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NSS-Øsdandet
Formann Arne Gundersen
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Formann Stein Erik Dagsland
Tel 52 73 62 50
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i måneden kl 1900, unntatt i tiden juni-august
Sted: Stiftelsen Hatigesjøen, Kortanes
i Haugesund.
NSS-Bergen
Formann Per Albert Lund
Tel 55 95 10 02
Møtested Norges Fiskerimuseum, Bontelabo
Møtene begynner kl 1900
27. feb: Om Posten og ruteskipene,
ved Vegard Bakka
3. april: Om bergensk linjefart,
ved Nils Skulstad og Dag Bakka Jr
Nordvest Skipshistorisk Selskap. Ålesund
Formann Svein Blindheim
Tel 70 14 16 17
Møtested Ålesund Skipperforening,
hvor ikke annet er nevnt
21. feb: Årsmøte i lokalet Skansekaia
21. mars: Ålesund havn ved havnefogd
Birger Flem
18. april: Om MRF og Bilfergen, Amund
Halsebakke
30. mai: Tur til kystmuseet Godøy med Bilfergen
20. juni; Tradisjonell avslutning på Fiskerstrand Verft
NSS-Nordmøre
Formann Kjell Laugtug
Tel 71 67 76 16
Møtested: Handelshuset Patrick Volckmar
Møtene begynner kl 1900
Møtedagen 1. mars - 5. april - 3. mai - 7. juni
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Nordsteam 2000 Bergen blefanget inn i objektivet av mangefotografer. Her ser vifordabåter av moden

Forsiden
Til tross for store investeringer i
veier og tunneler og den drama
tiske tilbakegang for frakteflåten er
sjøveien like viktig for mange slags
last, spesielt for råvarer.
På bildet ser vi sjøveien nord for
Haugesund, beryktede Sletta som
de siste år har krevet både Sleipner
og Green Ålesund. Men på bildet
ligget havet stille, med selvlosserne
Rytind og Trader Bulk for
sørgående i ballast. Fotografert 30.
januar i år av Alf J Kristiansen

årgang stevne ut Vågen lørdag 6. august, Børøysund innerst, Granvin, Oster og Sporen lengst ute,
rammet inn av Olympic Poseidon og Club Med 2.

De forgangen
fleste av OSS
være
fotografier
er noe
en fantastisk
tid, vil
nær
ellerbevisst
fjern. at
Bildet
under er
så sjeldentkilde
somtilet kunnskap
fargebilde om
fra
tidlig på 50-tallet, fotografert klokken 1415 1. januar 1951 av Knut Gundersen, og viser
dampskipet Karmsund på vei ut Melandsvågen på Bremnes i Haugesunds Damp
skibsselskabs rute i ytre led mellom Haugesund og Bergen. Båten gikk sin siste tur i ruten
i august 1953, så det er på alle måter et glimt fra en forgangen tid.
På årsmøtet i mai skal det fattes et formelt vedtak om etablering av NSS Fotosamling,
en overbygning rundt de samlinger som Selskapet allerede eier. Styret vil ta seg av sikker
plassering og katalogisering og med tiden gjøre samlingen tilgjengelig for medlemmer og
brukere. Tanken er at NSS Fotosamling skal kunne bli en trygg ramme for donasjon av
fotosamlinger fra oss alle, etterhvert som det måtte bli aktuelt. Jeg har ingen tvil om at
samlingen vil bli en enestående kilde av maritime minner.
DBjr
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Gammel kjenning i

Dette fartøyet, fotografert av Christian Jehle, må være vakre, gamle Tjeldøy, engang levert i 1956
fra Stord Verft til Ofotens Dampskibsselskab i Narvik. Båten ble solgt til svenske kjøpere i oktober
1973 som Carina, men skal på slutten av 80-tallet ha fått tilbake døpenavnet. Fartøyet ses å være
rigget med diverse antenner; men uansett, Tjeldøy har sett sine beste dager.

