftest påbygd et dekk
med nytt styrehus. Enkelte med
forlengelse av dette helt til akterkant av
overbygget. Der ble også skorsteinen
forlenget og/eller modernisert uten den
klassiske cowl på toppen. Det opp
rinnelige styrehuset oftest ombygd til
spisesalong med utvidelse av det
minimale glassarealet i fronten.

Merchant Ship Såles Act tilbød hele
2.000 skip av forskjellige typer: Liberty,
Victory, C.l-A og -B, C.l-MAV-1, T.2,
N.3 = også kalt "Jeep"/ "Baltic Jeep".
Såvidt vites ingen C.2, C.3 og C.4.

Etter Koreakrigens avslutning i 1953 og
noen år fremover, ble markedet nokså
dårlig med de relativt høye driftsut
giftene under norsk flagg for såpass
store dampskip som Liberty-ene.
Salgene til "lavkostland" begynte,
fortsatte og økte.

Et par rederier forsøkte noe annet: De
bekostet ombygging til motordrift. I
1953 og 54 ble tre stykker ombygd ved
samme verft i den italienske byen La
Spezia. Først "GREGERS GRAM"
Olav Ringdal & Co., Oslo. I 1954:
"BELFRI" Christen Smith «fe Co., Oslo,
og "SALLY STOVE" Lorentzens
Rederi A/S, Lysaker (Oslo). De tre fikk
montert 6-cyl. 2-takt enk.virk. FIAT, ca.
4.100 IHK, 12 knop på last.

Med dette maskineriet siet de seg
gjennom et heller labert marked 5-6

Noen ombygginger og
"a look alike"

nye år; "GREGERS GRAM" med en
opplagsperiode 1958/59 i "min hjem
mehavn" Vrengen. I 1960 var det slutt
som norskregistrerte, og alle tre ble solgt
til Liberia/Panama-rederier.

Noen vil nok hevde at "MAX MANUS"
var Liberty-skip. Nei, snarere tvertimot.
Den var "a look alike". Levert i 1937
som M/S "TROMA" til Joh. Ludw.
Mowinckel, Bergen, fra William
Doxford & Sons, Sunderland, som ett
av flere "Doxford Economy Ship",
9.240 t.dw., 3-cyl. Doxford, 2.300 IHK,
10,5 knop.

Serien ble påbegynt i slutten av
30-årene, nesten som motordrevet
"forbilde" til "DORTNGTON COURT",
1939 og "EMPIRE LIBERTY", 1941.
De var jo egentlig grunnlaget for
OCEAN-skipene; forløperne til
Liberty-skipene.

"TROMA" tilhørte Hjemmeflåten
under 2.Verdenskrig og lå ved Akers
Mek. Verksted, Oslo da den ble senket
av Max Manus & Co, 24. nov. 1944.

Max Manus tilhørte Doxfords Economy-type, en slags forløperfor Liberty-skipet.
Alex Duncan

Båten ble hevet, solgt, reparert og satt i
drift for rederiet Einar Lange A/S, Oslo,
med navnet "MAX MANUS" i 1946.

Etteråt det verste bomberegnet over
England hadde gitt seg, og Hitler opptatt
med felttoget i Sovjet, kunne Joseph L.
Thompson og William Doxford, begge
i Sunderland, videreutvikle de opprinne
lige konstruksjonene som OCEAN
standarden nå var basert på. Bl.a. ble
en del britiskbygde OCEAN-skip levert
med Doxford Oil Engine, men noe
kraftigere motorer enn "Doxford Econo
my Ship". Igjen var det Robert Cyril
Thompson's eminente konstruksjons
klo som ledet an - også i samarbeid med
Barclay, Curie & Co, Glasgow.

Via NORTRASHIP fikk norske
myndigheter tilbud om 5 motordrevne
OCEAN-skip. I april 1942 leverte
Barclay, Curie & Co Ltd i Glasgow
"KONG HAAKON VII", ca. 10.400
t.dw. og dimensjoner omtrent som
OCEAN. Den første spede start på
nybygd erstatning for alle norske tap.

De øvrige fulgte i rask rekkefølge
innen oktober samme året: "KRON
PRINSEN", "KRONPRINSESSEN",
"PRINS HARALD", "KONG SVERRE"
- alle fem med 3 cyl. DOXFORD, ca.
2.900 IHK, 11 knop låstet, og bygd
vekselvis hos William Doxford,
Sunderland og Barclay, Curie & Co,
Glasgow.

Britiske myndigheter hadde bestemt
at alle serie-skip, bygd for statlige
"rederier", skulle ha EMPIRE som
"fornavn". Med Kong Haakons prestisje
i maritime kretser, gjorde britene unntak
og lot skipet med hans navn bli sjøsatt
uten å gå veien om EMPIRE
"fornavnet".
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"KRONPRINSEN" "overlevde" en "naturlige" forlis skjedde på jomfru- Muligens var noe av dette tilfelle med
torpedering allerede første turen, utenfor turen, med ujevne mellomrom. begge de to norske sjøforlisene i freds-
Missisippi i Mexico-Gulfen, og ble Det er kjent at "naturlige jomfru- tid:
reparert. "PRINS HARALD" ble forlis" stort sett hendte i kombinasjon "FLORENTINE" ("William Dun
torpedert under Operasjon Torch, nov. av kraftig uvær med høy sjø, kaldt bar", 2/1943, California Shipbuilding,
1942. Etter krigen solgtes de fire klima, tung last og beordret kurs/fart i Los Angeles, Reidar Rød, Tønsberg),
gjenværende slik: "KONG HAAKON", konvoi ved nattseilas. Ofte gikk for- Den forliste i Stillehavet, februar 1951,
beholdt navnet hos Helmer Staubo, lisene så fort at ingen ansvarlige over- låstet med malm. Besetningen var i
Oslo. Det gjorde "KRONPRINSEN" levde og kunne rapportere om hendel- livbåtene noen døgn før redning.
også, Olsen & Ugelstad, Oslo. sesforløpet. Hva den egentlige baken- "SUNLONG", Ex:"Geirulf" 1954,
"KRONPRINSESSEN" ble "Poly- forliggende årsaken var, blir mest spe- ("Thomas Pollock", 8/1943, North
trader", Einar Rasmussen, Kr.Sand.S. kulasjoner. Enkelte skrog kan ha vært Carolina Shipbuild, Wilmington, Einar
"KONG SVERRE" "skiftet kjønn" og offer for de tidligere omtalte tendenser Lange, Oslo) var også malmlastet;
ble "Martha Kleppe", P. Kleppe, Oslo. til "hurry-up"-arbeid i "konkurransen" underveis fra Narvik til Rotterdam da

To direkte innkjøp: "EMPIRE om kortest mulig byggetid. Anes en viss den forliste i Nordsjøen, sydvest av
BEAUTY", Einar Rasmussen, Kr.Sand divergens om tallenes tale i oppgåvene Kr.Sand S., på kvelden, 2.juledag
S. ble "Polycrown". Dampdrevne fra forskjellige lands statistikker? 1956.M/S "BORRE", fullastet med
marine-rep.skipet "HMS SOLWAY
FIRTH", Gowart Olsen, Stavanger ble
ombygd og fikk navnet "Kongsborg".
Prisen for disse noe spesielle
OCEAN-skipene varierte fra NOK 4 til
4,5 mill. Så lenge de var norsk
registrerte, ble de ofte forvekslet med
"MAX MANUS" - og omvendt!

Liberty-forlis i krig og fred
240 Liberty 's regnes totalforlist under
krigen, av krigsmessige og andre
årsaker. I forhold til "den tiden de levde
i" og fartsområder, samt at 2.710 ekte
Liberty's ble bygd, var ikke tåpene
særlig unormale - statistisk sett. Dog
et tankekors på tross av krigen: I alt 50
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Norskeiet Ocean-skip, Kronprinsenfotografert etter krigen i Olsen & Ugelstads farger.
FotoWarwick Foote
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Ocean-skip under norsk flagg

Kong Haakon VII 4.42 4.42 BC 3.51 Panama
Kronprinsen 4.42 4.42 BC 1.52 Panama
Kronprinsessen 7.42 12.41 WD Polytrader 8.62 Liberia
Kong Sverre 9.42 11.41 WD Kong Sverre, Martha Kleppe, Reina 2.60 Panama
Prins Harald 10.42 1.42 WD 11.42 senket
Polycrown 6.46 7.43 WD 9.62 Libanon

BC Barclay, Curie & Co Ltd, Glasgow WD William Doxford & Sons Ltd, Sunderland

Kanadisk-bygde Park-skip under norsk flagg
Agerøen 7.46 2.44 WCS tank 8.54 Hellas
Georgia 7.46 3.44 WCS tank, ob tørr 2.57 Italia
Ranella 7.46 42 CV tank 9.54 Liberia
Norse Mountain 7.46 1.44 VM tank 10.51 Liberia
Benoil 8.46 2.44 WCS tank 7.51 Panama
Mosna 9.46 12.43 WCS tank 9.54 Italia
Gundine 1.47 2.44 VM tank 11.54 Liberia
Norse King 1.47 11.43 VN tank 5.51 Panama
Adna 3.47 9.43 VM tank 5.54 Liberia
Vistafjord 12.48 9.44 BDD 9.55 Italia

BDD Burrard Dry Dock Co Ltd, Vancouver BC VM Victoria Machinery Depot Co Ltd, Victoria BC
CV Canadian Vickers Ltd, Montreal WCS West Coast Shipbuilders Ltd, Vancouver BC

f*



Fred Olsens Borre i Vejle, Danmark, en stille januar-søndag 1960, halvtosset gjødning
i sekkerfra Hydro, Herøya. Borre berget hele besetningen da Liberty-skipet Sunlong
forliste i mørke og uvær 2. juledag 1956. Foto RolfK Kristensen

"BORRE", en Fred. Olsen-Nordsjø-båt, som nå lå dypt i sjøen. Deretter kom
1.500 t.dw., bygget 1949, som første av "tre "BORRE" langs lesiden kloss inntil
søstre" hos Hall, Russel & Co., Aberdeen. livbåtene, med flere lastenett og oljeposer
Apen shelt.dk., maskin akter og styrehus ned i sjøen fra det åpne, relativt lange dekket
midtskips. Isforsterket, god sjøbåt. 1.650 mellom styrehuset og poopen. Et
IHK, 8-cyl., 240 o/min, "British Polar", lett dekksområde mellom skansekledningen og
og kvikk å manøvrere, raskt og kraftig lukekarmen var fylt opp med luketelt og
"fraspark", 12- 13 knop. Sandlasten flat- presenninger som "landingsplass" for skip
trimmet helt ut i borde med stålprofilene brudne, og beskyttelse mot lukekarmen.
plassert på toppen; stødig og jevnt fordelt Tausikret i lastenettene og langs rekka, sto
langskips med de på mellomdekket som og delvis hang, "BORRE'"s mest erfarne
regulering av gunstig metasenterhøyde. besetning med hiveliner og sterke never. I

På vinterdypgående hadde "BORRE" flomlys fra lyskastere og dekkslys ble hele
passe fribord til å "fiske" folk ombord fra "SUNLONG"-besetningen på 38 kvinner
livbåter. Skuta arbeidet fint i sjøen uansett og menn, "fisket" inn på "BORRE'"s dekk,
uvær med propellen godt neddykket. Disse rett i luketeltene, omtrent uskadet. Imens
fordelene ville kaptein HelgeAskeli benytte manøvrerte kaptein Askeli og vakthavende
ved ankomst havaristen i mørke og uvær. maskinist mesterlig. Kort etter gikk
Sammen med øvrig besetning hadde han "SUNLONG" ned.
strategien klar, og den ble meddelt For denne redningsaksjonen mottok
"SUNLONG": kaptein Helge Askeli, på vegne av seg og

Først en "rundtur" for å pumpe dieselolje "BORRE'"s besetning, Carnegie's gull
på sjøen. Når den begynte å virke, skulle medalje, plakett og diplom for heltemodig
"SUNLONG"s besetning gå i livbåter på og edel dåd på havet. Plaketten hang i
lesiden, godt påkledd, med livbelter og salongen på "BORRE" så lenge Fred. Olsen
holde seg der til de ble "fisket opp". hadde båten. Passasjerene gyste litt ide
"BORRE" gjorde så en ekstrarunde med årene da bakgrunnen ble fortalt dem.
oljepumping til lovart for "SUNLONG",
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Liberty-skipet Sunlong gikk til bunns 2. juledag 1956. Skyfotos

glass-sand og stål fra Antwerpen til
Østlandet, men ingen passasjerer på den
juleturen, berget alle i en nokså
dramatisk operasjon, se rammeartikkel.

Ytterligere to fredstap av norske Liber-
inntraff, begge i løpet av samme

året: 1947.
Det første var "OCEAN LIBERTY"
("Park Holland", 9/1943, New England
Shipbuilding, Portland, Maine, T.S.
Bendixen, Lillesand) med samme navn
som båt Nr. 2 av den aller første

OCEAN-serien for britisk regning i
1941/42, men altså en annen og nyere
båt. Etter overtagelse i februar 1947, lå
den i Brest, 28.juli s.å., for lossing av
stykkgods og ammonium-nitrat (kunst
gjødning) da det oppsto en kraftig
brann. På grunn av eksplosjonsfare i
lasten ble båten tauet til grunt vann
utenfor havnen. Der lå den brennende

"from fore to aft" i flere døgn. Til slutt
førsøkte marinefartøyer å skyte båten i
senk før lasten eksploderte. Etter noen
treffere kom eksplosjonen "all right", 8.
august!

Så kraftig at kun en liten del av
akterskipet var "helt" - og sank det også!
Lykkeligvis kom ingen alvorlig til
skade, selvom skipsdelene drysset ned
over et nokså stort område.

Neste forlis var "ROALD AMUND

SEN" ("William Strong", 4/1943,
Bethlehem Fairfield, Baltimore, Olav
Ringdal A/S, Oslo). I ballast fra Ant
werpen til Narvik, grunnstøtte den i
usiktbart vær ved Skudeneshavn på
Karmøy, 20. november 1947, brakk i to,
ble forlatt og totalforliste. Dette var også
et "lykkelig" forlis; heller ikke her gikk
menneskeliv tapt.

Dette er også en del av historien om
"The LIBERTY's", iallfall de som seilte
under norsk flagg.

Totalt er det nok dekning for å hevde:
"The LIBERTY's var sunne og friske",
selvom noen struktur-forbedringer ble
foretatt ettersom man fikk erfaring med
skipene. Til langt opp i 1970-årene var
de i drift under "billige" flagg. Men da
chinesiske "ZHAN DOU 43", ("Ross G.
Marwin" / "Samtroy", 12/1943, Beth
lehem Fairfield) gikk til hogging i 1987,
ble det regnet som siste LIBERTY av
de 910 i kommersiell etterkrigsdrift.

Ingen dårlig attest for en skipstype
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Norsk Liberty på
50-tallet: Oakland
av Kristiansand.
Legg merke til den
enkle
modernisering hvor
det opprinnelige
styrehuset er
beholdt, men
forøvrig er velholdt
skip. Foto via John
Clarkson

som egentlig var å betrakte som
"Expendable War Material". For dette
siste Liberty-skipet må tilføyelsen: "But
with some luck and God's will, should
be steaming for 5 years", i høyeste grad
være gyldig. Ja, mer enn som så.

Enkelte veletablerte verft, som f.eks.
Bethlehem Fairfield, Baltimore, klinket

platene til spantene, likeledes horison
tale plateskjøter. Vertikale ble sveiset.
De skrogene var sterkere og oppnådde
bedre pris i Merchant Ship Såles Act
1946/47. Chinesiske"ZHANDOU43"

var ett av dem, og skulle være bevis på
at det var verd sin noe høyere pris.

Hvor ble det av dem som "overlevde

krigen" og ikke solgt World-wide eller
nyttet til annet?

De havnet i opplag rundt omkring i
USA. Nyeste og best vedlikeholdte
inngikk som sivil-militær del av US
Reserve Fleet, og fikk såkalt "Møll
pose". Det innebar ettersyn og fortsatt
vedlikehold. Under Korea-krigen, 1950
- 53, var det "på'n igjen" for mange av
dem; nå på FN's vegne. Hvert år ble et
større antall hogd opp og resirkulert. Vi
som "seilte på USA" i den tiden, har nok
både sett opplagsflåten og kanskje
"møtt" noen av dem - som plater i nye
skip?

Etterkrigens tonnasjeknapphet og trans
portbehov gjorde Liberty-båtene popu
lære i vide kretser; vanlige rederier og
"til nesten alt mulig annet": Hospital
skip for transport av et stort antall sårede
soldater hjem etter krigen. Tungløft- og
Containerskip for sivil-militær utstyrs
transport. Først fra Europa til Østen for
"å gjøre jobben ferdig der".

Deretter hjem igjen med restene av
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utstyret. Noen ble også ombygd for 600 pasienter og alt nødvendig utstyr,
transport av de såkalte krigsbruder ble overbygninger og arrangement for
"hjem til USA". Enkelte ble fullskala- andret så mye at bare skrogformen
prøveskip for nyutviklet fremdrifts- minnet om Liberty.
maskineri: flermotor-anlegg, gasstur- * Navy &Army Liberty Ships: 133 ble
biner og fri-stempel dieselmotorer for ombygd til militære spesifikasjoner.
"indirekte" gassturbindrift. Ett var sogar "Militært]enesten" besto av: Rene laste
prøverigg for de første atom-ubåtenes skip for "alt mulig og umulig" til krigs
dampturbin- fremdriftsanlegg i full- bruk. Komplett utstyrte verkstedskip for
skala-forsøk! alle slags maskinreparasjoner. Skip med

De 62 Liberty-tankerne ble i hovedsak kranutstyr og dykkerutrustning for
ombygd til tørrlast med forlengelse til skrogreparasjoner. Flytende flyrepara-
511 fot som tankskroget tålte. sjons-verksteder. Skip for ferskvanns-

Krigstidens Ombygginger fly™torer ble drevet av såkalt 100/130
c? jog a oktan bensin. Første effektive jet-flyet,

Krig krever som kjent et enormt og brhiske 2 _ motors jageren Gloster
variert transportopplegg for a ivareta det » kom først { drift m4 med

som i var tid heter logistikk. Her er noen max speed ?93 km/t Jet_fuel er
detaljer fra viktige ombygginger: betydelig "snillere"; enkelt sagt parafin
* Hospital Ships: Mine kilder hevder at , ,-. . • ~ ,•

v F med en liten prosent innblanding av
bare 6 vanlige Liberty-skip ble ombygd. kPri o; n
Og det så sent som i 1943. Med plass til

Bergensbåten Skjelnes (ex Seabreezej for utgående i kanalen, trolig i ballast på vei til
Hampton Roads etter kull i 1960. Skyfotos

produksjon. Spesial-Liberty-er som
høy-oktan flybensin-depoter. Dåtidens
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Sneland I av Haugesund endte opp som lagerskip i Gdynia, hvor den ble rapportert intakt
så sent som høsten 1993. Kort etter ble skipet hugget opp. Skyfotos

* Troop Ships: Mer enn 30 Liberty-er
ble ombygd. 550 soldater med masse
utstyr. Også her måtte omfattende
endringer til. Køyer til alle mann og øket
besetning, ekstra bysser, messer,
vaskerom, proviant/stores, ferskvanns
produksjon m. m. m. Endelig "noe
grassat" mye skyts. Bemanning var
ingen mangel!

Etter Operasjon Torch (Invasjonen i
Nord-Afrika, nov. 1942), ble en del van
lige Liberty-er midlertidig ombygd i den
hensikt å ta 75.000 tyske og italienske
krigsfanger som "returlast" til USA !
Om transporten ble gjennomført, skal
være usagt.
* Animal Transporters: Mindre kjent er
nok at 13 Liberty-er ble ombygd til
muldyr-transport. Utstyrt med ställer for
700 muldyr og alt nødvendig som
försiloer, vannopplegg, gjødseltransport
og urindrenasje for denne "lasten", førte
de et betydelig antall fra USA til
forskjellige krigsområder. Seiv med en
meget mekanisert krig, var muldyrene
gode å ha. Særlig i Østen - i Burma
spesielt.

I den "hær" av anonyme slitere, plan
leggere, pådrivere og ledere som måtte
til for å drive det enorme byggepro
grammet, er det ert navn vi ikke kommer
forbi i beretningen om "The Liberties"
og noe senere: Victory-skipene; nemlig
Henry John Kaiser.

"Hvem i all verden var det"? spør de
fleste etterkrigsvoksne i dag. Kanskje
med rette, sett gjennom "vår tids briller".
I kapitlet "OCEAN-typen, The Liberty's
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Henry John Kaiser
og "The Liberties"

forløper", er noe skrevet om ham. Dog
fortjener han sannelig et eget kapittel
også.

Henry J. ble han kalt, fra nederst til øverst
i industrikretser, og var født i Staten New
York, 1882. Han var en meget aktiv og
anerkjent "self-made man" i entre
prenørbransjen, sjef for Kaiser Con
struction Corp., med utstrakt virksomhet
innen vei-, jernbane-, fly-plass- og vann
kraftutbygging. De store Hoover Dam,
Bonneville Dam og Grand Coulee Dam
var "My men and my Landmarks", som
han uttalte.