Tre gamle kjenninger foto
grafert av Christian Jehle, for
modentlig i Vestindia. Ytterst
til venstre ligger Bequia Ex
press, tidligere Hardanger
Sunnhordlandskes Etne fra
1962, i midten Admiral Bay,
ex Fylkesbaatanes Hennøy fra
1957, mens det store skipet til
høyre bærer navnet AdmiralII,
opprinnelig dansk Anø bygget
i 1963 på Løland Motorverks
tad i Sogn.
Etne og Hennøy ble solgt ut til
Vestindia i 1985/86, men ser
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ikke lenger ut til å være drevet
i rutefart. Trolig blir båtene
benyttet til dykkercruise, char
ter og lignende.
Admiral-båtene eies av Admi
ralty Transport, Kingstown, St
Vincent.
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Green Ålesund liggende
ved Bleivik like nord
for Haugesund om
formiddagen 15.
desember, noen timer
etter at den var drevet i
land, fotografert av Alf
J Kristiansen.
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på den
østkysten for
ilePaav
-J øyen Evia
blegreske
siste hvilested
nama-skipet Spirit of Gulf, engang Kristi
ansand mek Verksteds bygg nr 188, levert i
1952 som Germa til Johan Gerrard.
Skipet kom inn på Lauriums red for å
skifte'mannskap på reise fra Barcelona til
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Under:Helge
Museumsskipet
Lane Victory Terrier.
liggende
i Los er,
Angeles,
av over-styrmann
Hestø på Wilhelmsens
Skipet
som enfotografert
ser, av Victory-typen.
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T7n liten innledning: Her kommer åretsførste Observosjoner, denne gang noenflere
/ > enn iforrige nr. av Skipet, men vi harplass til mangeflere, så ser du noe send noen
ord og gjeme et bilde. Også denne gang kommer defleste observasjonenefraVestlandet,
men det skjer nok ting andre steder også, så observosjonerfra andre steder langs kysten vil
bli mottatt med takk.
Fra Terje Nilsen, 4085 Hundvåg.
En liten nøtt til våre marinekyndige lesere:
Et lite fartøy som for meg ser ut som et
hurtiggående personellfartøy. Observert i
Stavanger 2/8-2000. Ingen navn eller nummer å observere. Fartøyet er for øvrig malt i
en mørk grønn farge som mer assosierer
med Hæren enn Marinen. Hva kan dette
være? Alle opplysninger er velkomne!
I Bergen 3/11-2000 kom jeg over et tid-

ligere fiskefartøy. Ingen navn å se, ei heller
mulig å tyde noe fiskerinummer under
malingen. Det enestejeg fikk med meg var
en R i begynnelsen av et tidligere fiskerinummer. Noen forslag?
Under vårt besøk i Ålesund under års
møtet tok jeg et bilde av et fartøy (havne
fartøy?) uten navn. På styrehuset sto på
ført benevnelsen MP-1000 FRDC. Noen
forslag fra våre lesere på Møre?

Det blir dessverre stadig færre fraktefartøy
under nors flagg å se på kysten. I den an
ledning ble POLARBULK (1115 brt/
1972) ex Dyna Bulk, Frakt, Slot Scan
dinavia, Merc Scandinavia) eiet av Falkeid
på Finnøy nylig observert utflagget til St.
Vincent & Grenadinene.
Dette er synd, Polarbulk representerer ar
beidsplasser for Finnøy som ikke akkurat
oversvømmes av ledig arbeid. Men fortsatt
kan vi se firma i distriktet som benytter skip
i frakteflåten i stort monn. To av disse er
Rogaland og Agder Felleskjøp og fiskefor
produsenten Skretting i Stavanger. Hver dag
kan jeg se et eller flere av følgende frakte
fartøy som laster ved firmaenes utskipnings
anlegg.
Først har vi veteranen BAKKENÆSS
(204 brt. 1894) ex Sardinen, Hillevaag,
Blackbird. Har gått for Felleskjøpet i flere
tiår i rute med formidler til steder i Ryfylke.
Deretter følger
HOLMEFJORD (248 brt. 1962) ex Syk
lus, Fosnar, Lisbeth Hove, Marlin.
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Kystens veteraner: Over Bakkenæss fa 1894 og under Flans fra 1916 - begge i daglig
drift. Trolig blant verdens eldste lastebåter i jevnlig bruk. Foto Terje Nilsen