Hans tekniske innsikt, fremsyn og evne
til å se muligheter for bruk av maskinelt
utstyr, medførte at Kaiser Corp. etterhvert
baserte seg på revolu-sjonerende,
arbeidsbesparende maskiner samt
transportmidlet I forhold til konkur
rentene gikk arbeidet raskt uten kvali
tetsforringelse - snarere tvertimot. Datter
selskaper av Kaiser Constr. Corp. var mye
benyttet til bygging, moder-nisering og
forenkling av fabrikker for serie- og
masseproduksjon - all over the States.

Kaiser hadde også en egen sans for å
knytte til seg personer med både kreativ
og kritisk evne. Det kom til uttrykk bla. i
firmaets egenkonstruerte maskiner for
lettere fremdrift i arbeidet. Mye av hans
suksess lå nettopp i å være ydmyk overfor
råd/idéer fra "fotfolkene". Han lyttet til
dem og benyttet mange i driften. Ge
vinsten delte han med opphavs-mennene
- kanskje som en av de første? Henry J.
hadde ikke glemt "hvor han kom fra".

Så da USMC skulle ha leder; en
fore-runner, for LIBERTY-programmet,
lød det enkelt og greit: "Get Henry J."!
Og slik ble det. Han satte i gang med

hele maskineriet og talentene - sine egne
og andres; som inspirator, idémaker,
pådriver, trouble-shooter og samar
beids-koordinator i stor stil under sitt
velkjente valgspråk:"Anything possible
and impossible - anytime and any
where".

Verksteder ble gjenåpnet og tilpasset.
Nye bygd. Seriebygging innpasset over
alt. Opplæring påbegynt. Underleveran
dører orientert. Leveranser og transport
koordinert o.m.m. Kort sagt: Med Henry
J. som leder, kom alt det tidligere nevnte
om LIBERTY-programmets enorme
apparat, raskere i gang enn ventet.

Der det fantes produksjonsmessige
flaskehalser eller underkapasitet, effek
tiviserte eller bygde han nytt. Produk
sjonen av magnesium, sement og stål var
på bristepunktet tidlig i 1942.

Henry J. dannet selskaper og bygde nye
fabrikker og stålverk! "Krönen på verket"
satte han ved konstruksjonen av både
verdens største stålverk og til-hørende
strømhnjet verft for bygging av
LIBERTY's, Sparrow Point utenfor
Baltimore. Fra "flatt land" ble det hele
reist på relativt kort tid. Der fikk Henry J.
og hans kreative medarbeidere virkelig
gjort idéer som dannet mønster for andre
LIBERTY-verft. Det fortelles at han
finansierte den verftsbyggingen seiv, av
to vesentlige årsaker:
1.) De kunne bygge etter eget hode og få
verftet slik de seiv mente et "døgnet
rundt/året-rundt" byggeverft skulle være.
2.) Han hadde tjent godt på sitt arbeid
for Uncle Sam tidligere. Så da Uncle Sam
trengte en handsrekning, var det OK for
ham!

Etter krigen gikk Henry J. bl.a. inn i
bilindustrien, dannet Kaiser-Frazer som
laget bilmodellen Henry J. Den ble ingen
stor suksess, og etter noen år fusjonerte
de med Willys-Overland, som nå er
eneprodusent av Jeep. Den hadde Willys
seiv utviklet for militært bruk under
krigen. Og det er vel svært få som ikke
har "et forhold" til Jeep?

Henry J. Kaiser døde i 1967, samme år
som Thompson, hans oppdragsgiver med
de første 60 OCEANs. Men selskapene
lever videre, innen entreprenør
virksomhet og mangslungen industri.

Fortsettes i neste nummer.
Takk tilArne Sognnes for utlån av

bilder!
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Rådhuset, 5570 Aksdal, tel 62 77 06 18

Ingen steder i landet står sjø og skipsfart
sterkere enn i Haugesund-Karmøy
området. Det ble manifestert ved suksess

boken "Våre gamle skip, om seil og
dampskipene fra Haugesund. Kopervik
og Skudeneshavn" som kom ut i 1997.
Nå foreligger oppfølgeren, om motor
skipene, ført i pennen av de samme
forfattere, backet opp på billedsiden av
Haugesunds rederiforening, Stein Erik
Dagsland og Alf Johan Kristiansen. At
det er fire av våre medlemmer som står

bak boken garanterer da også for kvali
teten.

Våre motorskip er som forløperen først
og fremst en slags oppslagsbok, med et
meget bra innledningskapitel av Erik
Kongshavn, deretter rederiene tatt
alfabetisk med sine skip i tekst og bilder.
Dernest følger en index, ordforklaringer,
samt en seksjon fargesider med rederiflagg
og skorsteinsmerker. Bilder og grafisk
produksjon er av god standard.

Med denne boken har Karmøy og
Haugarlandet fått sin rederihistorie, og
Lokalhistorisk stiftelse, forfatterne og
medhjelperne fortjener stor takk for
utgivelsen av de to bind.

Longitude nr. 35 (ISSN 0024-6328)
Solid innbundet, 84 sider, rikt illustrert.
Pris SEK 245.

Kan kjøpes fra Carlstedt Forlag AB,
Artillerigatan 2, S- 114 51 Stockholm Tel
00-46-8-662 4006

Denne svenske publikasjonen, som har
spesialisert seg på beretninger om de siste
store seilskip på verdenshavene, skuffer
heller ikke i år sine lesere. Denne gang
inneholder boken flere artikler som burde

appellere til norske lesere. Blant annet kan
man lese om 4-m. skonnertskip Mozart
av Mariehamn og hennes dramatiske reise
fra Ostende, Belgia til Fredrikstad i 1922
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Dag Bakka jr

som under 1. verdenskrig ankom Trond
heim etter en reise på 124 døgn fra Chile.
Barken var da bemannet med tyske sjøfolk
som hadde rømt fra sin interering i det
nøytrale Chile. Det finnes også et kapittel
om fullrigger Calbuco og hennes siste år
(se Skipet, nr. 3/1999).

Boken inneholder også en fyldig
artikkel om den tyske marinemaler
Johannes Holst (1880-1965), 5-m bark
Potosi og hennes siste reise i 1925, da
omdøpt til Flora, har også fått sitt
kapittel. Det har også 4-m. bark Omega,
verdens siste skværrigger i handelsfart da
hun forliste den 26. juni 1958. Britisk 4-
m. bk Falls of Halladale og hennes
undergang i 1908 er hell ikke glemt.
Bokens siste kapittel, Fria vakten, inne
holder noen smånotiser for den nautisk

interesserte. Longitude nr. 35 anbefales
herved på det varmeste.

Erik Jacobsen & Per Erik Johnsen:
Skipsfarten på Oslo - bilder gjennom
femti år
136 sider, rikt illustrert. Pris kr 310

Tangen Maritime Forlag, Postboks 38,
3478 Nærsnes, tel 31 28 22 35

Med bilder fra Per Erik Johnsen, supplert
fra andre kilder, har Erik Jacobsen gitt er
tverrsnitt av utviklingen av skipstrafikken
på Oslo fra 1945 til ut på 90-tallet.
Fremstillingen er lagt opp kronologisk og
dels tematisk, hvor skip, trafikkbilde og
livet på havnen er omtalt med bilder og
tekst. Forfatteren har prøvd å vise de
forskjellige deler av havnen, fra Sjursøya
til Vollen i Asker, med Amerikabåt,

linjeskip, kystruteskip, marinebesøk,
fraktebåter og lokalfart.

Det er gledelig at ihvertfall en del av
Per Erik Johnsens bilder på denne måten
er gjort tilgjengelig som en kavalkade over
virksomheten gjennom rike år i vår
dengang viktigste havneby Jeg skulle tro
de fleste ville finne mye å glede seg over i
denne boken.

Bjørn Tandberg

Dag Bakka Jr

Bent Mikkelsen:

År 1970 på Århus Havn
Format 21x15 cm, heftet, 82 sider. Pris
DKK 150

Utgitt av Bent Mikkelsen, Smedegade 13,
DK-6950 Ringkøbing

Journalist Bent Mikkelsen har valgt ut 77
blinkskudd av bildene han tok i 1970 på
havnen i Århus og plassert dem i en liten
bok i breddeformat. Hvert bilde er fulgt
av en grundig tekst, som både forteller om
virksomheten på havnen og om skipene.
Trafikken spente over hele bredden fra
ruteskip til linje, tank og coastere.

I likhet med Skipsfarten på Oslo git
denne boken et malende inntrykk av den
rike havnevirksomheten dengang - for 30
år siden. Det er i sannhet en dyptgripende
forandring som har skjedd siden hine fjerne
dager.

Fartøyvern Maritimt kulturmagasin
Utgitt av Hardanger Fartøyvernsenter,
Postboks 53, 5601 Norheimsund
Tel 56 55 22 77, www.reaktor.no/hfs

ca 70 sider, kr 50 per nummer
Med Tom Rasmussen som redaktør gir
Hardanger Fartøyvernsenter ut denne
publikasjonen som tar opp saker som an
går fartøyvern, fartøy og skipsbygging. I nr
3, som kom ut sommeren 1999, vil en blant

annet finne artikler om båt-bygger Klaus
Aas, om bilfergen Torejjellosv.

Fartøyvern berører en vesendig side ved
vår maritime kultur, nemlig å knytte bruk,
handverk og tradisjoner til fartøyene. Det
fortjener så avgjort en større leserkrets.

Dag Bakka Jr

Dag Bakka Jr
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LeifM Bjørkelund og Erik H Kongshavn: - etter 52 stormfulle døgns seilas ankom
Våre motorskip, skipshistorisk billedbok skipet Bergen! Videre er det en lengre y^Sj^%
for Haugesund, Kopervik og Skudenes- beretning om den gamle treberken Tinto, i\ 4%L
havn

400 sider, rikt illustrert. Pris kr 398 Ulr^
Utgitt av Lokalhistorisk Stifelse,



ØVffårdsbåtane såld till Rederi AB Sandra på Hönö
T , a i- o r..i. i r, An i Göteborgs skärgård. Oförändrat
1 den neet-hst som atroljde Per Albert b b
Lunds intressanta skildring av "Oygards- '
,„ . on o imi mm»  1988 såld till Strengnäs Rederi HB,
batane gjennom 80 ar 1911-1991 i b
o • / i nnn l j r- r •• Strängnäs. Nytt namn
Skipet 4.1999 hade forfattaren tyvärr ö . y

i , , . ~ r.. , oi» Mälarjungfrun.missat en del av historiken tor de tva batar j &i
~ , 0..i, r c°L- 1989 övertagen av Rederi AB Jungrru

som blev svenska pa äldre dagar. Sa nar b ,
i ii i i ii • turer, Strängnäs. Oröraändratskall de aktuella avsnitten vara: b

ii -KÆicn i /i\ 1 993 såld till Rederi AB Sörmland,
l l-.JVl/S Holmgar (l)
1 983 såld till Rederi HB Södra Wättern, Strängnäs.

tr. . .. -vt TT Nytt namn Sundbyholm.
Visingso. Nytt namn Utsten. p , y

j -ii »,r t j i« 1997 såld till Angfartygs-AB Strömma
1983 Omdöpt till Magnus Ladulås. rr r

»ii •nuen ad Kanal, Stockholm. Oförändrat
1986 såld till MS Daga AB, nytt namn

Alice Terner, ny hemort Aspö. Det ~ ' „
c ri a .--c • v 1999 såld till HK-Service OY, Korpo,
hnns rlera Aspo i Sverige, troligen , *

i A .. • -rr i i Finland. Införd i det finländska
var det Aspo i Karlskrona
i.. „ i skeppsregistret med oförändrat

skargård. rr bnamn.

S2

Dampskipet Songdal - se Gerrards rederihistorie i SKIPET nr 3-4.1999, og
mannskapsbdde. Er det noen som kan identifisere noen av mannskapet?

namn.

12. M/S Utgar (13)
1981 såld till Rederi AB Saxaren, Stock

holm. Nytt namn Fyris.
1981 såld till ut Utö Sjötaxi AB, nytt

namn Strömskär, hemorten
oförändrat Stockholm.

1984 såld till Söderhamns kommun,
Söderhamn.

1991 såld till Gävle Skärgårdstrafik AB,
Gävle. Oföraändrat namn,
oförändrat Söderhamn.

1999 ännu i trafik.

Vet noen om tips for å finne spor etter
rederiet Sigurd Herlofsen & Co, Oslo,
som nå er opphørt. Jeg er på jakt etter
M/S Herstein som ble senket på Rabaul
under krigen. Det står endel om
senkingen, men jeg for ikke dette til å
stemme med de opplysninger jeg har.

Jeg sender et bilde av D/S Songdal,
likedan et av endel av mannskapet. Kan
skje noen av leserne kjenner noen av
personene på biidet..

Deretter et bilde av en annen båt som

jeg ikke kan lese navnet på. Bildene er
funnet i min fars kaos, han var stuert i

sin tid, og døde i Canada for vel 30 år
siden, ombord på Skaubo.

Redaksjonen har fått et brev fra Bogdan
Huras i Polen som er interessert i alt som

har med polske skip å gjøre. Han samler
bl.a. gjenstander, brosjyrer, avis-utklipp
etc. Han nevner også polske seilskip som
kan ha besøkt Norge.

Det polske troppetransportskipet
Chobry ble senket utenfor Narvik i 1940
av Luftwaffe. Det har vært rykter om at
en av livbåtene fra dette skipet frendeles
er i bruk nær Narvik. Kan det tenkes at
noen vet noe om dette, evt. har noe foto
av båten.

Skriv på engelsk til:

SKIPET NR. 1 - 2000

Herstein og Songdal

Polsk kontakt

Steinbjørn Mentzoni

PL 40-587 Katowice

Bogdan Huras

Olle Renck

Skiby 13

Polen

\ \jj



Håvar Sundet i Lysøysund
har dette bildet av en

Bergenske-båt i sin samling
- men hvilken er det?
Redaktøren mener det må
være Luna eller Ursa,

bygget bygget i 1911 på
henholdsvis Laxevaag og
BMV. Men hvem kan si
det med sikkerhet?

Fidl-Oranip T ine Webcams - kamerabilder som kan sees over internett - åpner muligheterfor å se
' på trafikk-bildet i Bergen, Rotterdam eller Panama-kanalen. Fra automatiske

ar ne er an seme em oorweg kamera blir det sendt ut bilder medjevne mellomrom, gjerne en gang i timen i
er involvert iet bokprosjekt om Oranje da&lys. Flere havner bruker dette som et slags PR, i andre tilfeller cruise-rederier
Lijn, som i sin tid samseilte med Oisen eller aviser. For eksempel har Bergens Tidende en webcam-service som viserflere
& Ugelstads Fjell Line. I denne for- bilderfra byen ogdessutenfra hurtigruteskipetNordkapp. Søkpå www.bergens
bindelse er han interessert i å komme i tidende.no og velg bildel
kontakt med noen som har bilder og Kollega TradeWinds harfunnetfrem flere ute i verden: Port ofRotterdam
informasjon om O&Us skip i Fjell- finnespå wtvw.port.rotterdam.nl/webcam/wcvcb/stills/recent.html, mens Panama
Oranje Line Ta kontakt på engelsk med Canal Administration har www.pancanal.com/photo/camera-java.html. For

A Hoorwee cruise-interesserte henvises to www.ncl.com/htmllfleet/OOsky_flpg_.hp og www.
r~ grandprincess.com som tar deg med ombord i skipene Norwegian Sky og Grand
62 Oramjestraat n ~-.,. .tvtt -,™., TTT-. t,- i i i i Prtucess. (jodretsel

Idar Aase i Kvalsund mener at biidet av

Tellevaag I på side 5 i SKIPET nr 4.99
må være tatt i Møvik, ikke Algrøy. Bildet
på side 12 i samme artikkel er fra
Blomvåg.

Per Alsaker viser til bildet i SKIPET

4.97 på side 3. som viser Festningskaien i
Bergen med en Nordenfjeldske-damper.
Per mener den må være Haakon Jarl fra
1879 og som forliste i 1924.

St Hansaften i år er det 40 år siden Harald

Jarl la ut fra Bergen i sin første tur i
Hurtigruten. I dag er skipet det eldste
igjen i fart og samtidig det eldste
eksisterende norskbygde hurtigruteskip.
Vårt medlem Torbjørn Ingebrigtsen i
Ålesund har tatt et initiativ for å vekke

interessen for eventuelt å ta vare på dette
skipet. Han vil gjerne få kontakt med
andre som deler denne oppfatningen.

SKIPETNR. 1 - 2000

Tilbakemeldinger

NL-2983 HT Ridderkerk

Harald Jarl

Torbjørn Ingebrigtsen
Nylandsvegen 35
6011 ÅLESUND

Nederland

Jeg mener dette er et område som har vært lite påaktet i vår skipsfartshistorie.
De mange rederiflagg som "alle kjente" i tidligere tider er nå i ferd med å gå i
glemmeboken.

Det finnes mange som vet endel, men det er få som har gjort noe med saken.
Rederforbundet utgav sine kart/plansjer ved 50-årsjubileet, men siden den tid
har svært lite vært publisert.

Jeg vil anmode om at de som er interessert i emnet oppretter en arbeidsgruppe
som kan samarbeide om å registrere flest mulig rederiflagg og skorsteinsmerke,
før alt går i glemmeboken.

Den andre Ship Databases "Workshop blir arrangert fredag 30.juni - lørdag
1 .juli ved University ofNewcastle. Det første møtet ble holdt sommeren 1998
og også dennegang vil både kommersielle og andre databaser bli presentert og
diskutert, både for nåværende og historiske skip. En viktig oppgave er å utarbeide
et globalt nummersystem for historiske skip, tilsvarende det nummersystem
for er approbert av IMO for eksisterende skip.

Konferanseavgifter inklusiv lunch og middag er GBP 50.

For nærmere informasjon kontakt:
Mrs C Deighton, Dept of Marine Technology, University of Newcastle,
Newcastle uponTyne, NEI 7RU
Tel +44 191 6171, fax +44 191 5491, e-mail: chris.deighton@newcastle.ac.uk

Rederiflagg - skorsteinsmerker

Ny skipsdatabase workshop

Nils H Thommesen
Postboks 31

4801 ARENDAL
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 1. november 1999 -31. januar 2000.

916B Egil Audun Turøy Postboks 99 5445 BREMNES
1057 Arild Pettersen Postboks 231 4503 MANDAL
1755 Asgeir Buschmann Postboks 129 9991 BÅTSFJORD
1756 0 Åge Landmark Postboks 1645 Falkum 3705 SKIEN
1757 Torleif Olsen Odinsvei 4 B 8800 SANDNESSJØEN
1758 Kåre Olav Fausa Postboks 391 7901 RØRVIK
1759B Erik Småland Hylkjevegen 33 5109 HYLKJE
1760B Roald Viken Bildøy 5353 STRAUME
1761 Vest-Agder Fylkesmuseum Postboks 4048 Kongsgard 4689 KRISTIANSAND
1762 Norsk Tidskrift for Sjøvesen v/Svein Carl Sivertsen

Postboks 160 4086 HUNDVÅG
1763 Olav Henriksen, Valhall velferd BP/Amoco Norge, Postboks 197 4065 STAVANGER
1764 Einer Gunnar Larsen Listerveien 26 4624 KRISTIANSAND
1765 0 John Christian Larsen Andreas Nilsensvei 64 3040 DRAMMEN
1766 0 Hans Gunnar Johansen Hunsrødveien 37 3241 SANDEFJORD
1767 Bengt Ellingssund Bekkefaret 2 6900 FLORØ
1768 0 Bnrge Johanse c/o DnV Region Norge A/S 1363 HØVIK
1769B Shannon AS - 5443 BØMLO
1770 0 Erik Steen Kirkebakken 12 3040 DRAMMEN
1771 Kåre R. Johansen - 7270 DYRVIK
1772 Soltin Shipment A/S c/o Skipsregnskap, Postboks 531 5501 HAUGESUND
1773 Sture Svensson Kvernhusheia 13 A 4634 KRISTIANSAND
1774 Magne Harald Larsen Sandskeivegen 68 4270 ÅKREHAMN
1775 Robert Jonassen Skipanes 38 4276 VEDAVÅGEN
1776 M/S "NORTUN" Tom Ueland Bratås Skolegaten 1 4250 KOPERVIK
1777 Andreas Hals Øksengård 8250 ROGNAN
1778 Klaus Egil Kallevik Postboks 125 4298 TORVASTAD

Dødsfall:
102 Ernst R. Tunge 4096 RANDABERG
435 0 John R. Johannesen 0260 OSLO
720B F. C. Moldenhauer jr. 5826 BERGEN

Utmeldinger:
1551 Jan I. Bendiksen 4262 AVALDSNES
D451 Uwe Maurmaier GE- 81377 MUNCHEN
1455 Sonja Odland 5519 HAUGESUND
1444 Inge D. Kaada 4017 STAVANGER
FI1303 Th. Norling FIN 20100 ÅBO
1278B Lars Berge 5161 LAKSEVÅG

Adresseendringer:
1249 TorleifAndersen Postboks 5076 9283 TROMSØ
582 B Audun Apelseth c/o Hardanger Fartøyvern 5600 NORHEIMSUND
1554 Arnt Aslaksen Tronesveien 18 4307 SANDNES
CH858 Markus Berger-Le Amselweg 13 CH - 8302 KLOTEN SVEITS
1117 Morten A. Egstad Tessemveien 13 7045 TRONDHEIM

DK1468 Endre Eldøy Nors Gade 24 B DK - 8000 ÅRHUS C DANMARK
414 0 Thor-Ole Fardal Elisenbergveien 11 B 0265 OSLO
1401 Arnt Ivar Fenes Postboks 56 8289 VÅG
16010 Ole Nesset Hansen ukjent adresse
786 B Harald Inge Håvik Fagerli 13 5430 BREMNES
1307 Tore Jensen Rosenli 15 4015 STAVANGER
722 Knutsen OAS Shipping A/S Postboks 2017 5504 HAUGESUND



462 Erik H. Kongshavn
1129 Gaute Kongsnes
1221 Helmer Larsen

1734B Jan Gunnar Larsen
1615 KåreNedrebø
972 B Oskar Pedersen
DK1088 Ove Rasmussen

960 Oddgeir Refvik
379 0 Johan Remen
1036B Sandfrakt A/S
1748 0 RoarSmebakk

1195 Storesund Shipping AS
1025 Asbjørn Sund
1097 Sverre Vik

Adresse endringer sendes Leif K. Nordeide

Ernst Richard Tunge døde 20. november 1999, kun 59 år gammel,
etter kort tids sykdom.

Ernst var hele sitt liv sterkt opptatt av det maritime. Som mange
andre dro han i ung alder til sjøs. I den siste tiden av sitt yrkesaktive
liv, var han ansatt som kranfører på Rosenberg Verft i Stavanger.
Etter at han ble uføretrygdet, engasjerte han seg sterkt i Rednings
selskapet sak. Det er ikke små beløp han og hans kone Ingrid samlet
inn i årenes løp. Ernst var også sterkt opptatt av Tungenes fyr og
historien omkring fyret. Han var en engasjert guide med store
kunnskaper om fyret. Fiskebåter var hans store spesial område. I årenes
løp hadde han samlet inn og katalogisert opplysninger om stort sett
alle nordiske fiskefartøyer, fra tidenes morgen og frem til våre dager.

Med sitt gode humør og utadvente vesen, vant Ernst mange venner

M/S MØGSTERFJORD LJZO - Møgsterfjord I AS, Storebø/Bergen (H-84-AV)

M/SCANICA LJZF - Canica AS, Oslo

M/S SUN PRINCESS LLMT - AB Cars Eiendom AS, Sem/Tønsberg
16.10. 34 brt. -ex svensk reg. SUN PRINCESS (b. 1989)

M/S OCEAN TRAWLER LJZK - Havtrål AS, Fosnavåg/Ålesund (M-23-HØ)

M/SSINCERITY LJZX - Botry AS, Nesoddtangen/Oslo

Lekter AFACAN LK6787- Rammehuset Reidar Olsen (Reidar Olsen), Bergen

Lekter DANITRA LK6789- Rammehuset Reidar Olsen (Reidar Olsen), Bergen

Lekter FERDINAND LK6788- Rammehuset Reidar Olsen (Reidar Olsen), Bergen

M/S FOLDØY LJTJ - Rogaland Trafikkselskap A/S, Stavanger

M/SBELOS LJXK - Bukser og Berging AS, Oslo/Brevik
04.11. 436 brt. -Moen Slip AS, Kolvereid (41)

M/S ASBJØRN SELSBANE LJQQ -Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Harstad (N-44-LN)
05.11. 377 brt. - Ulvan Ship AS, Sandstad (423)

M/S FAR SUPPLIER LLAK - Farstad Supply AS, Ålesund

SKIPETNR. 1 - 2000

28.09. 1.192 brt.

12.10. 40 brt. - Baltic Yachts Oy AB Ltd., Bosund (73/01)

18.10. 2.232 brt. - Myklebust mek. Verksted AS, Gursken (24)

16.10. 34 brt.

19.10. 16 brt. -ex fransk reg. SINCERITY (B. 1928)

25.10. 157 brt. -ex svensk reg. CLEMERT DIS (B. 1992)

25.10. 196 brt. -ex sveitsisk reg. CLEMERT DIS V (B. 1992)

25.10. 157 brt.

29.10. 1.656 brt. - Gdansk Shiprepair Yard Remontowa, Gdansk (438/2)

11.11. 3.009 brt. - ex Isle of Man reg. FAR SUPPLIER (B. 1999), Kvaerner Govan Ltd., Glasgow (318)

4

Western Shiprepair Yard, Klaipeda (2) SIMEKAS, Flekkefjord (81)

ex svensk reg. CLEMERT DIS VI (B.1993)

PAMunchsgate 10
Jakobstien 7 B

Bekkjarvikveien 24 A
ukjent adresse
Postboks 30
Postboks 92
Gate 1, nr. 50

ukjent adresse
Postboks 133

ukjent adresse
Storesund

Torvmyrvegen 24
Skuggabergvegen 70

Norsk Ordinært Register

i årenes løp. Familiens hjem ytterst på Tungenes stod alltid åpent,
hvor Ingrid og Ernst var et gjestfritt vertskap.

Vi lyser fred over Ernsts minne, i det han nå har lagt ut på sin siste
reise, på evighetens hav.

MedToralfNilsen som døde i september gikk en av de største ressurser
innen Arendals og Sørlandets skipsfartshistorie bort. Toralfvar særlig
interessert i Arendals-flåten og delte gjerne sine kunnskaper med
andre. Han vil bli savnet av mange, også som en ivrig innsender til
Skipet. Vi lyser fred over hans minne,

5529 HAUGESUND
7021 TRONDHEIM
6063 HJØRUNGAVÅG
5114 TERTNES

5462 HERØYSUNDET
DK- 9670 LØGSTER DANMARK
6700 MÅLØY

5588 ØLEN

4260 TORVASTAD
5541 KOLNES
5545 VORMEDAL

31 I

John M. Gramstad

Dag Bakka Jr
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Lekter VIKING BARGE 8 LK6684- Viking Barge KS (Viking Supply Ships AS), Arendal/Kristiansand

M/S SKJONGHOLM LJSY - Skjongholm AS, Bareksta/Florø (SF-73-F)
11.11. 444 brt. - Ulvan Ship AS, Sandstad (424)

M/T CRYSTAL OCEAN LJRR - Crystal Ocean KS (Brøvig Offshore ASA), Oslo/Farsund

M/S SIGURFARI LLAU - Solheimtrål AS, Hustad/Molde (M-33-F)

M/S MELSHORN LLAG - Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø
26.11. 2.299 brt. - Skrog v/ Central Shipyard Ltd., Polen (110) Fiskerstrand Verft AS, Fiskerstrand (44)

M/S NYHOLMEN LNEI - Rune Pettersen, Kristiansund/Stavanger
02.12. 30 brt. -ex norsk, ikke reg. før (8.1943)

M/S HEGE CATHRINE LJQM - Arilds Fiskebåtrederi AS, Alta/Hammerfest (F-250-A)

M/S WHITE PEARL LJZZ - Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen

M/T NAVION ANGLIA LJRL - Navion Maritime AS, Stavanger

10.12. 2.299 brt. - Fiskerstrand Verft AS, Fiskerstrand (45)
M/SCLOSEAU LJZC - Aker Båtutleie AS, Oslo

13.12. 25 brt. -ex Jersey, CI. reg. CLOSEAU (B. 1995)

M/S VARDEHORN LLAE - Troms Fylkes Dampskibsseslkap ASA, Tromsø

M/S LAPO LLAQ - Lapo AS, Ellingsøy/Ålesund (M-2-A)

M/S HAVSNURP LLBM - Havsnurp AS, Midsund/Molde (M-95-MD)
17.12. 591 brt. - Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (35) Skrog v/Cenal Shipyard Co. Ltd., Polen (108)

M/S HERØYHAV LJTD - Herøytrål Rolf Jarl Ervik c/o RolfJarl Ervik, Bølandet/Ålesund (M-520-HØ)
21.12. 2.183 brt. - Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (14)

M/S OLYMPIC PRAWN LLBG - Olympic Fiskeri KS, Fosnavåg/Ålesund (M-360-HØ).

M/S STRIL NEPTUN LJRZ - Simon Møkster Rederi AS, Stavanger

M/S VEGA LLBQ - Vega Sailing Lindholm (Nils Åke Lennart Lindholm) , Båtstø/Oslo

Lekter EIDE BARGE 25 LK68 11 - Eide Marine Services A/S, Høylandsbygd/Bergen
30.12. 2.720 brt. - ex dansk reg. BERIT (B. 1982)

Lekter EIDE BARGE 26 LK68 12- Eide Marine Services A/S, Høylandsbygd/Bergen

Lekter EIDE BARGE 27 LK68 13- Eide Marine Services A/S, Høylandsbygd/Bergen

M/S BLUEFIN LLAV - Partrederiet MS Bluefin ANS (Steinar Nekkøy), Florø (SF-12-F)
30.12. 186 brt. - Mundal Båtbyggeri AS, Sæbøvåg (29)

M/S REMØY FJORD LLBR - RemØy Sea Fjord AS, Fosnavåg/Ålesund (M-88-HØ)

M/S CINCOBULK LAEP5- FB Invest AS (Vang Shipmanagement AS), Greåker/Måløy
01.10. 2.097 brt. - ex St.Vinc. & Gren. reg. STEINVANG ex NIS STEINVANG

M/T MAGNITUDE LANG5 - Magnitude Holding Corpration (C.H.Sørensen Management AS), Monrovia/Arendal

M/T STEN EMBLA LALZ5 - Stentank AS (Rederiet Stenersen A/S), Minde/Bergen
22.10. 8.594 brt. - Jiangnan Shiyard, Shanghai (H-2239)

M/S GREEN COOLER LAMH5 - Nordic Cooler Ltd. (Green Management AS, Minde), Grand Cayman/Bergen

M/S SKY BRIGHT LANL5 - Sky Brilliance Shipping ANS (Bergshav Management AS), Oslo/Grimstad

M/S SKY LIGHT LANK5 - Top Genius Maritime ANS (Bergshav Management AS), Oslo/Grimstad.
03.11. 7.405 brt. -ex Sankt Vinc. & Gren. reg. SKY LIGHT

M/S SKY TREASURE LANM5 - Sky Treasure Shipping ANS (Bergshav Management AS), Oslo/Grimstad
03.11. 7.451 brt. -ex Sankt Vinc. & Gren. reg. SKY TREASURE

M/S LYSHOLMEN LKEJ3 - Lys-Line Rederi AS, Oslo

M/S SANCO SEA LAMD5 - Sanco Holding AS, Gjerdsvika/Ålesund
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11.11. 4.067 brt.

11.11. 444 brt.

23.11. 6.984 brt. - Kvaerner Govan Ltd., Glasgow (319)

25.11. 377 brt. -ex islandsk reg. SIGURFARI (B.1988)

02.12. 317 brt. - Norrøna Verft AS, Hommelvik (75)

09.12. 32 brt. - Marine Projects (Plymouth) Ltd., Plumouth (N3087)

09.12. 72132 brt.

16.12. 75 brt. - Promek Industrier Kåre Flataukan, Smøla (45)

22.12. 2.232 brt. - Myklebust mek. Verksted AS, Gursken (25) skrog v/ Santierul Navla SA., Braila (1396)

23.12. 2.423 brt.

29.12. 70 brt. -ex svensk reg. TELESIA (B. 1908)

30.12. 2.720 brt.

30.12. 527 brt. -ex dansk reg. MATHILDE (B. 1999)

30.12. 527 brt.

30.12. 1.899 brt. - ex dansk reg. KASSASSUK (B. 1988)

08.10. 54963 brt. - ex Liberia reg. SANKO PARAGON

02.11. 5.084 brt.

03.11. 7.451 brt. -ex Sankt Vinc. & Gren. reg. SKY BRIGHT

04.11. 2.876 brt. -ex NOR reg. LYSHOLMEN

04.11. 1.129 brt. - Voldnes Skipsverft AS, Fosnavåg (57)

Astilleros Espanoles S.A., Cadiz (085)

- ex Bahamas reg. GREEN COOLER

Sevmash Yard, Severodvinsk (93072)

YVC Ysselwerf B.V., Capelle aan der Ijssel (275)

ex dansk reg. JEPPE (B.1997)
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Olympic-rederiet i Fosnavåg
fikk levert både supplyskip og
fabrikktråler i 1999; her er
Olympic Prawn fira Myklebust
mek Verksted.

Foto via Norsk Skipsfart &
Fiskeri Aktuelt

NOR endrinp-er Oktober 1999: M/SBJUGNSKJÆR(LFHH)(33/-/1905/52)ex
ö' ] V h h M/S AQUARIUS (LFTJ) (26/-/1943) ex LIV BØLGENS LYKKE -54- fa Peter E Albrigtsen,

Juni 1999: SVERDRUP- 70 -faMargarethØsterud, Kongs- Uthaug/Trondheim til Kjell Ivar Lindsseth,
berg/SvoW til Tor ErilXvorsen, Kongsberg Tiondheim.

NORNANBORG-85exLYSHOLMEN-80- * * M/S ELINOR MARIT (LNDM) (167/254/

fa J. P Strøm Shipping AS, Trondheim til Euro M/$ AURORA (LLZO) (12/./|934) . fra Paal 196l)exTY-71 -fa Ole S. Nilsen, Storslett/Har-

Trans Skips AS, Bergen. Kvisvik, Kristiansund til Hege Pedersen, Frei/ stad til Sannes Sjøtransport AS, Herdla/ Harstad.
Kristiansund. M/S FAUSKEVÅG (LK4623) (73/-/1992) ex
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M/T SITALENE LANQ5 - K/S Difko 47 af 1987 (Tschudi & Eitzen Rederi AS), København/Oslo
08.11. 43733 brt. - ex DIS reg. SITALENE

M/S LYSFOSS LALX5 - Lys-Line Rederi AS, Oslo
1.1.11. 4.471 brt. - ex NOR reg. LYSFOSS

M/S LYS-SKOG LHAE5 - Lys-Line Rederi AS, Oslo
17.11. 4.471 brt. - ex NOR reg. LYS-SKOG

M/S LYSTIND LCGF3 - Lys-Line Rederi AS, Oslo
25.11. 3.852 brt. - ex NOR reg. LYSTIND

M/T EK-STAR LAMT5 - Turus Shipping Limited (Orient Ship Management Norway AS), Douglas/Arendal
03.12. 8.829 brt. - Jiangnan Shipbuilders Co. Ltd., Shanghai (2238)

M/S FAR SENIOR LIUT3- Farstad Supply AS, Ålesund
06.12. 3.125 brt. - ex NOR reg. FAR SENIOR

M/T TRANS IBERIA LAJT5 - Kjemi Trans I KS, Bergen
09.12. 13015 brt. - Union Naval de Levante S.A., Valencia (253)

M/T SITALOUISE LANV5 - K/S Difko XLVII (Tschudi & Eitzen AS, Lysaker), København/Oslo.
13.12. 43733 brt. - ex DIS reg. SITALOUISE

M/S SEA TRUCK LAOJ5- Sea Truck (UK) Limited (Sea Truck Shipping AS), Sutton/Sandnes
22.12. 7.451 brt. - ex Br. reg. SEA TRUCK ex norsk reg. NOR TRUCK

M/T FRONT DRIVER LANZ5 - Bonfield Shipping Limited (Anders Berg-Jacobsen c/o Acomarit AS), Monrovia/Oslo
22.12. 89004 brt. - ex Liberia reg. FRONT DRIVER

M/T FRONT BREAKER LAOK5 - Katong Investments Limited (Tom Erik Jebsen c/o Frontline Mngm AS), Monrovia/Oslo
22.12. 89004 brt. - ex Liberia reg. FRONT BREAKER

M/T FRONT FIGHTER LAOC5 - Rakis Maritime S.A. (V Ships Norway AS), Monrovia/Oslo
22.12. 79669 brt. - ex Liberia reg. FRONT FIGHTER

M/T FRONT HUNTER LAOD5 - Patrio Shipping Ltd. (V Ships Norway AS), Monrovia/Oslo
22.12. 79669 brt. - ex Liberia reg. FRONT HUNTER

M/T FRONT SPIRIT LAOB5 - Fourways Marine Limited (Anders Bergh-Jacobsen c/o Acomarit AS), Monrovia/Oslo
22.12. 77356 brt. - ex Liberia reg. FRONT SPIRIT

M/S LANGENES LAOG5 - Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen
29.12. 4.043 brt. - ex tysk reg. TIMBUS

M/T FRONT MAPLE LANX5 - Sibu Shipping Ltd. (Anders Bergh-Jacobsen c/o Acomarit AS), Monrovia/Oslo
30.12. 78443 brt. - ex Liberia reg. MAPLE

M/T FRONT BIRCH LANW5 - Langkawi Shipping Ltd.(Anders Bergh-Jacobsen c/o Acomarit AS), Monrovia/Oslo
30.12. 78443 brt. - ex Liberia reg. BIRCH

M/T FRONT COMOR LANS5 - WestTnakers Inc. (Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Monrovia/Oslo.
30.12. 77931 brt. - ex Liberia reg. COMOR

M/T FRONT SUNDA LANR5 - Southwest Tankers Inc.(Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Monrovia/Oslo
30.12. 77931 brt. - ex Liberia reg. SUNDA
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HIPPO - 98 - fra Karstein Andreassen, Harstad/

Narvik til Jens Kristian Kristoffersen, Alta/Narvik.
M/S FESTIVAL (LGPF) (109/-/1965) ex
ROPEID-90-sammesomJOHANNE MARIE,
men hjemsted er Stavanger.
M/S FREEDOM (LAGI) (27/-/1987) -fia Gaute
Vik c/o Norconsult International (Lisbeth Vik,

Oslo), Rivadh/Kristiansand til Erik Ingeberg, Oslo,
omdøpt til NIGHT QUEEN.
M/S FRØKEN FRYD II (LJFB) (26/-/1981) ex

TARA - 98 - fia Bjørn Lorentzen, Vestby/Hvitsten
til Margot Humlen, Haugesund/ Hvitsten. I
desember ble hjemsted endret til Haugesund.
M/S FUGLØ (LGBK) (78/-/1877) ex ANNA
MARIE - fra Normann Nilsen, Sleneset/

Sandnessjøen til Stiftelsen Nord-NorskFartøyvern
senter og Båtmuseum, Gratangen/Harstad.
M/S GEIRANGERFJORD (LJZP) (107/20/
1981) - endret fra Geirangerfjord AS, Geiranger/
Ålesund til Geiranger Fjordservice AS, Geiranger/
Ålesund.

M/S GREVEN (LLWP) (45/-/1953 -sammesom
HAVBLOMST.

M/S GURI KRISTINE (JXLW) (30/-/1984) ex

AULENI - fra Bergslien AS, Trondheim til Haug
Eiendom AS, Trondheim.
M/S HAVBLOMST (LHOL) (265/457/1962/
68) ex FJORDBLOMST - 85 ex HAVBLOMST
- 78 ex FJORDHOLM - 74 ex CARIOCA - 66 -
fra Brandal SandfraktAS, Brandal/Ålesund til Bora
Sandfrakt AS, Hareid/ Ålesund.
M/S HAVDRØNII (LAIV) (696/-/195 1/67) ex
HAVDRØN - 99 ex STAR XI - 67 Nils O.

Sandtorv, Hjellestad/Bergen til Sjuve Ship AS,
Kristiansand/Bergen. Slettet i merkeregisteret.
M/S HAVKYST (LFDH) (421/133/1965/89) ex
HÅEN -81 ex BRSMÅVIK- 79 - fiajohnJensen,
Tromsdalen/Hammerfest til AS Havkyst, Troms
dalen/Hammerfest, slettet i merkeregisteret.
M/S HAVØRN-ØRN (LGRN) (6/-/1985) ex

HAVØRN - fra Terje Planke, Oslo til Tusenfryd
ASA,Vinterbro/Oslo.

M/S HEAVENS DOOR (LJIY) (32/-/1998) - fra
Svein Arne Hagen, Gravdal/Myre til Gaute Vik d
o Norconsult Telematics (Lisbeth Vik), Riyadh/
Oslo, omdøpt til MAGGI.
S/S JOHANNE MARIE (JWQE) (39/-/1924)
ex STREYMUR - 80 exTIM - 69 ex GRÅSTEN

- 55 exA BLOM - 55 ex JOHANNE MARIE -
46 - endret fra Trollcruise A/S til Trollcruise AS,
Oslo.

M/S LADYMACK (LLSL) (182/224/1944/89)
ex TAFTØY - 98 ex SKULØY - 51 ex M.M.S.

173 - 46 - samme som JOHANNE MARIE.
M/S LENA (LHTQ) (1.926/1.200/1974) ex
NOURHAN - 95 ex KALLA - 93 ex BURFELL

- 93 ex HEKLA - 92 ex VELA - 83 sjøs.
POLSTRAUM - fra Roald Hamnes Rederi,

Skaun/Trondheim til Lena Shipping AS, Skaun/
Trondheim

M/S LENALFNE (LHEP) (427/300/1969/84) ex

LECALINE-84-fiaLenaAS, Narvik/Haugesund
til Akka Shipping AS (Atle Fjeldstad), Bergen/
Haugesund.
M/S LOKRAFT (JXHH) (128/-/1939/67) ex
BIG - 96 ex MELLØ II - 90 ex VOIMA - 86 ex
RUNSKÄR- 83 ex STORGROGG ex MELLØS
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II - 62 - fra Morola Oslo AS, Oslo til Bygg og
Eiendoms-utviklingAS, Oslo.
M/S MAGNUM (LESU) (69/-/1907) ex SPURT
- 92 ex HINNAGUTT - 86 exTELAN - 85 ex

FINDAL - 82 ex RUSLA - 74 - fra Jens Myhren,
Sponvika/ Halden til Jostein Nilsen, Froland/
Halden.