ISVIK (158 brt. 1955) ex Falkvåg, Salina,
Blue Star, Stjernen, Stella Rask, Stellarask.
HAGANES (118 brt. 1907) ex Smart, Kya,
Whangarei, Gunnar Hamundarson.
KONGSVIK (450 brt. 1960) ex Fjelltun,
Skudebu, Thurøsund.
IMPERATOR (467 brt. 1967) ex Alrita,
CHerup, Cherlotte Dreyer.
LAILA BEATE (188 brt. 1938) ex Holm
vik I, Lukksund, Torland, KNM Pingvin,
KNM Draug, Pommern.
UNIKA (631 brt. 1976) ex Bremnes, Unika.
SYKLUS (704 brt. 1992) ex Sørcon, Eiliean
Dubh E, Sun Truck.
Som man ser, en broget og stort sett al
drende forsamling med eldstemann i sitt
107 år!!
Videre har vi et fraktefartøy hjemme
hørende her på Hundvåg, nemlig VEST
FRAKT (148 brt. 1916) ex Senera, Årenes,
Vesta. Den er eiet av Engøy Sjøfrakt ved K.
Kristensen. I helgene ligger fartøyet fortøyd
langs eierens brygge på Engøy. Like ved er
det et lager for leca-stein og sement. Her
leverer en annen kjent veteran fra kysten,
HANS (125 brt. 1916), to ganger i måne
den. Denne båten var i sin tid eiet av Fred.
Olsen (1916 til 1962) og gikk som
“feederbåt» på Oslofjorden.
Hos Brødrene Anda er der anløp to gan
ger pr. måned av RANA FRAKT (1156
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brt. 1987) ex. Heyo Pmhm. Laster skrap for
smelteverket i Mo i Rana.
Til slutt har vi hyppige anløp av to andre
kjente fraktefartøy ved Stavanger Havne
silo flere gånger hver måned. Det er STAKO
(1533 brt. 1981) og HAKO (1409 brt.
1971) ex Sea Girl, Fortuna. Begge er chart
ret av Statens Kornforretning og fordeler
korn til mindre anlegg langs kysten. Dessu
ten er begge selv-lossere.
POLARTANK (1774 t.dw. / 1969) ex
Bergen Faith, Dutch Faith, grunnstøtte like
ved kaien til Skretting‘s anlegg i Stavanger
7. januar 2001. Da man skulle legge til kai
fikk man ikke slått bakk slik at skipet fort
satte forover og dermed grunnstøtte i en
fart på ca. 5 knop. Da ankeret kom mel
lom skuteside og kai ble det slått hull. Tan
kene ble ikke skadet, slik at ingenting av
lasten rant ut. Skipet fikk slagside til styr
bord og lå med rekka i vannet. Man fikk
rettet opp skipet etter lossing og kunne fort
sette reisen. Skipet kom fra Denofa i Fred
rikstad med 1600 tonn fiskeolje.
VALDER (kan det være Valder med
kj.signal LFFE b. 1906?) fikk brann i mas
kinrommet like utenfor Tananger 13. ja
nuar 2001. En supplybåt fikk slept båten
inn til Tananger gamle havn hvor brann
vesenet fikk tatt hånd om brannen. Båten
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samme ferge innblandet i en nes
ten-kollisjon i Vest-fjorden (se Ob
servasjoner i nr. 4/1999.
Fra Peter K. Lyse, Menominee,
Michigan, USA:
M/F NINDAWAYANDA (lille
bror på indiansk), DSD/RTs
“ulykkesfugl”, spanskbygde Ska
denes, ex Manx opplagt siden 1992
i Owen Sound, Ontario, nett-opp
tauet til Les Mechins (Mat-ane),
Quebec for ombygging til spille
casino. I sin tid innkjøpt for sup
plering og avløsing av Chi-Chee
maun (den store kano) i ruten
Tobermory-South Baymouth, Ma
nitoulin Island, Lake Fiuron. Var
bare i fart et par sesonger, med
mange problemet, blant annet med
reservedeler.