M/S OLAV DUUN I (LFFL) (330/-/1969) ex
OLAVDUUN-99 exMOSVIK- 89 ex HAMRE

- 82 ex VALESTRANDFERJA - 75 - fra AS
Namsos Trafikkselskap, Namsos til Fosen-Linjen
AS, Kråkvåg/Trondheim omdøpt til NIDAROS.
Lekter REBUS (LM7571) (150/-/1955) ex
SHELL N 63 - 86 - fraArnulfLOrsa AS, Oslo til

Farsund Fortøyningsselskap AS, Farsund/ Oslo.
M/S ROND (LASM) (53/-71955) - samme som
HAVBLOMST.

M/S ROSALFNA (30/-/1928) - fra Rune Eriksen,

Sandefjord/ Egersund til Anette Gjersund, Oslo
og Kenneth Andersen,Brandbu. Hjemsted
uforandet Egersund.
Lekter SAPO VIII (LM6102) (297/-/1963) -
samme som HAVBLOMST.

M/S SJØVEIEN (LIKA) (331/-/1964) ex OLAF
SCHEEL - 79 - fra Kirke- Utdannings- og Forsk
ningsdep. (KUF) c/o Skoleskipet S, Arendal/Oslo
til Tendringen AS, Myre.
M/S SØR-FRØY (LNDR) (37/-/1948) - fra
Gunnar Andersen, Oslo til Jostein Trønnes
Knutsen, Tønsberg/Oslo.
M/S VOLLAN (JWNW) (99/-/1945) ex
JUPITER - 57 ex MAGNESITA - 56 - samme
som JOHANNE MARIE.

November 1999:

M/S ALTSULA (LIFC) (83/-/1954/72/74) ex
NIAL - 72 - fra Parti. Altsula (Lars Tveiten),
VestsmØla/Kristiansund til Kirkenes Salmon AS

c/o Åfjorddall Smoltoppdrett AS, Bergen/
Kristiansund

M/S ANNA KRISTINA (LFUQ) (80/-/1890)
ex DYRAFJELD - 78 - Oslo Kommune v/
Skoleetaten, Oslo. Hjemsted endret fra Bergen til
Oslo.

M/S ARNSTEIN (LFPF) (665/976/1960/65) ex
SLØVÅG - 96 ex ARNSTEIN - 95exAXEL SIF
- 66 - fra FraktserviceAS, Ørsta/Ålesund til Permek
AS, Ørsta/Ålesund.
M/S BARCODE (LHNU) (34/-/1989 ex

AFGAN PLAINS - fra Torfinn Gangstad,
Midsund/Drøbak til Atle Johnsen, Stavanger/
Haugesund
M/S BELOS (LJXK) (436/-/1999) fra - Bukser

ogBergingAS, Oslo/Brevik til Neptun Rederi AS,
Oslo/Brevik

M/S BILFERGEN (LFOU) (34/-/1921) - fra
Søndeled Veteranskibs-klubb (Oddvar Masdalen) ,

Søndeled/Risør til Møre og Romsdal Fylkesbåtar
AS, Molde/Risør. I desember ble hjemsted endret
til Mandal.

M/S BING CTXZU) (98/-/1968) - fra Frøya
Havbrukservice AS, Hamarvik/Trondheim til
Eurocon AS, Fillan/Trondheim.

M/S BJORØY (LNOJ) (302/-/1970) ex
LANGØY - 92 - fraAS Austevoll Ferjeselskap c/o
Perder Kalve, Bakkasund/Bergen til Searoads
Group AS, Grimstad/Bergen.

M/SBRANDBU(10117)(47/-/1907)-fraTollef
Onsaker, Brandbu/ Oslo til Roar Otto Sundt,
Gran/Oslo.

M/S BØRRE (LAOO) (293/620/1953/87) ex
STARBOY- 93 exHILVANG -92 exNYVANG
- 87 ex BYRDING - 71 ex STEINMANN - 63-

fra Olle Hector, Oslo/Molde til Con Way AS,
Drammen/Molde. Deretter tilAllTransportparmer
Line AS, Nesbru/Molde.

M/S CELFNE (JXRO) (26/-/1987) - Bjørn Vold
AS, Brekke/Bergen, omdøpt til ETvTNDVIK
M/S EIARIDA (LEZK) (30/-1987) ex ROYAL

QUEEN - fra Lars Klette, Nicosia/Oslo til Per
Reinholt Samuelsen, Oslo.
M/S ERIK FARUP (LEOI) (35/-/1933) ex
CATHRINE- 95 ex ERIK FARUP- 70 -fra Stella

Polaris AS, Bodø til Lillesand Prosjektet Maritime
AS, Kristiansand/Bodø.

M/S GULSKJÆR (LNSD) (24/-/1920) - fra Dag
Deberitz, Tjøme/ Bergen til Peter Charles Lloyd
Harrison c/o Hotell Borge, Husøysund/Bergen.
M/S HAGBARTWAAGE (LASP) (87/-/1968) -

fra Tananger Offshore AS, Tananger/Stavanger til
Båtskyss AS, Kristiansund/ Stavanger.
M/S HAVSULA (LCZB) (17/-/1931) - fra
StevefiskA/S c/oVardenAS, Sortland/Stokmarknes

til Evenes Kystlag, Liland/ Stokmarknes. Slettet i
merkeregisteret.
M/S HELLEN (LHIA) (21/-/1981) - fra Pål

Kjersem, Oslo til Henning Haugen, Horten/Oslo.
Lekter MABA (LM9648) (70/-/1983) - fra Frode

Helgesen, Hundvåg/Stavanger til Rogaland
Fjordbulk AS, Sand c/o Alsaker Fjordbulk AS,
Onarheim/Stavanger.
Lekter MAMMUT LØFT (LK3309) (1.538/-/
1978) ex MAMMUT MJØ 6 - 88 ex AB.B.G.
3301 - fra Ødegaard Berging AS, Ålesund til
Taubåtkompaniet AS, Trondheim/Ålesund. I
desember omdØpt til BOA LØFT og hjemsted
endret til Trondheim.

M/S MERCATOR (LJLT) (1.406/2.400/1971/
97) ex LAUTONIA - 89 ex HEINRICH

KNUPPEL - 85 - fra Einarsen Ship Invest AS,
Avaldsnes/Kopervik til Mercator Bulk AS,
Åkrehamn/Kopervik
M/S NIDARØ (JWMS) (551/930/1965/90) ex
BRIT MARI - 84 ex NORMANNES - 74 ex
BALKA - 74 ex BIRGITTA COAST - 72 ex

JEFFMINE - 72 - fra BulkTransport AS, Harstad
til Nidarø AS, Harstad.

M/S NORIENT (LHQP) (1.555/2.400/1973/
87) ex SEA ORIENT - 90 ex ORIENT - 87 ex
PEP ORIENT - 81 ex MERC ORIENTALIS -

76 - Santor ShippingAS, Vistdal/Molde, omdøpt
tilALUTRANS.

M/S RANDSFJORDFERJA II (LLIJ) (152/-/
1950/72) ex MJØSFÆRGEN II - 71 - fra
Randsfjordferja AS, Bjoneroa/Oslo til Gran
Kommune Teknisk Etat, Jaren/Oslo.
M/S SAMSON (LELZ) (102/-/1 917/70) ex

MJØLNERII -57 ex TANA -20 - fra Bukser og
BjergingA/S, Oslo/Fredrikstad til HermodTeigen
AS, Drammen/Fredrikstad.

M/S SHVODFN (3YQJD) (97/-/1960) ex ONA
- 85 - Rederi Odin AS, Leknes/ Svolvær, omdøpt
til S.ODIN.

M/S SJØLIV (LCQR) (-/-/1930) -Jøran Sørensen,

SKIPETNR. 1 - 2000



adresse endret fraTromsø til Kvaløysletta/Tromsø.
M/S STORØY(LDZN) (20/71928) -fia Gunnar

Vollan, Sørarnøy/ Bodø til Stiftelsen Faxsen,
Løpsmarka/Bodø.
M/S STRAUME (LEZX) (111/152/1907) ex
TELEMARK I - 72 ex SVEIN - 41 ex
GRAASTEN - 25 ex EMILIE - 24 - fra Ole Ervik,

Trondheim/ Bergen til Ole Bjergsted, Tananger/
Bergen.
M/S SØBLOMSTEN (LEX) (87/-/1864) - fra

John Hausberg, Steins-land/Namsos til Stiftelsen
Søblomsten (Kystmuseet i Nord-Trøndelag),
Rørvik/Namsos (Ble kjøpt i mars 1990)!
M/S TORILD (LDCL) (219/-/1923) ex ODD

II - 25 - fra Måløy Skipsopphugging og
Dykkerservice, Måløy/Bergen til HardangerfiskAS,
Øystese/Bergen, (solgt for 15 år siden!)
M/S VALENTINE (LKZE) (40/-/1942) ex
LUNIK - 97 ex RANGØY - 67 - fra Robert

Tågerud, Gamle Fredrikstad/Kristiansund til
Stiftelsen Skonnerten Valentine (RobertTågerud),
Gamle Fredrikstad/Fredrikstad.

M/S VIKING TITAN (LNMZ) (2.535/2.350/
1985) ex POLARTITAN - 91 - fra K/S Offshore

Titan, Bømlo/Haugesund tilTFDS Offshore AS,
Tromsø/Haugesund.
M/S ØYSKYSS (LLWW) (34/-/1983) ex
SVEIN-ROY- 95 - fra Hoel HoldingAS, Kvaløy
sletta/Tromsø til Brødrene Hoel AS, Hansnes/
Tromsø.

Desember 1999:

M/S AKSEL GULLSJØ (LLXT) (49/-/1958) ex

SJUGULL - 84 ex SKARNES - 83 - fra Ragnhild
Hovde, Henningsvær/Tromsø til Bård Norberg,
Tønsberg/Tromsø.
M/S ASTICK (LMMZ) (30/-/1943) - fra Knut
Olsen, Oslo/Svolvær til Eivind Johansen,
Løpsmark/Svolvær.
M/S BIRK (LJVU) (408/-/1995) ex BOATOR
- 98 - ex PM 173 - 95 - Taubåtkompaniet AS,
Trondheim, omdøpt til BOA TOR
M/S BOB (LIPO) (475/-/1997) - fra Neptun
RederiAS, Oslo/ Brevik til Bukser og BjergingAS,
Oslo/Brevik.

M/S CITRIN (LJOL) (33/-/1998) - fra Citrin
Yacht CruiseAS, Harstad til OlaVolstad, Ålesund,

omdøpt til SEA PRINCESS.
M/S GANNSFJORD (LHBB) (171/-/1954/ ex
THOR- ARNOLDUS - 85 ex BRØDRENEN
KUL - 80 ex VIRAK II - 79 ex VIRAK - 78 - fra

Frøya Osen AS, Bessaker/Bergen til Arines
Feriesenter ANS, Gvarv/ Bergen.
M/S HANKØ (LMPM) (32/-/1945) ex RAFI -
94 - Erik Cato Johnsen, Gressvik/ Fredrikstad,
omdøpt til ENGHOLM.
M/S HARMONYONE (LHIJ) (28/-/1976) ex
KARFALKS - 95 - fra Bjarne Knutsen, Nesbru/
Oslo til Anita Borch, Oslo.
M/S LIBRA (LECA) (79/-/1934) ex VEGA- 41
ex LURÖ - 39 - fra Sølve Brændø, Florø til Libra
AS, Florø.
M/S LOSNA (LXKT) (246/-/1960) - Salmar

Farming AS, Kverva, omdøpt til NAMSEN
JENTA, hjemsted endret fra Bergen tilTrondheim.
M/S MÅLØYDYKK (LAXW) (59/-/1937) ex
marinefartøy VSD5 - 89 -Arines FeriesenterANS
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Norient er solgt til Santor Shipping i Romsdal og har skiftet navn til Alutrans, fotografert
14. november 1999 av Ele Jakob Dingen

(Lars Orra, Eikelandsosen), Gvarv, omdøpt til
FEMMEREN og hjemsted endret fra Måløy til
Bergen.
M/S OANES (LJSS) (312/-/1955) ex
KLEPPESTØ - 67 - fra Tinus AS, Sandnes/

Haugesund til Oslofjord Charter AS, Gjettum/
Haugesund, omdøpt til LANGÄRA
M/S PINTA (LAUQ) (32/-/1944) - Oslo
Undervannsklubb v/ Knut Holm, Oslo, omdøpt
til IONA.

RigPOLYCROWN (LFAQ) (21.601 /-/l 984) -
fra Den norske Stats Oljeselskap A/S, Stavanger/
Kristiansand til Safe Rigs AS c/o Prosafe ASA,
Tananger/Kristiansand.
M/S PONNY (LLYY) (47/-/1964) - fra Arnfinn

Jensen, Andabeløy/ Kristiansand til Ponny AS,
Utsira/Kristiansand.

M/S PRIMAVERA (LCNC) (49/-/1933) ex
ØYBUEN - 80 ex RISKAFJORD - 63 ex
SCHLESWIG HOLSTEIN - 50 - fra Bjørn Erik
Klausen, Manger/Bergen til Henrik Einar Seglem,
Egersund/Bergen (aug.99)
M/S ROALDSEN SENIOR (LLKH) (497/-/
1942/60/62/68) ex OLE TORRISSEN - 90 ex
SUDERØYX - 62 ex KREPS - 48 ex KREBS -
45 - fra Kornelius Roaldsen Fiskebåtrederi AS

(Erling Roaldsen), Egersund/Bodø til Senior
Shipping AS, Vedavågen/Bodø, omdøpt til
SENIOR - slettet i merkeregisteret.
M/S ROBAS (LIQI) (451/-/1998) - fra Rofisk
AS, Harøy/Ålesund til RohavAS, Harøy/Ålesund.

Oktober 1999:

M/SANTARES(TXFD3) (1.371/1.500/1969) ex
GARDWILL -91 exAMAZONE -86 ex BELE
- 75 ex TOR IRELAND - 75 ex BELE - 73 - fra
Auklandshamn Maritime K/S (Kristen 0.
Johansens Rederi AS, Oslo), Auklandshamn/
Haugesund til San Torini Shipping Limited
(Sunbay Management AS, Bergen), Nassau/
Haugesund. I november ble hjemsted endret til
Bergen.
M/T NAVION SCOTIA (LAQF4) (52.348/

NIS - endringer, kjøp og salg

95.650/1993) exVINGA- 98 -Navion Maritime

AS, Stavanger. Forr. endret fra (Team Ship
ManagementAS (TSMA), Bergen) til (Rasmussen
Maritime Services AS, Kristiansand).
M/TPROGRESS (LAHC4) (58.078/111.777/
1991)exNYHVAL-96-WhkeCarriersPte.Ltd.,

Singapore/Haugesund. Repr. endret fra (Barber
Ship Managment AS, Lysaker) til (Petter Larsen,
Oslo).
M/S PROSPECT (LAOY4) (58.078/110.000/

1992) ex NYHAAP - 96 - Green Navigation Pte.
Ltd., Singapore/Haugesund. Repr. endret fra
(Barber Ship Managment AS, Lysaker) til (Petter
Larsen, Oslo).
M/S SKUDE PIONEER (LAXH5) (362/282/
1980/84) ex LEIFUR ERIKSSON - 95 ex
BRITANNIA CHAMPION - 95 ex SUFFOLK
CHAMPION - 89 - fra Skude Offshore AS,

Kopervik/Skudeneshavn til Skude Pioneer AS,
Kopervik/Skudeneshavn.
M/S SOKNA (LARV2) (1.371/1.460/1970) ex
BIRTE - 89 exARKTIS - 82 exTORTIMBER -

75 ex ARKTIS - 72 - fra Sokna KS c/o Bjarne K
Stangeland (Kristen Ø.Johansens RederiAS, Oslo),
Auklandshamn/Haugesund til SanTorini Shipping
Limited (Sunbay Management AS, Bergen),
Nassau/Haugesund. I november ble hjemsted
endret til Bergen.
M/S TANABATA (LAZ04) (49.443/20.082/
1994) ex NOSAC TANABATA - 96 - fra

Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/
Tønsberg til Wilhelmsen Lines AS, Lysaker/
Tønsberg.

November 1999:

M/S P & O NEDLLOYD PEMBA (LADD5)
(5.998/8.735/1984) ex DEA BRØVIG - 99 ex
EMIRATE STAR - 98 ex DEA BRØVIG - 98 ex
UWA BHUM - 97 ex EAGLE STAR - 95 ex
VANELLUS - 89 ex SEAS PLATA - 88 ex
VANELLUS - 87 ex EA CHALLENGE - 87 ex

VANELLUS - 85 - fra MS "Dea Brøvig"
Schiffahrtsges.mbg. & Co. (Brøvigs Rederi A/S),
Hamburg/Farsund til Gerina AS, Oslo/Farsund.
M/S EMMA (LAJL5) (2.621/4.168/1970) ex
MALIK II - 98 ex POM BALTICA - 92 ex
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VINGA BALTICA - 89 ex TEBONIA - 87 -

Meliana Maritime Company Limited, Nicosia/
Tromsø. Repr. endret fra (Th. Jacobsen
Management AS, Sarpsborg) til (Norwegian
Management AS, Kjøpmannskjær).
M/S LEONARD (JWXL3) (973/1.097/1973) ex
DREAM THREE - 86 ex FRENDO TRADER
- 79 ex EGER TRADER - 75 ex NENNY

TRADER- 74 sjøs. NENNYCONVEYOR- fra
K/S Leonard A/S, Kopervik til Leonard Shipping
AS, Kopervik.
M/S LISA (1ALV5) (4.813/1965/78) ex KAPRI
FOL - 99 ex TÄRNFORS - 91 ex WINJONA -
75 ex RUBISTREAM - 68 - Riakia Shipping
Company Limited, Nicosia/Oslo. Repr. samme
som EMMA

M/S MATHILDE (LAMV2) (2.526/2.410/
1971) exANDEN - 88 exTRAWERWAYSPIPJT
- 86 ex MASA - 84 exTAINIO - 84 ex ANNA

KNUPPEL - 81 - fra Mathilde KS (Kristen 0.

Johnsens Rederi, Oslo), Kristiansand til BreivigAS,
Oslo/Kristiansand, omdøpt til JOSEFINE.
MATNORDIC SAVONITA (LALT4) (58.959/
108.735/1992) ex STENA SAVONITA - 97 ex

SAVONITA - 94 - fra Savonita Shipping Limited
(I U M Shipmanagement), Grand Cayman/
Grimstad til Ugland Nordic Investment AS,
Sandefjord/Grimstad.
M/S TAKORADI (LACY5) (19.802/14.466/

1984) sjøs. SEKIROANAKE - Wilhelmsen Lines
Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg, omdøpt til
SEABOARD COSTA RICA

Desember 1999:

M/S ALOUETTE ARROW (LALK4) (12.688/
14.242/1980) exCHIMO - 94 exFINNARCTIS

-91 -fraAFGAlouetteArrow Limited Partnership
c/o American Finance (Westfleet ManagementAS,
Fyllingsdalen), Boston/Bergen til Gearbulk
Shipowning Limited (Kriship Chartering AS),
Hamilton/Bergen.
M/S ANDREA BRØVIG (LAZX2) (9.696/
11.420/1979) ex HARI BUriM - 93 exTOPAZ
- 91 ex FAL TOPAZ - 90 ex HONDURAS - 89
ex MERKUR AFRICA - 88 ex HONDURAS -
88 ex EURO TEXAS - 88 ex HONDURAS - 87
ex HØEGH APAPA - 81 ex HODURAS - 80 -

Andrea Brøvig KS, Farsund, omdøpt til SINAR

JAMBL Januar 1999-Tv/f/C AT fT ACifl CX QOO//i ÅÅfM J <"!"<" i-JJJ.
M/SAUTOPROGRESS (LAEA5) (3.829/4.440/

1998) - fra United European Car Carriers (Norway)
AS, Grimstad til UECC (IOM) Limited (United

European Car Carriers Norway AS), Douglas/
Grimstad.

M/S BARDE TEAM (LASM2) (4.093/6.650/
1976) ex ANTJE - 89 ex SAMSON SCAN - 85-
Barde AS, Narvik. Forr. endret fra (Tor Husjord
ManagementAS, Narvik) til (AcomaritAS, Oslo).
(Skipet forliste 25.12.1999 i Det Indiske hav).
M/S GECO ANGLER(LAIX5) (3.080/-/1998)

- fra Rem Offshore KS, Fosnavåg/Ålesund til Rem
Offshore AS, Fosnavåg/Ålesund.
M/S GREEN ICE (LAIF5) (3.399/2.900/1985)
exTINGANES - 93 ex SVANUR - 88 - fra Green

lee KS (Green Management AS), Minde/Bergen
til Green lee AS, Bergen.
M/TJO ROGN (LAFT2) (23.189/37.572/1980)
ex JOHNSON CHEMSUN - 88 - fra KS
Redwood (Jo Tankers AS), Kokstad/Bergen til
Skibsaksjeselskapet Hassel, Kokstad/Bergen.
M/SNOMADICPRTNCESS (LALA4) (15.856/
26.991/1978) ex DONASOPHIA- 91 -fraSarita

Shipping Company Ltd. (Green ManagementAS,
Minde) , Limassol/Bergen til Nomadic Princess AS,
Bergen.
M/S P & O NEDLLOYD TEMA (LANM4)
(21.053/30.078/1992) ex SANTA ROSA - 99 ex
PANATLANTIC - 97 ex SANTA ROSA - 97 ex
NEDLLOYDVAN REES - 96 exSANTAROSA

- 95 - fra Ivarans Rederi AS, Lysaker/Oslo til KS
Clover Container Ship I (Ivar Holding ASA) (V
Ships Norway AS), Oslo.
M/S SARAH (LARP4) (2.390/2.568/1971) ex
BREMER FIANDEL - 97 ex SARAH - 95 ex
SABINE D - 88 ex TWIEHAUSEN - 83 ex
IBESCA ALGERIA - 80 ex TWIEHAUSEN -

80 - fra Pe-Be Shipping AS (Th. Jacobsen & Co.
AS), Sarpsborg til Gonzola Shipping Limited (Th.
Jacobsen & Co. AS), Valetta/Sarpsborg.
M/STANA (LACZ5) (19.789/14.454/1983) sjøs.
SEKI RODESSA-Wilhelmsen Lines Shipowning
AS, Lysaker/Tønsberg, omdøpt til SEABOARD
PANAMA II.

M/S BASKEN (LMRT) (40/-/1929) ex

SØRSLEP II - 50 ex 0 - Ødegaard Berging AS,
Ålesund - solgt til Nederland
M/S RAINBOWHOPE (LJIH) (2.266/2.000/
1980) ex AMAZONIA - 84 -Noro AS (John K

Haaland & Co. A/S) , Haugesund - overført ril NIS
med signal LJIH3 og omdøpt til JUNO.
Lekter UR-105 (LK3197) (4.097/- -/1976) -

Ugland Shipping AS, Grimstad - solgt til Italia
M/S VENDLA (LNPF) (941 /-/l 948/66/73/86)
ex STAR VII - 66 ex LEIV AARSETH - 73 ex
KLEPPE SENIOR - 90 - Nils Olai Østervold,

Torangsvåg/Bergen (H-369-AV) - solgt til
Færøyane, samme navn. Senere omdøpt til
KRUNAN, eier Sp/fDjuphav (Partners Invest A/
S), Midvaagur, singal OV2332.

Februar 1999:

M/S FRØYANES (LHOX) (577/-/1989/95) ex
MAKKOVIK BANKER - 95 - Frøyanes AS,
Stadlandet/Måløy (SF-60-S) - solgt til Sp/f Vest-
Line (Thomas Logmanibo), Færøyane, omdøpt
til WEST FREEZER, signal OW2353.
M/S GRØNTVEDT JUNIOR (JWVS) (304/
-71058/66) ex MAI KAROLINE - 97 ex GEIR

JOHANSEN - 95 - GrøntvedtJuniorAS, Kråkvåg/
Trondheim - solgt til VisserijbedrijfViking Vo.f,
Wieringen, Nederland, omdøpt til JOHANNA
DIEWERTJE, signal PCAV
m/thordaforpjlot (lisd (1.662/2.200/
1974/97) ex ESSBERGER PILOT - 97 exTOM
LIMA - 92 ex SOLVENT EXPLORER - 87 ex

ESSBERGER PILOT - 77 - Hordafor Shipping
AS, Bekkjarvik/Bergen - solgt til Island, til Bridge
Marine Co. Ltd. (Osterreichi-sche Lloyd Ship
Management GmbH.), Valletta, Malta, omdøpt
til FREYJA, med signal 9HCD6.
M/S ISNES (LJGB) (4.200/6200/1998) -
Borealvik AS, Bergen - overført til NIS, samme
navn, signal LJGB3.
Lekter UR-21 (LM6823) (1.227/-/1979) ex

FJELLSTØ - 80 - Ugland ShippingAS, Grimstad
- solgt til Frankrike
M/S VESTFISK (LFGR) (189/335/1969) ex
TESS MARINE 93 ex WIGER - 89 - Vestfisk
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Brønnbåtrederi AS, Kårvåg/Kristdansund - solgt til
Færøyane
M/S VESTNOT (JWWE) (480/-/1958/62/92)
ex VESTSNURP - 98 ex TROMSØYBUEN -

97 - Vestnot AS c/o Kolbjørn Ervik og Sønner A/
S, Dyrvik/Måløy - solgt til Jon Gunnarsson,
Klaksvik, Færøyane, omdøpt til HAVSOKI, signal
OW2346.

M/S ØYHOLM (LJEK) (133/165/1936/38) ex
NYHOLM - 95 ex SULEVÆR - 77 ex
DAGRAND - 73 ex DAGNING II - 61 ex

JUVEL 56 - Birma Shipping Partrederiet ANS
(Birger Bergseth), Kårvåg/ Stavanger - solgt til La
Societe de Transport Mutsuma du Anjouan,
Komorene.

FPSO ASGARD A (LFGB) (89.013/—/l 997) -

Den Norske Stats Oljeselskap A/S, Stavanger -
slettet 24.02.1999.

Mars 1999:

M/S BIRK(LIOW) (408/--/1995) exBOATOR

- 98 sjøs. PM 173 - Taubåtkompaniet AS,
Trondheim, overført til NIS, samme navn, signal
LOIW3.

M/S LADYDONATELLA (LIQM) (55/-/1992)
-Tjeld CharteringAS, Trondheim - solgt til Kypros.
M/S PORSØY (LFLB) (1.980/1.259/1977) -

Porsøy AS, Hammerfest - overført til Porsoy A/S
(A/S Hammerfest Kysttransport), Kingstown,
SanktVincent og Grenadinene, samme navn, signal
J8VZ7.
M/S UNOBULK(LJFE) (2.139/2.250/1982/94)
ex FJORDVANG - 98 ex MARPOL GYDA III -
94 ex EIDE RESCUE VI - 93 ex GRANITZ - 91

- FB Invest c/o Vang Shipmanagement, Greåker/
Måløy - overført til NIS, samme navn, signal
LJFE3.
M/S VESTBORG (LLBC) (569/-/1962/97)) ex
AARSHEIM SENIOR - 97 ex BØMMEL

GUTT - 87 - Vestborg AS, Ålesund (M-500-A) -
solgt til Island
M/S ØSTFOLD (LIKN) (4.959/700/1979) ex

BASTØ II - 90 - AS Stavangerske Westamarin,
Stavanger/Moss - solgt til Ulisse Shipping Sri., Italia,
omdøpt til OSTFOLD, signal IBHU.

April 1999:
M/S FISKESKJÆR (LHAI) (1.288/-/1072/85)
ex STAALØYI -95 ex STAALØY -95 - Strand

AS, Ålesund (M-325-H) - solgt til Tangi H/f,
Vopnafjordur, Island, omdøpt til SUNNUBERG,
signal TFLN.
M/S HAVBØEN (LNRE) (75/-/1985) ex
ÅSERØYBUEN - 97 - Havbøen KS, Andenes/

Sigerfjord (N-191-A) - solgt til Sverige
M/T LOTUS (LHUT) (840/1.165/1980) ex
BECKENHAM - 95 - ArnulfLOrsa A/S, Oslo -

solgt til Danmark, omdøpt til DANE SWAN,
signal OYOM2. Uni-Tankers Ltd., Middelfart.
M/S MØGSTERFJORD (JXXP) (1.085/—/

1988) - Partrederiet Møgsterfjord DA (Møgster
fjord AS), Storebø/Bergen (H-10-AV) - solgt til
Ufsaberg H/f, Vestmannaeyjur, Island, omdåpt til
GULLBERG, signal TFWF.
M/S NORTHERN CORONA (LDXT) (2.335/
2.845/1992) ex BEN VIKING - 97 - Sævik

Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund - overført til
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Bahamas, samme navn, signal C6OO6, reg. i
Nassau.

M/S SØRCON (LIVR) (307/274/1982) ex
CLIO - 97 ex FOB 9 - 92 - Partrederiet Syklus
II DA (Arctic Chartering AS/Noralf Lekva),
Bergen/Oslo - solgt til Threve Enterprises Ltd.
(NAVECOR), Kingstown, St. Vincent og
Grenadinene, omdøpt til PRINCIPE, signal
J8WQ9.
M/S TALBOR (LCAG) (1.230/249/1990) ex
TORSON - 98 - Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS,

Storebø/Bergen (H-74-AV) - solgt til SR-Mjöl HF,
Siglufjördurjsland, omdøpt til SVEINN
BENDIKTSSON, signal

Mai 1999:

M/S BRAMO (LNZG) (46/-/1962) ex
RYGERTANK - 89 ex ØLENSVÅG - 85 ex
NORTANKII -81 ex ESSOMARTN 21 -74 -

LaksfraktA/S (Bjøm Brasø), Rørvik/Namsos - solgt
til Storbritannia

M/S FUGLØYBANKEN (LCLL) (44/-1951) ex
VARØY- Aksel Karlsen, Vannareid/Tromsø. Slettet

som kondemnert. (Fartøyet er senket på anvist
plass).
M/S HAABET I (LGEM) (88/-/1907) - Ame
Åsmund Urdshals, Kolvereid/Namsos, slettet
27.05.1999 som kondemnert. (Ble senket i

Bjørnefjorden 22.08.1998).
M/S JYTTE ROSS (JXER) (49/-/1986) - Ejgil
Hansen, Flekkerøy/ Kristiansand, solgt til Sverige
M/S ROLLO (LHCZ) (40/-/1908) - Møre og
Romsdal Fylkesbåter A/S, Molde, slettet
26.05.1999 som kondemnert. (Er kondemnert og
senket i 1973!!).
M/S ULRIKEN (LIYH) (1.470/1.748/1972/75)

-Trios Shipping &TradingAS, Porsgrunn/Bergen
- overført til Panama, samme navn, signal HP9570.
M/S VESTFOLD (LDPY) (8.383/1.700/1991)

- Gokstad A/S, Sandefjord/Horten - solgt til TAV
Mediterraneo SpA (Caronte Shipping S.pA.),
Italia, samme navn, signal IBII.

Juni 1999:
M/S ARNE 2 (LKWF) (47/-/1943) - Kenneth

Myrvoll, Naustdal/ Bergen, slettet 16.06.1999 som

Ringnotsnurper Vendla er solgt til Færøyene. Foto Dag Bakka Jr

kondemnert. (Ble senket ved Stavøya i 1989 !).
M/S BENTE-KARIN (LMWC) (199/422/1967)
ex SEIJO - 87 ex BUARØY - 73 ex SIRI - 71 -
Jonny Gerhard Nakken, Stads-bygd/Namsos,
slettet 02.06.1999 som opphugget.
M/S DYRØYBUEN (LMSS) (24/-/1942) -

William Kvitvær, Onøy/ Egersund (R-97-ES),
slettet 08.06.1999.

Lekter EIDE BARGE XVII (LHUM) (709/—/
1979) ex LINKERITH - Eide Marine Services A/

S, Høylandsbygd/Bergen - solgt til Sverige
M/S HOLGER STJERN (LHWH) (4.979/
1.157/1970) ex FJÄRDVÄGEN - 95 ex
FJORDVEIEN - 94 ex RAGA QUEEN - 88 ex
AUTOTRADER-86 exULIDIA-81exSTENA
CARRIER - 74 - Bastø Fosen AS, Trondheim -

solgt til Meridiano S.r.l., Italia, omdøpt til
HOLGER, signal
M/S ISFJORDEN (LEYK) (65/-/1943) ex
TARVA - 95 exTSDl/TARVA (Marinen) - 77 ex
SKT 1/TARVA - 75 ex ? - Svalbard Cruise AS,

Longyearbyen, slettet 10.06.1999 som kon
demnert. (Ble senket i Maursundet i Nordreisa
kommune 18.03.1996).
M/S LORAN I (LANJ) (466/244/1988) ex
LORAN - 99 - KS Loran, Godøy/Ålesund - solgt
til Gandi EHF, Vestmannaeyjur, Island, omdøpt
tilGANDI, signal TFKG.
M/S LYSEKIL (LHLD) (1.927/2.080/1979/82)

- Lys-Line Rederi AS, Oslo - solgt til New Line
Maritime Co., Patras, Hellas, omdøpt til AGIOS
GEORGIOS, signal SVFV
M/S MARBLE BAY (LILD) (3.092/4.200/1996)

- Boreal Shipping AS (Bergen Shipping A/S),
Bergen - solgt til Minibulk A/S (BSHIP Manage
ment A/S), Panama- samme navn, signal 3FNJ9.
M/S PALANDER(LEMG) (22/-/1953) - Ragna
Olsen, Jan Olsen og Albert Arvesen, Fredrikstad
(0-47-K), slettet 14.06.1999.
M/S SOLVEI (LCKY) (19/-/1908) - Magnus
Martinsen, Tromsø (T-3 1 9-T), slettet 08.06.1999.
M/S STABBENJUNIOR (LTMC) (1.114/1.570/
1977) ex MARGRIET - 97 ex ALECTO - 89 ex
MARJAN - 86 - Stabben Junior AS, Kristiansund
- overført til Barbados, samme navn, signal 8PNF,
reg. i Bridgetown.
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M/S STER (LEGS) (233/285/1951/66) ex
NIEDERSACHSEN - 66 - Kanneles AS,

Brønnøysund/Bergen - solgt til Gibraltar
M/S SULITELMAIII (LLJG) (47/-/1901) - Ole

Leknes, Haugesund, slettet 08.06.1999 som
kondemnert. (Ble senket i Nedstrandfjorden
22.10.1988!).

— 62

M/S TENAX (LAHI) (429/-/1988) -

Bugsertjeneste II AS KS (Johannes Østensjø D.Y.),
Haugesund - overført til NIS, samme navn, signal
LAHI3.

M/S TROND-KJETHIL (LMMN) (89/-/1956)
exVARGVIK- 68 - Bernt Berntsen, Husøy i Senja/
Tromsø (T-198-LK), slettet 10.06.1999 som

kondemnert. (Ble senket i Gregusvik ved Andørja
12.09.1998).
M/S TUG (LJWN) (13/-/1940) ex OTER ex
LUNDE - 74 - Bukser og Bjergning AS, Høvik/
Stavanger, slettet 14.06.1999. (Sank under slep ved
Egerøy fyr 13.05.1995).
M/S TUNGHOLM (LEBX) (79/-/1884) exD/

S HELVIG - 54 ex BRATSBERG - 05 - Kjell
Engen, Strønstad/ Narvik, slettet 17.06.1999 som
kondemnert. (Kondemnert i Svolværfjorden).
M/S ULSUND (LHNW) (1.572/2.106/1971) ex
EVA-95exMINA-93exEVA-91 exEIKVAAG
-91 exGOLDENBAY-87exSCANVOYAGER
- 86 ex ISLANDS STAR - 84 ex ALAFOSS - 80
ex MERC AMERICA - 74 - Trond A Kittilsen

Shipping AS, Stathelle/Brevik, slettet 21.06.1999
som forlist. (Forliste utenfor Lista 27.02.1998).
Lekter UR-109 (LK3200) (4.039/—/l 985) -

Ugland Shipping AS, Grimstad - solgt til Egypt
M/S VELOX (LACW) (429/--/1988) -

Bugsertjeneste IIAS KS (Johannes Østensjø D.Y.),
Haugesund - overført til NIS, samme navn, signal
LACW3.

M/S VICTORIA IV (LKTV) (49/-/1870/1940)
ex MARIA - A/S Marintim, Sortland/Svolvær,
slettet 14.06.1999 som forlist. (Totalforliste
05.04.1976!!)
M/S VÅGAMØY (LNCC) (278/-/1967) -
Lofoten Trålerrederi AS, Stamsund/Svolvær
(N-7-V). slettet 22.06.1999 somkondemnert. (Ble

senket 28.11.1995 innenfor Vestvågøys
havnedistrikt).
M/S ØRNEN (LGBU) (19/-/1917/49) - P/R

Ørnen (Tor Alvin Jakobsen, Sør- Tverrfjord),
Altneset/Stokmarknes (N-68-BØ), slettet
14.06.1999 som forlist (antas ikke å eksistere).

Oktober 1999:

M/S HFTHAVENUE (LIBJ) (56/-/1991) - Dag
Andersson, Hagan/ Oslo - solgt til Sverige
M/S HINLOPEN (LKON) (752/550/1967) ex
STÅLTIND - 98 ex OLE-WIRUM - 75 -

Hinlopen AS, Syvde/Ålesund (VA-10-F) - overført
til Sankt Vincent og Grenadinene
M/S POLAR TRADER (LIZW) (2.295/1.640/
1976/82) ex POMOR MURMAN - 93 ex

TANANGER - 90 - Team Ship AS, Bergen/
Kristiansund - solgt til Polar Trader Ship-owners
Ltd., Valletta, Malta, samme navn, signal 9HGM6.
M/S ØSTERVÅG (LNPL) (24/-/1948) -Jan Otto
Lønn, Mandal/Vardø (VA-61-M) - slettet
04.10.1999 som kondemnert.

November 1999:

M/S AJAX (LCBQ) (251/192/1982) ex
BRABANT - 90 - Bugsertjeneste II AS KS
(Johannes Østensjø D.Y), Haugesund - solgt til
Nederland

M/S BAJAZZO (LJAS) (31/-/1983) ex JUTTA
IV- 97 -Kings LegendShippingANS (StigLarvin),
Høvik/Oslo - solgt til Sverige
M/S FAR GRIMSHADER (LHTE) (2.528/
3.380/1982) exLOCH GRIMSHADER- 90 ex
FAR SCANDIA - 89 ex STAD SCANDIA - 89 -

Farstad Supply AS, Ålesund - overført til Isle of
Man, samme navn, signal
M/TGLENNSTAR(LCBO) (833/1.460/1969)
exFJORDTANK- 97exBITANK- 94 exTLTAN
- 93 - Hunseid RederiAS, Hafrsfjord/ Haugesund
- overført til Bolivia, samme navn, signal
M/S HERØYTRÅL (LHKO) (1.278/-/1978/

84/90) ex EROS - 97 - Herøytrål RolfJarle Ervik
(RolfJarle Ervik), Bølandet/Ålesund (M-17-HØ)
- solgt til Færøyane
M/SLYSHOLMEN (LKEJ) (2.876/2.400/1981/

95) - Lys-Line Rederi AS, Oslo - overført til NIS,
samme navn, signal LKEJ3.
M/S LYSFOSS (LALX) (4.471/3.728/1989) -
Lys-Line Rederi AS, Oslo - overført til NIS, samme
navn, signal LALX3.
M/SLYS-SKOG (LHAE) (4.471/4.500/1991/99)

- Lys-Line RederiAS, Oslo - overført til NIS, samme
navn, signal LHAE3.
M/S LYSTIND (LCGF) (3.852/3.728/1990) -
Lys-Line RederiAS, Oslo - overført til NIS, samme
navn, signal LCGF3.
M/S NORØY (LECC) (12/-/1 952) - Partrederiet

Iversen v/Ingvar, Alfred og Kåre Iversen (Kåre
Iversen), Kristiansund - slettet 30.11.1999.
M/S NYFJELL (LJWT) (1.896/2.530/1976) ex
NORDFELD - 99 - Nysand AS, Åkrehamn/
Kopervik- overført til Bolivia, samme navn, signal
M/S OLYMPIC PRAWN (LMJT) (1.499/793/
1971/83) ex PERO - 95 ex NY-PERO - 83 ex
ARAB - 83 ex RANGER CADMUS - 73 -

Olympic Fiskeri KS, Fosnavåg/Ålesund
(M-81-HØ) - solgt til Færøyane
M/S REMØYFJORD (LNBR) (1.538/-/1974/
84) ex OCEANTRAWLER- 99 exJAN MAYEN

- 87 ex GOTH - 84 - Havtrål AS, Fosnavåg/
Ålesund (M-96-HØ) - solgt til Russland
M/S SKANDIINSPECTOR (LHIU) (2.512/
3.174/1979/99) ex SKANDI CAPTAIN - 99 ex
FAR CAPTAIN - 89 ex TENDER CAPTAIN -

86 - District Offshore ASA, Storebø/Bergen -
overført til Bahamas, samme navn, signal
M/S SVORKA (LADQ) (118/-/1950) ex
KVANNE-RØKKUM 3 - 62 - Entrepernør-firma
Høyer-Ellefsen A/S, Oslo/Kristiansund - slettet
23.11.1999 som kondemnert (Ble mest

sannsynligvis hugget i 1986-1987).
M/S TROMSTRÅL (LNJV) (485/-/1974/84/
92) ex ROSSVIK - 97 ex CRYSTAL - 92 ex

NORDKYNTRÅL - 84 - RemØy Sea Tind AS,
Fosnavåg/Ålesund (M-33-HØ) - solgt til Sankt
Vincent og Grenadinene

Desember 1999:

M/S BYRDING (JWPK) (574/559/1957/77/86)
ex SESAM - 95 ex ARROW SUN - 72 ex

ARROW STAR - 68 ex ARABO - 66 exTANJA
- 60 - Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/
Bergen - slettet 06.12.1999 som opphugget (Se
SKIPET 4/99 side 31).
M/S FARSENIOR (LIUT) (3.125/2.900/1998)

- Farstad Supply AS, Ålesund - overført til NIS,
samme navn, signal LIUT3.
M/S FRØYANES SENIOR (LJKY) (987/-/
1998) - Ervik Havfiske AS, Stadlandet/Måløy
(SF-24-S) - solgt til Kypros
M/S INDAEXPLORER (LJMZ) (1.804/2.220/
1980) ex TILLA II - 98 ex AZU - 94 - West

Contractors AS, Ølensvåg/Haugesund - solgt til
Færøyane
M/S MIDØY SENIOR (LAIU) (758/-/1951/
66) ex SUDERØY - 96 ex SUDERVON - 85 ex
ARTUS - 82 ex SEVRIN ROALD - 72 ex POL

XV - 66 - MidØy Fiskeriselskap AS, Midsund/
Molde (M-30-MD) - solgt til Færøyane
M/S MINERAL (LMZH) (1.633/2.200/1971)
ex HARLESIEL - 84 ex MARIANA - 78 ex
HARLESIEL - 76 ex CRAIGERIN - 72 ex

HARLESIEL - 72 sjøs. ANKE Z - Sønstabø
Shipping AS, Espevær/ Haugesund - overført til
SanktVincent og Grenadinene, samme navn, signal
M/S RYTIND (LIMN) (1.732/2.665/1971/94)
exPIKE-87exAlANDSEA-85exALANDZEE

- 83 ex ALANDSEE - 82 - K/S A/S Rytind c/o
Harald Halvorsen AS, Hauge-sund - overført til
SanktVincent og Grenadinene, samme navn, signal
M/S SEINES (JXKQ) (689/589/1971) ex
BRUDANGER - 92 ex CAP CARGO - 79 ex
NES CARGO - 77 ex GULLHAV - 76 - Morten

Seines Rederi, Bodø - solgt via forsikringgselskap
til Lithauen (kondemnert) (Fikk motorhavari og
ble blåst på land/grunnstøtt v/Palanga i Lithauen i
beg. av des. 1999, står på en sandbanke).
M/S SILVER HARVESTER (LIPN) (3.686/
2.690/1979/97) ex SAIDA - 97 ex OSAN - 94 -

Silver Harvester I AS, Ålesund - solgt til Kypros
M/S SKANDI FJORD (LMAI) (3.254/3.389/

1983) - District Ofishore ASA, Storebø/Bergen -
overført til Bahamas, samme navn

M/S SLEIPNER (LJYH) (735/53/1999) -

Hardanger Sunnhordlandske Dampskips-selskap
ASA, Bergen - slettet 20.12.1999 som forlist
(Grunnstøtte på Bloksa og sank 26.11.1999 på
Sletta, nord for Haugesund).
M/S SOLODD (LDHT) (15/-/1946) -

Partrederiet Ugseth (Øyvind Ugseth), Seierstad/
Namsos (N-5-AH) - slettet 21.12.1999 som forlist.
M/S SØNNODD (LAOB) (741/773/1967) ex
LIV MARIT - 85 ex SINGLE BOY - 77 ex
VESTHOLM - 75 ex SAGUDMAND - 74 ex

HARUN-73 -TaubåtkompanietAS, Trondheim/
Haugesund - slettet 06.12.1999 som kondemnert
(Grunnstøtt/forlist 21.11.1998 ved Grimstad.

Vraket ble fjernet i juni 1999 og ført til Göteborg
for opph., se SKIPET 4/99 side 31).

Januar 1999:
M/T BELTRADER (LADL4) (22.585/40.520/
1983) ex STATRADER - 96 ex PROTANK
TRADER - 89 ex MOSOR TRADER - 83 -

Beltrader Shipping Ltd. (Belships Management
AS), Hamilton/Oslo - solgt til Millcyone Shipping
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Etter salget av Höegh Lines i
1998 er de fire D-skipene nå
overført til Egon Oldendorjf
under Liberia-flagg,
deriblant Höegh Drake.
Ukjentfotograf via
Waterweg Fotos.

Co. Ltd. (Sea Pioneer Shipping Corp.), Limassol,
Kypros og omdøpt til BELTRADE med signal
P3FLB.

M/T BERGE LORD (LMHZ3) (138.008/

284.502/1973) - Berge Lord KS (Bergesen D.Y.
ASA), Oslo/Stavanger - solgt til Bahamas,
videresolgt for opph. Ank. Chittagong Roads
06.01.1999.

M/S CHAITEN (LAFWS) (13.312/12.838/
1988) - Swan Reefer 111 AS (Swan Reefer ASA),

Oslo - overført til Liberia, samme navn, signal
ELWJ9. (lUM Shipmanagement AS), Monrovia.
M/S HØEGH DENE (LAGLS) (30.150/41.600/

1984) - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo -
solgt til Tyskland - samme navn, signal ELWO7
(Liberia flagg) Catania Shipping Inc. (Egon
OldendorfT), Monrovia.
M/S HØEGH DRAKE (LAGNS) (30.150/

41.600/1984) - Leif Høegh & Co. Shipping AS,
Oslo - solgt til Tyskland, samme navn, signal
ELWOB (Liberia flagg) Egon Oldendorff,
Monrovia.

M/T NAVION CLIPPER (LAQZ4) (42.159/
78.228/1993) ex POLYCLIPPER - 98 -

Rasmussen Navion KS, Stavanger/Kristiansand -
overført til Bahamas, samme navn, signal C6QK2,
reg. i Nassau.
M/S SWAN BAY (LAPV2) (10.853/10.938/
1979) ex CARIBBEAN MARU - 89 - Swan Reefer
II AS (Swan ReeferASA) , Oslo - overført til Liberia,

samme navn, signal ELWJ6. (Wallem
Shipmanagement Ltd.), Monrovia.
M/S SWAN CHACABUCO (LAGOS) (13.099/
12.974/1990) ex CHACABUCO - 97 - Swan
Reefer IV AS (Swan Reefer ASA), Oslo - overført

til Liberia, samme navn, signal ELWJB, reg. i
Monrovia.

M/T TANANA (LAZU2) (79.695/140.219/
1992/99) exWILOMITANANA- 97 - Knutsen

Bøyelaster IX KS (Knutsen OAS. Shipping AS),
Haugesund - overført til NOR, omdøpt til
CATHERINE KNUTSEN, signal LJPU.

Februar 1999:

M/S FRIBORG (LKKF3) (807/1.257/1972) ex
DANAGURO-94exDANA-81 exHELLELIL
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-81 ex HELLE STEEN -77 - Friborg AS (Ame
Skeie Rederi), Kopervik - overført til Nassau,
Bahamas, samme navn, signal
M/S FRISNES (LIZQ3) (906/1.200/1971) ex
LINE - 94 ex RINGEN - 84 ex ROKUR- 80 ex

OKLA - 80 exJOFF - 73 - Frisnes AS, Kopervik -
overført til Nassau, Bahamas, samme navn, signal
C6QG7.
M/S SWAN LAGOON (LAJJ4) (10.424/9.828/
1980) ex POCAHONTAS - 93 ex ISLA PLAZA
- 86 ex POCAHONTAS - 84 - Swan Reefer IIAS

(Swan Reefer ASA), Oslo - overført til Liberia,

samme navn, signal EIWJ7, reg. i Monrovia.
M/S SWAN LAKE (LAJL4) (10.424/9.728/1980)
ex POTOMAC- 93 ex ISLA PAYANA - 86 ex

POTOMAC - 84 - Swan Reefer HAS (Swan Reefer

ASA), Oslo - overført til Liberia, omdøpt til SWAN
OCEAN, signal ELWJ4 reg. i Monrovia.
M/S SWAN RIVER (LAKW2) (10.853/10.988/
1978) exATLANTIC MERCHANT - 88 ex RP
JAMAICA - 88 ex CALIFORNIA MARU - 87 -
Swan Reefer II AS (Swan Reefer ASA), Oslo -

overført til Liberia, samme navn, signal ELWJ3.
(Wallem Shipmanagement Ltd.), Monrovia.
M/S SWAN STREAM (LAJK4) (10.424/9.728/
1979) ex POCANTICO - 93 ex ISLA PONGAL
- 86 ex POCANTICO - 84 - Swan Reefer II AS

(Swan Reefer ASA), Oslo - overført til Liberia,
samme navn, signal ELWJ5, reg. i Monrovia.

Mars 1999:

M/SATLEXPLORER (LAYU4) (8.582/10.800/
1980) ex SEA EXPLORER - 98 ex BALKAN -
96 ex PROJECT ASIA - 95 ex BALKAN
DELMAS - 94 ex BALKAN - 94 - MAERSK
EURO OCTAVO - 93 ex MAERSKMANGO -
91 ex BALKAN -90 ex CHRISTIAN WESCH

- 86 - Thorsholm III KS, Sandefjord, solgt til Isle
of Man, samme navn, signal C6FE7 (Bahamas
flagg). Til Harpa Shipping m/v "Parnass" Ltd.
(Colonial Marine Industries Inc.), Nassau.
M/S ATL RANGER (LAYT4) (8.582/10.800/
1979) ex SEA RANGER - 98 ex ADRIAN - 96
ex MAERSK MED PRIMO - 93 ex ADRIAN -
92 ex NACIONAL VITORIA - 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 TYNEBANK -

80 sjØs. SANDRAWESCH -Thorsholm III
KS, Sandefjord, solgt til Isle of Man, samme
navn, signal C6FE8, (Bahamas flagg). Til
Harpa Shipping m/v "Parnass" Ltd. (Colonial
Marine Industries Inc.), Nassau.
M/S CEM CARRIER (LAY04) (1.972/
3.001/1069) ex PORTLAND CARRIER- 96
ex FRAGUADOR- 85 - Fantoft Cement AS,

Haugesund/Bergen - overført til Sankt
Vincent og Grenadinene, samme navn, signal
J8WH2. Fantoft Cement AS (Donnelly
Shipmanagement Ltd.), Kingstown.
M/T CHAMPION (LAZU2) (15.483/25.200/
1974) ex CHAMPIONVENTURE L - 93 ex
FORT FRASER - 89 ex DUA MAR - 87 ex
ANCO ENTERPRISE - 84 ex POST

ENTERPRISE - 78 - Champion Shipping AS
(Kjelman Shipping AS), Oslo - solgt til Gibraltar,
videre solgt for opph. Ank. Alang 20.03.1999 for
opph.
M/S E1UDA(LACC5) (85.350/171.900/1996)

ex FJLLIDA 1 -96 - CapesizeAS /Morten Werrings
Rederi AS), Lysaker/Tønsberg - solgt til Ellida
Shipping SA, Panama, omdøpt til ELLIDAACE,
signal 3FFJG.
M/SHUALROUTA(LAVG4) (33.369/12.169/
1980) exROUTA-93exHUALROLIA-90ex

ROLITA- 83 - UglandAutoliners Limited (Repr.:
Andreas Ugland & Sons AS, drift Interocean
Ugland Management AS), Grand Cayman/
Grimstad - solgt til Caymanøyane, men reg. i Baha
mas, til Joint Vessels Ltd. (UIM Shipmanagement
A/S), Nassau, samme navn, signal C6QL8.
M/S HØEGH DYKE (LAGM5) (30.150/

41.600/1984) - Leif Høegh & Co. Shipping AS,
Oslo, solgt til Tyskland, Egon Oldendorff, samme
navn, signal ELW09 reg. i Monrovia, Liberia.
M/S MARY STOVE (LAMG2) (69.155/
128.303/1974) ex HAPPY TINE - 91 ex
TURQUOISE - 88 ex PETROL DE ORO - 87
ex MESOLOGI - 85 - Rosshavet Tankers Ltd.

(Lorentzen Skibs Management AS), Hamilton/
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Vår store maritime avdeling inneholder idag ca. 300 titler med norske, engelske

og amerikanske bøker. Vi importerer bøkene seiv, og nye bøker kommer
månedlig. Fra vårt store utvalg nevner vi:

Tittel Pris

Skipsfarten på Oslo; Bilder gjennom femti år kr. 310,-
Selskapet vårres; Det Helgelandske Dampskibsselskap kr 298,-
Dampen og Kaia; Stoppestader for

Våre Motorskip; Skipshistorisk billedbok for

Troms Fylkes Dampskibsselskap 125 år kr. 349,-
Over Linjen; Den Norske Syd-Amerika linjen, 1913-1973 kr. 169,-
Over Fjord og Fjell;

Tolv på Hel og Tolv på Halv; Rutelaget Askøy-Bergen A/S kr. 98,-
Om Samferdsel i Møre og Romsdal,

Fra Verdens Ende mot de syv hav;

"Peter Wessel" og "landeveien over Skagerak"; Fredrikstads/Østfolds
Hovedforbindelse med Danmark 1938-73 kr. 198,-

Cementbåtene- rederihistorie gjennom hundre år kr. 285,-.
Eit eventyr fra Aa til Aa, Boka om Brødrene Aa i Nordfjord kr. 298,-
På tokt med Gann; Rogaland Sjøaspirantskole 1949-1999 kr. 300,-
Spennande Utfordringar, Soga om Lauritz og Kristian Eidesvik kr. 250,-
De grå skipene og de gule bussene;

75 år på Kjøtteinen, Jubileurmsbok for Aker Stord kr. 190,-
Med sans for båt, Kværner Fjellstrand 1928-1998 kr. 249,-
The Dover-Ostend Line kr. 99,-

New York Shipping kr. 178,-
Passenger Liners; Italian Style kr. 205,-
Passenger Liners; American Style kr. 258,-
Merchant Ships of a Bygone Era; the Post-War Years kr. 248,-
Liners ~ Cruise Ships; Some notable smaller vessels kr. 228,-
The Sitmar Liners - the V Ships kr. 338,-
Great Passenger Ships of the world today kr. 258,-
Ships in Focus; Ellerrnan Lines kr. 248,-
Ferries of Portsmouth and the Solent kr. 119,-

Crossing the Channel; a review of post-war Continental ferry services kr. 278,
Queen Elizabeth 2; Sailing into the new millennium kr. 278,-
The story of Sail; 111. with over 10000 &ale drawings kr. 458,-
Ferries of the Irish sea; Past and Present kr. 78,-
Ferries of the British Isles 1995 kr. 119,-

Ferry Port Dover kr. 149,-
Ocean Steamers;

Coastal Ships & Ferries kr. 258,-
Under crown and anchor; Royal Carribean Cruise Line:

The Costa Liners kr. 228,-
Welt der Passagierschiffe kr. 129,-

64

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane 1858-1998 kr. 398,-

Haugesund, Kopervik og Skudeneshavn kr. 398,-

Hardanger Sunnhordlandske Darnpskipsselskap 1880-1980 kr. 249,-

Møre og Romsdal Fylkesbåtar 1920-1995 kr. 298,-

Anders Wilhelmsen & CO 1939-1989 kr. 299,-

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap kr. 225,-

the first Twenty-five years 1970-1995 kr. 299,-

Norges eldste bokhandel. Etablert 1771

a history of ocean-going passenger steamships 1820-1970 kr. 488,-

Beyer*Libris

Strandgt. 4 - 5013 BERGEN
Tlf: 55 30 77 00 Fax: 55 30 77 10

Beyer*Libris

Oslo - solgt til Storbritannia, videre solgt for opph.
Ank Chittagong 07.03.1999 for opph.
M/S SITUS (LAGA2) (37.323/62.180/1981) ex
TITUS - 97 ex SANTA VITORIA MARU - 88 -

Situs KS c/o Fearnleys Finans (Prosjekt) A/S
(Tschudi & Eitzen AS, Lysaker), Oslo - solgt til
Cheetah Shipping Co. Ltd. (Chatwood Shipping
Corp.), Valletta, Malta, omdøpt til SITUS STAR,
signal 9HDL6.
M/S SKANDI MØGSTER (LJER3) (2.598/
5.000/1998) - District Offshore AS (DOC

Management AS), Storebø/Bergen - overført til
NOR, samme navn, signal LJTU.
M/S VICTORIA (LACJ2) (2.764/3.283/1977)
ex CONTINENTAL ALFA - 94 ex
COMMODORE S - 94 exSCOTT SURVTVOR
- 92 ex COMMODORE ENTERPRISE 87 -

AMINA AS (Continental Ship Management AS,
Karmsund), Haugesund - overført til Barbados,
samme navn, signal 8PNB, reg. i Bridgetown.

April 1999:
M/S BRANDAL VIKING (LAFX5) (2.931/
2.956/1972) ex BLUEICE - 97 ex FRIO MAR

92 ex TIZI NTEST - 86 - Brandal Viking AS,
Brandal/Ålesund. (Skipet ble arrestert 27.08.1998
og solgt på tvangsauksjon i Gibraltar 25.03.1999),
slettet 01.04.1999 som solgt til Panama. Omdøpt
til ICE TULIP, Belize flagg med signal V3GY. Til
Palmer Maritime Inc., Belize.

M/S FAR SERVER (LEAN3) (2.610/3.000/

1991) - Farstad Supply AS, Ålesund - overført til
Isle of Man, samme navn, signal MYTG8, reg. i
Douglas.
M/S HØEGH DUKE (LAGK5) (30.061/

41.949/1984) - Leif Høegh & Co. Shipping AS,
Oslo - solgt til Tyskland til Catania Shipping Inc.
(Egon Oldendorff), samme navn, signal ELWP2,
reg. i Monrovia, Liberia.
M/T JAHRE SPRAY (LAWR2) (62.381/
123.686/1975) ex HELLESPONT SPLEN

DOUR - 88 - Jahre Spray II KS (Jørgen Jahre
Shipping AS), Sandefjord - solgt til Bahamas for
opph., videre til Pakistan. Ank. Chittagong Roads
10.04.1999 for opph.
M/S LANGEFOSS (JXSH3) (811/1.050/1968)
ex SEA WEST - 93 ex HILMO - 89 ex EAST
COAST - 87 ex GULF COUNTESS - 84 ex
GABRIELA - 81 ex ARIADNE - 80 ex

GABRIELA - 79 - Myklebusthaug Shipping AS,
Fonnes/Bergen - solgt til NOR, omdøpt til
CYNTHIA, signal LJUL.
M/S SEABOARD VENTURE (LATJ2)
(6.9912.655/1978) ex MOTUPE - 93 ex
RAILRO - 92 ex PANAMA CITY - 89 ex

RAILRO - 87 ex COSTA RICA - 84 - Patroy
Navigation Inc (Goliat ShippingAS), Panama City/
Oslo - solgt til Bermuda til Seaboard Venture Ltd.
(Seaboard Ship Management Inc., Panama, samme
navn, signal 3FHW9.

Mai 1999:

M/T BERGE SEPTTMUS (LAJR4) (138.008/
284.514/1974) - Berge Septimus KS (Bergesen
DY. ASA) , Oslo/Stavanger - solgt til Jomfruøyane
(BG) for opph., videre til China. Ank. Xinhui
30.04.1999 for opph.
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Shelterdeckeren Scantro
av Trondheim strsndet

økonomisk i Gibraltar
høsten 1998 og ble
formelt solgt i mars
1999. Foto via Göran
Freiholtz

M/S BIRK(UOW3) (408/-/1995) exBOATOR

- 98 - ex PM 193" - 95 - Taubåtkompaniet AS,
Trondheim - overført til NOR, samme navn, signal
LJVU.
TATGUARDIAN (LAHM2) (169.658/357.650/
1977) ex MIMOSA - 96 ex W. EAGLE - 86 ex

WIND EAGLE - 85 - Bona Shipholding Ltd.
(Bona Shipping AS), Hamilton/Oslo - solgt til
Liberia., videre til India. Ank. Gadani Beach

06.05.1999 for opph.
M/S ISNES (LJGB3) (4.200/6.300/1998) -

BorealvikAS, Bergen - solgt til Unimoon Skipping
Ltd. (Bergen Shipping AS, Bergen), Limassol,
Kypros, samme navn, signal P3JD8.
M/T MEGA POINT (LADY2) (68.799/
141.006) ex MOSPOINT - 86 ex JARITA - 84

exAINO - 79 - Mega Point KS (Farsund Shipping
AS), Farsund - solgt til Jomfruøyane (GB)., videre
til Pakistan. Ank Chittagong Roads 21.04.1999
for opph.
M/S SCANTRO (LAXY2) (9.836/15.721/1981)
ex M. JACINTO VERDAGUER - 89 - Scantro
AS (Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab AS),
Trondheim. Slettet 04.05.1999 som solgt til
Gibraltar. (Tatt i arrest av the Admiralty Marshall i
Gabraltar 10.11.1998, solgt på auksjon
02.12.1998) til Medinvest International SA (Star

light Management Inc.), Kingstown, St.Vincent
and the Grenadies, omdøpt til MAN signalJ8VU4.
M/S TOR HUMBRIA (LATP2) (20.165/
14.763/1978) ex BORAC - 99 ex FINNEAGLE
- 87 ex FOSSEAGLE - 85 ex ABUJA EXPRESS -
83 ex EMIRATES EXPRESS - 81 - DFDS Tor

Line AS, Oslo - solgt til DFDS Tor Line AB,
Göteborg, Sverige, samme navn, signal SDHV

Juni 1999:
M/S BEGONIA (LAZK2) (1.599/3.148/1977)
ex KARTHO VISION - 94 ex CLARISSA - 89
exFRISIAN SKIPPER- 88 ex STAVKLINT- 80
sØsattsomCORNELIUS VAN DERSCHOOT

- Begonia ShippingAS (Nedjan ShippingAS), Oslo
- solgt til Kypros, til Darthmonth Shipping Ltd.,
omdøpt til MELISSA, signal XUFA8, reg. i
Phom-Penh, Cambodia.
M/S CEM RIVER (LAYI4) (2.962/4.074/1972)

SKIPETNR. 1 - 2000

ex ARKLOW RIVER - 96 ex MILBURN

CARRIER- 89 - Fantoft CeméntKS, Haugesund/
Bergen - overført til Fantaoft CementAS (Donnelly
ShipmanagementLtd), Kingstown, SanktVincent
og Grenadinene, samme navn, signal J8WX9.
M/S PROBO BANI (LAJE2) (31.276/48.263/
1989) - K/S A/S Bani (Torvald Klaveness & Co.

AS), Oslo - solgt til Probo Emu Shipping Inc.
(Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo), Panama,

omdøpt til PROBO EMU signal 3FOF9.
M/S SONG OF AMERICA (LENA3) (37.584/

5.000/1982) - Capital Bank Leasing 6 Limited
(Repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift: Anders
Wilhelmsen & Co. AS, Oslo), Chester/Oslo -

overført til Capital Bank Leasing 6 Ltd. (Airtours
Plc Sun Cruises), Nassau, omdøpt til SUNBIRD
signal C6QK6, deretter til Airtours PLC - m/s
Sunbird (Airtours Plc Sun Cruises), Nassau,
Bahamas.

Juli 1998:
T/TARICA(LAKA2) (115.626/239.435/1974)
exROVA- 88 exVA-87exOVA- 86 exNOVA

- 86 exAQUTAINE - 84 - fra K/S VLCC Invest I
(CH.SØrensen & Sønner AS), Arendal - solgt til
Storbritannia, videre solgt. Ank. Gadani Beach
04.07.1998 for opph.
M/S BANDAK(LAMF2) (35.957/62.027/1980)
exANITO - 88 ex ENARD HOPE - 86 - Bandak

II KS, Skien/Porsgrunn - solgt til Libria, omdøpt
til TYCOON, signal ELXG8.
M/S FOREST RANGER (LLEL3) (7.140/5.000/

1982) ex FERNCROFT - 82 - Paper Sea KS,
Bergen - overført til Bahamas, samme navn, signal
C6MQ9 (Donnelly Shipmanagement Ltd.),
Nassau.

M/THAUGVIK(TwTV3) (2.076/2.489/1973)

ex SIGURD JORSALFAR - 85 - Hydroship A/S,
Porsgrunn overført til Panama, omdøpt til
ESCORPIO GAS, signal 3FPE9. (Transgas
Shipping Line).

August 1999:
M/S HAVILA CHIEFTAIN (LLLH3) (1.985/
2.203/1983) ex REMBAS - 98 ex STRILBORG
- 93 ex SOLFONN - 93 - Havila Supply Ships AS

(Havila SupplyASA), Fosnavåg/Ålesund - overført
til NOR samme navn, signal LJYY.
M/S HEIMLY (LAML5) (1.694/2.040/1979) ex
HAJO - 99 ex NICHOLAS - 90 ex OSTER
HEIDE - 87 - Fredship AS, Austrheim/Bergen -
overført til NOR, samme navn, signal LJYL.
M/T MEGA BUCK (LACM2) (71.490/
137.012/1974) ex HANSA BERGEN - 89 ex
MED SUN - 87 ex MEDITERRANEAN SUN

- 82 ex BRITTA - 78 - KS Mega Tank (Farsund
ShippingAS), Farsund - solgt til Jomfruøyane (GB),
videresolgt til Bangladesh for opph. Ank.
Chittagong 29.08.1999 for opph.
M/S SANCO CHASER (LMOR3) (440/300/
1973/85) ex FLÅVÆRING - 96 ex HAV
FANGST - 94 ex GAMVIKTRÅL - 87 ex SAGA
TRÅL - 85 exARKANSAS - 84 ex SMÅVIK - 81

- SP/F Thor Chaser (Sanco Shipping AS, Gjerds
vika), Hosvik/Alesund - overført til SP/F Thor

Chaser (Sanco Shipping AS, Gjerdsvika), Kings
town, Sankt Vincent og Grenadinene, omdøpt til
THOR CHASER, signal J8XA3.
M/S SAPPHIRE (LAGV4) (41.940/70.681/
1981) ex EASTERN ORCHIDE - 90 ex JUKO
MARU - 88 - KS Seabulk Tankers c/o Pareto

Management AS (Seabulk AS), Oslo - overført til
Liberia, samme navn, signal ELXI7. (Pankar
Maritime SA), Monrovia.
M/S VWITA (IAQY4) (23.076/36.706/1985) ex
NOREFJORD - 94 ex SUNNY WISTERIA -
91 - Hydroship A/S, Porsgrun/Oslo - solgt til
Liberia, til Oriana Navigation Co. LLC (Apex
Marine Ship Management Co. LLC), Majuro,
Mashall Islands, omdøpt til ORIANA C, signal
V7BU8.

September 1999:
M/T ANGORA (LASA4) (116.629/238.066/
1974) ex AMBRA ORIENT - 93 ex HARU
ORIENT- 91 exSHUNKO MARU- 86 -Ancora

Maritime SA (C. H. Sørensen ManagementAS),
Panama/Arendal - solgt til Panama, videresolgt til
Bangladesh for opph. Ank Chittagong 16.09.1999
for opph.
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Hurtigrutens veteranskip Harald Jarl på vei inn til kai i Stokmarknes, mai 1999. Skipet har mistet den ene livbåten på styrbord tilfordel
for mob-båt. Foto Dag Bakka Jr

Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab
M/S Nordnorge avsluttet nyttårs-cruise Norden Rundt i
Bergen tirsdag 4. januar 2000. Siden det var noe dårlig vær
på turen kom skipet ikke til Bergen før sent på kvelden. Skipet
gikk til kai ved Bryggen i Bergen og lå der frem til fredag
7.1. da hun utpå ettermiddagen forhalte til sin faste kaiplass
p Frieleneskaien. Kl. 22.30 samme kveld kastet hun loss for
nok en rundtur i hurtigrutefarten.

M/S Vesterålen utførte ordinært verkstedsopphold i hele
januar. I år var det Kaarbøverkstedet i Harstad som gjorde
jobben. Skipet ble forsinket pga. at det ble oppdaget sprekker
i en ballast-tank under verkstedsoppholdet. Skipet var tilbake
i rute igjen 29. januar.

M/S Nordkapp måtte sløyfe Vesterålen på veg sørover fra
Harstad torsdag 20. januar. Årsaken var sterk vind og dessuten
at tråleren Vestvåg hadde gått på grunn natt til torsdag i Risøy
renna. Sydgående hurtigrute Nordkapp forlot Harstad etter
ruta kl. 08.45 , seilte sør Tjeldsundet og kom til Svolvær kl.
13.45. Her lå skipet frem til ordinær rute 19.30 på syd fra
Svolvær.

Sommerrute
Det er nå bestemt at alle 11 hurtigrutene skal anløpe Geiranger
i sommersesongen 01.04. - 30.09.2000 på nordgående. Dette
medfører at avgangen fra Bergen blir kl. 20.00 om kvelden i
sommersesongen og kl. 22.30 i vintersesongen. Dette blir gjort
for at ingen stoppesteder skal bli sløyfet.

m

t

Sommerruta sør for Trondheim blir slik fra 1.4.2000:
Avg. Bergen kl. 20.00

Florø kl. 02.15
Måløy kl. 04.45
Torvik kl. 08.00

Til Ålesund kl. 09.15
Fra Ålesund kl. 10.00
Til Geiranger kl. 14.00
Til Ålesund kl. 17.15
Fra Ålesund kl. 18.00
Til Molde kl. 21.45
Til Kristiansund kl. 01.15 neste dag
Til Trondheim kl. 08.00
Avg. Trondheim kl. 12.00

Også denne våren seiler Nordnorge og Nordkapp utenlands.
Det blir turer til både Shetland, Amsterdam og Østersjøen. I
år seiler skipene slik:

Nordnorge:
Fredag 24. mars: Klar for første vårtur. Kl. 16.00 er det avgang
fra Bergen og skipet anløper Haugesund kl. 21.00 og
Stavanger kl. 23.45

Lørdag 25. mars ankommer skipet Kristiansand på
formiddagen og seiler videre kl. 13.00 til Amsterdam hvor
hun er fremme søndag 26.mars kl. 16.00

Tirsdag 28. mars kl. 22.00 kaster det loss og onsdag 29.mars
er vi sjøen på veg tilbake. Torsdag 30. mars kl. 06.00

tm

Mandag 27.mars ligger skipet ved kai i Amsterdam.
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ankommer vi Larvik og setter i land passasjerer som skal
vestover. Så seiler skipet videre til Oslo kl. 12.00

Torsdag 30. mars kl. 14.00 kaster vi igjen loss ved Søndre
Akershus kai og seiler i Østerled. Fredag 31.mars kl. 12.00
ankommer skipet Rønne (Bornholm) hvor vi ligger til kl.
18.00. Lørdag 1. april ankommer vi Gdansk på morgenen.
Kl. 18.00 er det avgang for Visby (Gotland) hvor vi anl per
søndag 2. april på morgenkvisten. Herfrå seiler vi videre 2.4
kl. 17.00 og mandag 3.4 er vi fremme i Riga om morgenen.
Kl. 17.00 tar vi farvel med Riga og seiler videre. Tirsdag 4.4
kl. 11.30 legger skipet til kai i Gamla Staden i Stockholm.

Tirsdag 4. april kl. 14.00 kaster vi igjen loss for en ny tur fra
Stockholm. Onsdag 5.4. er vi fremme i Riga om morgenen.
Vi seiler videre kl. 17.00 og torsdag 6.4 er vi fremme i Visby
(Gotland) på formiddagen. Vi tar farvel med Visby kl. 17.00
og ankommer Gdansk fredag 7. april om morgenen. Kl. 18.00
kaster vi loss og lørdag B. april er vi i København på
formiddagen. Kl. 17.30 er det avgang og vi er tilbake i Oslo
søndag 9. april kl. 11.30 ved Vippetangen.

Søndag 9. april kl. 13.30 förlåter vi Oslo og Nordnorge er
klar for ny tur til Amsterdam. Det blir anløp av Kristiansand
9.4 ved midnatt. Vi seiler videre mandag 10.4 kl. 03.00 og
tilbringer denne dagen i sjøen. Tirsdag 11. april kl. 08.00
ankommer vi Amsterdam. Onsdag 12. april ligger skipet ved
kai i Amsterdam. Torsdag 13. april kl. 02.00 förlåter skipet
Amsterdam. Fredag 14. april kl. 07.00 er vi fremme i Kristian
sand. Etter et kort stopp her seiler vi videre og ankommer
Stavanger kl. 18.30 og Haugesund kl. 21.45. Lørdag 15. april
er siste vårtur over og skipet er tilbake i Bergen kl. 04.00

Lørdag 15. april kl. 20..00 stevner Nordnorge nordover fra
Bergen på sin første sommertur i Hurtigruten og søndag 16.
april anløper skipet Geiranger for første gang.

Nordkapp:
Onsdag 29.03 ankommer skipet Måløy kl. 05.30 i sørgående
hurtigrute og utsetter avgangen til kl. 08.00. Videre er det an
løp i Florø kl. 10.00 og til Bergen kommer skipet først ca.kl.
16.30

Kong Harald seiler på kultur-cruise nordover fra Bergen til Tromsø og retur til Stavanger i mars.

Reiseruten er lagt opp slik:
Bergen avg. 21. mars kl. 24.00 Tromsø avg. 27. mars kl. 14.00
Nordfjordeid ank. 22. mars kl. 09.00 Finnsnes ank. 27. mars kl. 16.30

avg. 22. mars kl. 11.00 avg. 27. mars kl. 24.00
Åndalsnes ank. 22. mars kl. 19.00 Mosjøen ank. 28. mars kl. 18.30

avg. 22. mars kl. 24.00 avg. 28. mars kl. 23.00
Trondheim ank. 23. mars kl. 11.00 Namsos ank. 29. mars kl. 09.00

avg. 23. mars kl. 14.00 avg. 29. mars kl. 12.00
Levanger ank. 23. mars kl. 17.00 Hestvika/

avg. 23. mars kl. 22.00 Hitra ank. 29. mars kl. 18.00
avg. 29. mars kl. 24.00

Møte med Harald Jarl utenfor Sandnessjøen Ålesund ank. 30. mars kl. 09.00
fredag 24. mars kl. 13.30 avg. 30. mars kl. 12.00

Florø ank. 30. mars kl. 18.00
Sandnessjøen ank. 24. mars kl. 14.00 avg. 30. mars kl. 23.00

avg. 24. mars kl. 23.00 Haugesund ank. 31. mars kl. 09.00
Hamarøy ank. 25. mars kl. 09.00 avg. 31. mars kl. 12.00

avg. 25. mars kl. 13.00 Stavanger ank. 31. mars kl. 14.30
Henningsvær ank. 25. mars kl. 15.00

avg. 26. mars kl. 18.00 Retur til Bergen 1. april
Tromsø ank. 27. mars kl. 09.00

Så er det avgang til Shetland kl. 19.00 og skipet er fremme
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i Lerwick torsdag 30. mars kl. 08.00. Her blir skipet liggende
til lørdag 1. april kl. 15.00 da vi setter kursen tilbake. Søndag
2. april er det ankomst i Måløy ved frokosttid og ferden går
videre til Florø og kl. 17.00 legger skipet til kai ved
Festningskaien i Bergen.

Neste tur går til Shetland og Orknøyene. Søndag 2. april kl.
19.00 kaster skipet loss og mandag 3. april kl. 08.00 er vi
fremme i Lerwick. Samme kveld kl. 24.00 seiler vi videre til
Kirkwall hvor vi er fremme om morgenen tirsdag 4. april.
Her blir Nordkapp liggende til onsdag 5. april kl. 18.00 da vi
setter kursen tilbake. Ankomst Bergen blir torsdag 6. april kl.
14.00.

Siste vårtur går til Shetland. Torsdag 6. april kl. 19.00 legger
skipet ut fra Festningskaien i Bergen. Hun er fremme i
Lerwick fredag 7. april kl. 08.00. Skipet ligger over til lørdag
8. april kl. 17.00 da vi setter kursen tilbake og skipet er tilbake
i Bergen søndag 9. april kl. 08.00

Samme dag kl. 20.00 er Nordkapp klar for avgang fra
Bergen. Hun seiler nordover på sin første sommertur i
hurtigruten, men nå etter ny ruteplan.

Troms Fylkes Dampskibsselskap
M/S Harald Jarl kom sørover til Bergen i hurtigruten omlag
i rute fredag 17. desember. Båten låg og kurset for sakte fart
på Sandviksflaket i 15.45-tiden og gikk ikke til kai pga. uværet
som var denne dagen. Været løyet noe senere på dagen og
skipet kunne gå til kai.

Midnatsol var inne til ordinært verkstedsopphold i tiden
10.01 - 21.01.2000 hos Fiskerstrand Verft as ved Ålesund.

TFDS-styret har nå bestemt at gode gamle Nordstjernen skal
rustes opp for omlag 10 mill. kr. Det betyr at TFDS satser
videre med sommercruise Tromsø-Svalbard. Utenom
sesongen på Svalbard vil hun sikkert bli benyttet til enkelte
oppdrag slik som vi har sett i 1999. I vinter har den gamle
hurtigruta ligget til kai ved Ibestad Mek. som vanlig.

Også i år seiler skipet sommer-cruise mellom Tromsø og
Svalbard. I år har TFDS forlenget sesongen noe og første tur
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Color Scandi Line har leid inn ny ferge til Strömstad -
Sandefjord fra sommeren 2000. Navnet på ferja er Stena
Invicta. Hun skal omdøpes til Color Viking. Ferjen skal etter
planen overtas av Color Line april 2000. Før hun settes i fart
i sommer skal ferja bygges en del om innvendig.

Det nye skipet er bygget i Danmark i 1985 som Peder
Paars. Skipet tar i dag 1.750 passasjerer og 370 biler. Color
Line har inngått opsjon for kjøp senere. I første omgang leier
selskapet ferja fra P&O Stena Line.
Til sommeren vil Color Line benytte Color Viking og Bohm

II mellom Sandefjord og Strömstad. Sandefjord vil bli
benyttet som reservebåt og vil bli satt inn ved stor trafikk.

68

Fjord Line
M/S Jupiter har vært inne til dokking ved Laksevåg Verft i
uke 1,2 og 3/2000. Ruta til Newcastle har vært innstilt i denne
perioden. Båten tok opp igjen ruta torsdag 27. januar fra
Bergen.

Nyttårsaften 31.12.99 om kvelden lå både Jupiter og
Bergen på Byfjorden for å overvære byens nyttårs-feiring ved
overgangen til det nye året. Utpå natten til 1. januar 2000
seilte Jupiter til Newcastle og Bergen til Århus på nyttårs
cruise.

Agder Cruise AS
M/S Risørjenta (ex. Sørlandscruise ex. Helgelands
ekspressen) har i vinter hatt base i Stavanger. Hun har i
desember bl.a. gått i rute for HSD mellom Stavanger og
Haugesund når HSD har hatt for lite båter pga. drifts-avbrudd.

Flekkefjord Dampskipsselskap
FDS planlegger bygge ny GPS styrt ferje til Hidra. Ferja blir
49 lang og får plass til 38 biler. FDS arbeider nå med sende
ut anbud slik at ferja trolig kan leveres i første kvartal 2001.

Rogalandscruise AS
M/S Fjordingen ex. Hyen gikk i fjor sommer turer mellom
Sandnes og Lysefjorden. Hun ligger for tiden stille ved Buøy.
Såvidt vi kjenner til er båten for salg.

Rogaland Trafikkselskap AS (RT)
Nyferjene Finnøy, Sjernarøy og Foldøy ble satt i rute fra 1.
januar 2000. Finnøy går i rute Hanasand - Ladstein og
Sjernarøy og Foldøy går i rute Judaberg - Jelsa.

Lørdag 13. november 1999 var det trippeldåp på Finnøy.
Finnøy vart døpt på Ladstein og Sjernarøy og Foldøy vart
døpt på Judaberg.

Gamleferjene Strand, Utstein og Frafjord ligger i opplag i
Stavanger.

Strand har fått montert redningsstrømpe i uke 2/3 i år. Tau
har gått avløsning for Strand i den tida ferja lå til kai for
montering av nytt redningsutstyr.

Kvitsøy gikk på grunn søndag 5. desember like før kl. 19.00
ved innseilingen til Kvitsøy. Ferja fikk ikke skade og gikk
tom tilbake til Mekjarvik for nærmere ettersyn. Ferja ble satt
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Sjernarøy ved Judaberg på
dåpsdagen 13. november

Foto Dag Arne Søreide
1999

går fra Tromsø lørdag 17. juni kl. 19.00. Skipet avslutter
sesongen lørdag 9. september kl. 08.00 i Tromsø.

Seilingspi[anen ser slik ut:

Lørdag Avg. Tromsø kl. 19.00

Søndag i sjøen
Mandag Ank. Longyearbyen ca. kl. 13.00

Avg. Longyearbyen kl. 18.00 for

Isfjorden, Tempelfjorden
Billefjorden.

Tirsdag Ank. Magdalenafjorden om morgenen.
Landstigning og deretter langs vestkysten
forbi Danskeøya og Amsterdamøya
Passeringen av 80 grader nord på ettermiddagen
og kurs sørover igjen.

Onsdag Ank. Ny-Ålesund ca. kl. 08.00
Avg. Ny-Ålesund kl. 10.00
Ank. Barentsburg ca. kl. 17.30
Avg. Barentsburg kl. 20.30
Ank. Longyearbyen ca. kl. 23.00
Avg. Longyearbyen kl. 24.00

Torsdag pass. Sørkapp formiddag
Ank. Bjørnøya vestside ettermiddag
Avg. Bjørnøya vestside kveld

Fredag Ank. Honningsvåg ca. kl. 15.00
Avg. Honningsvåg kl. 19.00

Lørdag Ank. Tromsø ca. kl. 08.00

Rutefarten forøvrig

Color Line
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i rute igjen kl. 22.10 fra Mekjarvik. Det ble satt inn hurtigbåt
som erstatning i den tiden ferja var ute av drift.

Stavanger'ble lørdag kveld 18. desember tatt av vinden og
drev i Bekhuskaien i Stavanger med stor tyngde. Ferja fikk
skade i spantene og ble sent til verksted i Ølen. Ferja var
tilbake til juletrafikken.

Stavanger og Strand fikk begge motorhavari fredag 3.
desember om kvelden. Dette førte til sammenbrudd i Tau
sambandet. Lørdag 4. gikk Frafjord og Strand i Tau
sambandet og de holdt de gående inntil Stavanger var reparert.

Austevoll Ferjeselskap
M/F Bjorøy avsluttet sin karriere som rutebåt 16. oktober
1999. Da ble ferja Barmen-Kvaløy lagt ned og erstattet med
bro. Ferja er nå solgt til Østlandet.

Hardanger Sunnhordlandske D/S
Onsdag 3. november fekk M/F Eidfjord manøvreringsproblem
ved innløpet til Halhjem kl. 18.30. Melderskin kom raskt til
og assisterte havaristen til kai. Ferja vart teken til verkstad i
Bergen pga. skade på roret.

Laurdag 6. november kl. 14.00 fekk M/F Stord motorhavari
ved avgang Sandvikvåg. Spon i smørolja var rsaka til havariet.
Ferja vart sendt til Rubbestadneset på verksted. Dette førte
til at Melderskin og Ullensvang måtte gå åleine mellom
Halhjem - Sandvikvåg ei veke inntil reserveferja Hardingen
var klar med sitt verkstedsopphald.

Mandag 3. januar kl. 19.00 hengte ferjelemmen i Valevåg
seg fast i Bjørnefjord då ho skulle legge frå kai. Ferjelemmen
ble hengende fast i ferja og revet av festene på land. Valevåg
ferjekai ble stengt og trafikken måtte gå om Utbjoa. Trafikken
fra Moster måtte nytta sambandet Buavåg - Langevåg. Tirsdag
4. januar kl. 20.00 var kaien reparert og ferjetrafikken
Skjersholmane - Valevåg og Mosterhamn - Valevåg kunne gå
som normalt igjen.

Förnyelsen av Austevoll (se Skipet 4/99) er utsatt inntil
videre.

Godsbåten Bremnes gikk natt til fredag 3. desember på
grunn ved Langevåg (Bømlo). Grunnstøtingen skjedde ved

Finnøy og Foldøy dåpsdagen 13. november 1999. Foto Dag Arne Søreide

02-tiden om natten. Båten fikk skade i to ballast-tanker og
ble stående på grunn i flere timer. Bremnes ble trakket av
grunn av K/V Lafjord og slept inn til Langevåg. Etter kontroll
fortsatte båten til Rubbestadneset for å losse all lasten. Deretter
gikk hun til verksted i Bergen.

Hurtigbåten Baronen gikk på grann ved Raunane onsdag
5. januar i 20.30-tiden. Båten fikk stor skade i styrbord skrog
og propellen på styrbord side ble slått av. Hurtigbåten ble
seilt tilbake til Flesland kai og låg der utover kvelden med
sterk slagside. Redningsskøyte og kystvaktbåten Titran kom
raskt til stedet og assisterte mannskapet ombord med pumpe
vann ut av skroget. Det ble foretatt en midlertidig reparasjon
på stedet og utpå kvelden/natta ble båten slept inn til Skjøndal
Mek. Verksted i Bergen for reparasjon. Båten var ventet ferdig
fra verkstedet i månedsskiftet januar/februar. Baronessa går
avløsning. Vøringen er flytta ut fra Hardangerfjorden og går
Os-rata. Til ruta Odda - Norheimsund har HSD leigd inn
erstatningsbåt.

Flaggruten
M/S Sleipner på veg nordover fra Haugesund til Bergen gikk
på grann fredag 26. november 1999 kl. 19.03 ved Store
Bloksen på Sletta. Kl. 19.50 kom meldingen om at båten hadde
gått ned. Diverre omkom 16 menneske i denne tragiske
ulykka.

Søstra Draupner i sørgåande Flaggrute kom snøgt til og
leia redningsoperasjonen på staden.
I tillegg deltok ei rekke båtar i redningsarbeidet.

Draupner deltok i søk etter havariet et par dager etter
ulykken. Båten ble tatt ut av trafikk umiddelbart etter ulykken
og har senere delvis ligget på Stord og delvis i Bergen. Båten
har i denne tiden gjennomgått en del tester m.m. Den ligger
i skrivende stund ved kai på Oma Slipp, Leirvik på Stord.
Etter ulykka vart all hurtigbåt-trafikk over Sletta innstilt og

passasjerane vart sendt med buss mellom Valevåg og
Haugesund.

Første tur over Sletta igjen var torsdag 9. desember 1999.
Fire minutter over ni sakket Tyrving i nordgående Flaggrute
av farten ved Store Bloksen. Ett minutts stiilhet og blomster
markerte en siste hilsen til de 16 omkomne på Sleipner før
ferden fortsatte nordover.
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Onsdag 15. desember kl. 12.00 gjennomførte Tjelden ei
20 minuttars minnemarkering for dei pårørande ved Store
Bloksa.

Noen dager i slutten av november / begynnelsen av desember
var Vingtor på verksted. Da ble hurtigbåten Tjelden sett inn i
Flaggruten mellom Bergen og Stavanger. I denne perioden
leide HSD inn Risørjenta til ruta mellom Haugesund og
Stavanger.

Flaggruten blir no utført av Vingtor og Tyrving i rute Bergen
- Stavanger og Tjelden i rute Haugesund - Stavanger.

Bergen Nordhordland Rutelag
M/F Lindås ligger for tiden i opplag på Steinestø.
M/F Öster har ligget på verksted hos Skjøndal Mek. i tida 3

Frø teknisk vidunder til katastrofe. Dag Bakka Jr

januar - 25. januar 2000. Etter verksted gikk ferja avløsning
på Masfjordnes - Duesund mens Radøy var til verksted på
Skjøndal.

BNR har som nevnt sist fått tillåtelse til bygge ny Fedje
ferje. Det vil bli en lukket pendelferje bygd over omtrent
samme lest som Sigrid til HTS. BNR-ferja skal kunne ta 35
biler og vil bli utstyrt med slingretank. Mye tyder på at ferja
kan bli bygd i Spania, ved Zamakona i Bilbao. Samme verft
leverte i 1997 ferga Ivar Aasen til MRF

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
Fylkesbaatane har som meldt i SKIPET 4/99 tinga to nye
hurtiggåande bygderutebåtar for hhv. ruta Nordeide - Ortnevik
og Ortnevik - Vik samt ruta Florø - Svanøy - Flokenes. Tre
båtar vert dermed ledige. Det er Davik, Bjarting og Tansøy.

M/F Florøy gikk fra ferjekaien i Måløy torsdag 6.1. kl.
14.35. Like etter smalt ho inn i kaiplassen til Rednings
selskapets MOB-båt. MOB-båten var ute på oppdrag akkurat
då. Ingen kom til skade, men ferja fekk skader i baugen. Det
var vanskar med manøver-systemet som var årsaka til uhellet.
Ferja vart tatt ut av fart og låg til kai i Måløy med helga for
utbetring. Fanaraaken vart sett inn som avløysar. Laurdag
8.1 var imidlertid Florøy ute og prøvekjørte på ettermiddagen.

Fanaraaken sleit alle fortøyninger fredag 7.1. like over
klokka 17.00 då ferja låg ved kai på Oldeide. Ferja måtte
kaste ankeret i det dårlige været og ruta 17.20 fra Oldeide
vart innstilt. Ferja tok seg seinare tilbake til Måløy. Laurdag
ettermiddag var fortøyningene på Oldeide reparert og
Fanaraaken kunne gjennoppta ruta kl. 17.40 frå Måløy.

M/F Fjalir gjekk på grunn søndag 9. januar om morgonen
like utforbi Rutledal. Ferja fekk skader på ror og propell, men
mannskapet klarte å ta ferja inn igjen til ferjekaien i Rutledal.
Solund var utan ferje heile helga. Fredag kveld og laurdag
var ruta innstilt på grunn av dårleg ver. Så kom uhellet sundag
morgon og først sundag kveld kom avløysarferja Aurland inn
i ruta igjen mellom Rutledal - Krakhella - Losna - Rysjedals
vika. Fjalir vart sendt på verksted hos Solund Mek.

FSF leigde hurtigbåten Vingtor hos HSD i tida måndag 15.
november til fredag 26. november til å utføra dagruta Bergen
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Fylkesbaatanes
fryseskip Måløy ble i
januar solgt til irske

kjøpere og er her
fotografert av Ole

Jakob Dingen i
Vatlestraumen 23.
januar i år under

navnet lee Bear.
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TFDSfikk levert søstrene Melshorn og Vardehorn fra Fiskerstrand Verft mot slutten av året. Foto via Norsk Skipsfart & Fiskeri Aktuelt.

- Selje. Fjordprins var inne til sertifikatfornying samt repara
sjon av ein styremodul til eine vannjet'en.

FSF måtte leige båt då Kommandøren var på verkstad for
motorskifte same tida. Etter omlag 8 veker på verkstad for
motorskifte vart båten sett inn i rute igjen måndag 20.12.99
frå Bergen kl. 16.30 til Nordfjord. Laksevåg Verft as i Bergen
har utført motorskiftet.

FSF - Gods
M/S Måløy er no seld til Irland. Båten har skifta namn til lee
Bear og er fremdeles registrert i Måløy. FSF skal fortsatt ha
ansvaret for teknisk drift av båten. Dei nye eigarane overtok
båten i Bergen tirsdag 11. januar. Onsdag 12. januar var båten
i dokk ved Mjellem & Karlsen for skifte navn. Same kveld
kl. 19.55 avgikk båten frå Jekteviken med nytt navn og
nordover til Møre for laste. Nokre dagar seinare var båten
innom Bryggen i Bergen igjen for en liten service før ferda
gjekk sørover til Baltic.
M/S Firda går i frysefart Norge - Baltikum.
M/S Framnes held fram i ruta mellom Rotterdam og
Murmansk for Samskip.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
M/F Glutra , verdens første LNG-ferje vart døpt laurdag 22.
januar ved byggeverftet Langsten Slip & B tbyggeri AS i
Tomrefjord. Gassferja skal trafikkere sambandet Sølsnes -
Åfarnes.

Glutra vart slept ut fra kaien ved verkstedet søndag 16.01
i 11-tiden. Kort tid etter gikk ferja for egen maskin ut
Tomrefjorden og nordover til Moldefjorden og området
mellom Furneset (Vestnes) og Hjertåya. Der gjennomgikk
ferja eit testprogram som tok eit par dågn. Ferja er basert på
ei standard 100-bilers SKS-ferje. Ferja har fire gassmotorer
og tilhørende generatorer.

Glutra gjennomfører no dei siste testane og vil bli sett i
drift i rute 36, Sølsnes - Åfarnes tidlig i februar.

MRF har bestilt ny hurtigbåt hos Kværner Fjellstrand as
for ruta Molde - Helland - Vikebukt. Båten skal være klar i
månedsskiftet mai/juni 2000 (Se Skipet 4/99)

Hurtigbåten Hjørungavåg var til ettårskontroll hos Kværner
Fjellstrand på Omstrand i uke 47/99. Da båten var på veg
nordover igjen ble hun liggende værfast, først i Florø fredag
26.11 og lørdag 27.11. Søndag 28.11 og mandag 29.11 var
båten nord til Stadt for å forsøke over Stadt, men hun måtte
gjøre vendereis til Måløy. Tirsdag 30.11 lå båten fortsatt til
kai i Måløy grannet dårlig vær. Noe senere samme uke var
været så pass godt at båten kom seg nord om Stadt igjen.

TFDS fergefart Hareid-Sulesund
M/F Vardehorn og Melshorn vart døpt ved Skateflukaien i
Ålesund laurdag 11. desember 1999. Begge ferjene er utrasta
ved Fiskerstrand Verft. Skroga er bygd ved Cenal Shipyard i
Polen.

De siste dagene før dåpen ble begge ferjene prøvekjørt i
området ved Ålesund. Også i romjula ble det gjennomført en
del prøveturer for å teste ut at alt utstyret ombord fungerte
knirkefritt. 1. januar 2000 vart ferjene sett inn i rate på Hareid
- Sulesund.

Vardehorn var uheldig og rente i kaien på Hareid om lag ei
veke etter at ho kom i rate. Ferja fekk berre mindre skade og
var ute av rate kort tid.

Fosenlinjen AS
Ferjesambandet Garten - Storfosna - Kråkvåg og lokalbåtrata
til Leksa som Munken har gått i er fra 1. januar 2000 overtatt
av Fosen-Linjen AS på Kråkvåg. Til betjene sambandet er
M/F Nidaros ex. Olav Duun I innkjøpt. Ferja ble renovert og
oppdatert hos Statland ved Namsos, I tillegg er hurtigbåten
Gridos innkjøpt fra Bergen.

Fosen Trafikklag
FTL mistet fra 1. januar 2000 sambandet for Munken. Ruta
ble overtatt av Fosenlinjen as etter en utlyst anbuds
konkurranse.

M/F Fru Inger gikk på grann da hun var på veg inn til
ferjeleiet på Kjerringvåg på Hitra fredag 7. januar kl. 08.40.
Årsaken til grannstøtingen var at skipperen fikk et illebe
finnende like før ferja skulle legge til kai. Ferja gikk på grann
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rett ved siden av ferjeleiet. Ferja ble tatt til kai slik at biler og
passasjerer kunne komme i land. Ferja ble senere seilt til
verksted hos Kvernhusvik skipsverft på Hitra. Sambandet var
stengt i to timer før reserveferga Lagatun var på plass.
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Namsos Trafikkselskap
M/F Jøa ligger nå (uke 4) ved kai hos Sabben på Damsgård
i Bergen. Hun er innkjøpt av interesser i Bergens-området.
Før jul lå hun lenge i Strandkaihopen før hun ble flyttet til
Sabben. Ferja er kjøpt avTønnessen Shipping As ved Trygve
T ønnessen, Tertnes ved Bergen. Skal brukes i entreprenør
og dykker-virksomhet.

NTS har bestilt ny hurtigbåt hos Lindstøls i Risør. Nybåten
blir omlag som Florø-båten til FSF. Båten skal leveres i
oktober 2000. Nybåten blir 27.5 m lang, 9.3 m brei og skal
ha plass til 144 passasjerer. Båten får også et lasterom med
plass til 8-10 paller. Dessuten vil det bli montert MDS, et
bevegelsesdempende system. Nybåten skal ha en marsjfart
på 34 knop.

Gamlebåten Namdalingen er for salg og rederiet har
allerede kjøpere på hånden.

Lekaferja AS
Lekaferja AS har fått tillåtelse til å bygge ny ferje til sambandet
Skei - Gutvik. Nyttår 1999/2000 skal byggeprosjektet ut på
anbud. I slutten av første halvår 2000 skal byggeverft være
klar og etter planen skal ferja være ferdig i løpet av første
halvår 2001. TTS i Brønnøysund har bistått Lekaferja AS
med byggeprosjektet.

Helgeland Trafikkselskap
Hurtigbåten Thorolf Kveldulfsøn gikk på grunn onsdag 12.
januar kl. 15.20 ved Sandvær vest av Sandnessjøen. Båten
mistet all fremdrift. Propell og ror ble skadet. Det var rolig
vær og ingen passasjerer ombord da uhellet skjedde. Båten
ble fortøyd til et oppdrettsanlegg like ved inntil slepebåt
ankom og tauet hurtigbåten inn til Slipen Mek. i Sandnessjøen
om kvelden.

HTS har fått løyve til å bygge ny 50-bilers ferje til

sambandet Stokkvågen - Lovund for levering desember 2000.
Ferja blir en hikket pendelferje, mye lik selskapets Sigrid.
Ferja blir bygd i Gdansk ved Northern Shipyard.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
M/F Lødingen er utleid til FFR for ruta Øksfjord - Hasvik.
I uke 3 gikk M/F Bognes i rute Svolvær - Skrova - Skutvik
fordi Vågan hadde feil på turboen og måtte noen dager på
verksted.

Mandag 24. januar ble Tysfjord (Bognes - Lødingen) og
Hamarøy (Bognes - Skårberget) tatt ut av trafikk etter en
funksjonstest av redningssystemene. Testen viste at evaku
eringssystemene ombord ikke fungerte som de skulle. OVDS
regner med ha begge ferjene i rute igjen i løpet av kort tid.

Inntil videre går Bognes på ruta Bognes - Lødingen og
Røsund mellom Bognes - Skårberget.

Nordlandsekspressen har endret rute fra 22. november
1999. Nå går hurtigbåten bare i rute mellom Svolvær og Bod.

Andøyferge AS
Andfjordferga har også i år gått i sommerfart Andenes -
Gryllefjord. Etter ruteslutt gikk ferja i opplag på Andenes.
Hun har vært benyttet i en av TFDS sine samband i vinter.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
M/S Fjordkongen II fikk motorstopp like etter Leiknesodden
på veg til Finnsnes tirsdag 18. januar. Uhellet skjedde i 17.30-
tiden og årsaken var en hjelpemotor som sviktet. Fjord
dronningen på veg nordover til Tromsø droppet Finnsnes og
gikk direkte nordover for assistere Fjordkongen II. En del
passasjerer gikk over i Fjorddronningen som returnerte til
Finnsnes og så nordover igjen til Tromsø.

Fjordkongen II fikk etter kort tid hjelpemotoren i orden
igjen og fortsatte turen til Finnsnes og sørover til Harstad.
Det var rolig vær og helt strøm- og vindstille da uhellet
skjedde.

M/F Karlsøy har vært på verksted hos Wärtsilä Propulsion
på Rubbestadneset siden januar. Ferja låg over natta i Rørvik
fra 4. til 5. januar på veg sørover. Ferja skal få ny motor.
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Katamaranen Gridos har

Fosenlinjen. Båten er
bygget i 1994 på Mandal

Båtbyggeri, opprinnelig for
oppdrettsbransjen, men

passasjerbåt med 67 seter.

funnet veien fra
Nordhordland til

senere bygget om til

Foto Dag Bakka Jr
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Den gamle hurtigbåten
Juvikingen til Namsos
Trafikkselskap er iferd
med å gjenoppstå som
charterbåt på
Trondheimsfjorden,
hvor også søsteren
Vikingfjord, ex
Solundir opererer.
Foto Finn R Hansen

FFR
M/F Honningsvåg ble lagt i opplag i Harstad i begynnelsen
av november etter endt oppdrag for Bastø-Fosen på Moss -
Horten i oktober 1999. Ferja er for salg.

FFR har i slutten av september 99 bestilt ny ferge hos
Trondheim Verft as for rata Øksfjord - Hasvik. Den nye ferja
som får navnet Ofjord skal leveres i august 2000. Det blir en
mellomstor lukket ferje med plass til 35 personbiler. Ferja
får to salonger. Skroget skal bygges i Norge. Denne ferja vil
få et lavere styrehus / overbygg enn de andre tilsvarende
fergene som er under bygging. I tillegg vil ferja bli utstyrt
med master som kan legges ned. Alt dette fordi innflygingen
til flyplassen i Hasvik går over ferjeleiet.

FFR ønsker å seige Kåfjord (1972) og Bussesund (1967).
Begge ferjene har ligget i opplag om lag et halvt år i Hammer
fest. Hittil har det vært liten interesse for kjøp, men rederiet
håper at noen vil brake dem i forbindelse med entreprenør
oppdrag eller i oppdrettsnæringen. Om ikke vil de gå til
opphugging.

FFR - Hurtigbåtdrift i utlandet
Vargøy har seilt i Hamburg-fart også i 1999. Ruta går fra tidlig
på våren til slutten av oktober. Etter endt rate seilte båten til
Oma på Stord for opplag. Båten er for salg.

Varangerfjord har gått i sommerfart mellom Jersey og
England også sommeren 1999. Etter endt rutefart ble båten
seilt til Stord for opplag ved Leirvik Sveis. Båten ble senere
flyttet og ligger i skrivende stund til kai i Leirvik sentrum.

Kyst-Link / Taubåtkompaniet
Ro/ro-skipet Belardhai nå overtatt helge-seilingene til Hirts
hals. Det skjedde i desember 1999. Første turen gikk imidlertid
kun til Kristiansand pga. varslet blokade av skipet i Hirtshals.
Det var en gammel sak mellom nåværende eiere og fag
foreningen for havnearbeiderene. Saken er nå løst og skipet
anløper Hirtshals hver lørdag.

Boa Transporter seiler Sola - Bergen. Begge skipene har
avstikkere til Ågotnes, Florø ved behov.
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Stream Line
I forbindelse med salget av Tonjo i høst har Lena overtatt
hennes rate og samseiler nå med Torello. Lena er innleid for
å utføre rutefart for Stream-Line.

Lørdag 29. januar anløp Helena Gorthon Jekteviken i
Bergen for første gang. Hun og ett søsterskip blir satt inn i
Stream-Line sammen med Tinto og Tello. Øvrige utgår av
raten, dvs. Torello og Lena.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
En gammel traver i lokalfarten Namsos - Rørvik skal nå få
nye oppgåver. Som våre lesere kanskje kjenner til, ble
Juvikingen solgt med en defekt hovedmotor til noen privat
personer i Trøndelag, da hurtigbåten Namdalingen ble
overlevert Namsos Trafikkselskap. Båten havnet i sin tid på
østsiden av Borgundfjorden i nærheten av Sparbu. For to år
siden ble den solgt til byggmesterfirmaet Kvalsæther Bygg i
Steinkjer. Båten ble først slept til slipp i Kirknesvågen i
Trondheimsfjorden. Senere ble hun slept til Flatanger (N.
Trøndelag) hvor båten nå befinner seg. Gamle Juvikingen skal
få nye maskiner, to Scandia-Vabis motorer. Planen er å pusse
opp båten og brake henne til charter- turer i Trøndelag.

Indre Nordhordland Dampbåtlag (INDL)
Tradisjonen tru, laurdag 18. desember kl. 13.00 skarpt la
Bruvik til kai på Dreggekaien i Bergen med handleglade striler.
På sin ferd fra Mo til Bergen via Tysse, Fotlandsvågen og
Frekhaug hadde mannskapet plukket opp 250 striler som
skulle på handletur i byen. I år (1999) var det femte gang
reder Carl Gunnar Nesheim og mannskap reddet julehandelen
for bygdefolket i Osterfjorden.

Brand-Båtane
M/S Brand ligger i Sandnes. Etter Svalbard-sesongen har hun
vært benyttet som losjiskip på Sandnes fram til jul 99 i
forbindelse med klargjøringen av West Navion.
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