Over, ukjentfiskefartøy i Bergen - se Terje Nilsens
observasjon. Hvilken båt?

A

er i dag i bruk som fritidsbåt, men kan se
ut som en tidligere bygderutebåt. Er det
noen som har noe å fortelle om Valder1.
PETROJARL (31 473 t.dw. / 1986) an
kom Stavanger i slutten av uke 1 2001 for
en omfattende oppgradering ved Kværner
Oil & Gas. Verkstedet fikk oppdraget etter
sterk konkurranse med flere verft i inn - og
utlandet. Arbeidet er planlagt ferdig om ca.
6 måneder.

Mintrop i opplag i Kopervik (over), og Malene Østervold i nyform som kystvaktskip, ref
observasjonerfra AlfJ Kristiansen, som også har tatt bildene.

Fra Jan Elund Mathisen,
1743 Klavestadhaugen.
FFAMARØY (Bilferge / LGNP 7 3695 brt
/ 1993 ) Gikk fra Svolvær 5. august 2000
kl. 13.30 i sin sommerrtite Svolvær-Skut
vik og fikk motorstopp midt i Vestfjorden
p.g.a. feil ved regulatoren og dermed ingen
oljetilførsel til hovedmotoren. Ferjen hadde
202 passasjerer og en besetning på 14
ombord da uhellet skjedde. Det var endel
bølger på Vestfjorden verre ble det da mo
toren stoppet. Ved 17.00 tiden kom den
andre ferjen i sambandet, Vågan (LIGY /
1677 brt. / 1979 ) fram til havaristen. Det
ble satt sleper ombord i Flamarøy, men tros
sen røk 3 ganger og først etter at det var
satt på doble trosser fikk man slept fergen
inn i smulere farvann. En redningsskøyte
fra Svolvær prøvde seg også men fikk den
ene propellen ødelagt og måtte retunere
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gen og i september samme år flyttet rede
riet til Fiinna pr. Stavanger/Bergen, og far
tøyet ble omdøpt til Gannsfjord. Denne
fergen ligger innerst ved kaien og på utsi
den ligger M/F MOSSE-KRÅKA ex
Haalogaland og M/S FEM-MEREN som
jeg ikke har noe kjennskap til. Litt foran
disse fartøyene ligger gode gamle M/S
LAIEN (N-53-R), så i Berge-grend ligger
det litt av hvert.

Utrangerteferger i Bergegrend i Fusa: Gannsfjord (exVirakJ innerst, Mossekråka (ex
HaalogalandJ i midten og Femmern ytterst, fotografert 12. oktober av Ole Jakob Dingen

k
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Fergen Lindås harfatt et nytt livsinnhold som vedlikeholdsfartøyfor kjetting, fotografert av Ole
Jakob Dingen 9. oktober.
Fra Ole Jakob Dingen , 5227 Nesttun:
M/F LINDÅS sett på vei sørover Hjelte
fjorden 9. oktober 2000. Errer at den ble
solgt til et entreprenørfirma kan man se at
det er montert en kabeltrommel i hver ende
av fartøyet pluss at man har reist et hus i
akterenden på fergen.
Utrangerte ferger i Bergegrend ved Ei
kelandsosen. Kom over noen ferger da jeg
var på en liten tur til Fusa 12. oktober 2000.
Ved Bergegrend 5-6 minutter fra Eike
landsosen så jeg to ferger pluss en liten pas
sasjerbåt ligge i en vik. Jeg mener at fergene
var M/F GANNSFJORD ex Virak IIsom
ble bygget for Kristian Ravn i 1954. Fer
gen ble i 1961 solgt til Nord-Ferjer og om
døpt til Virak II - senere ble den solgt til
P/R Brødrene Kiil (1979) og omdøpt til
Brødrene Kiil, videre til Ing. Thor Furu
holmen A/S, Oslo: Registrert i Narvik og
omdøpt til Thor-Arnoldus. I 1985 ble den
solgt videre til Jørgen Bosvik, Klepp/Ber

Fra Stein-Erik Dagsland,
5515 Flaugesund:
SQUALUS (Slepebåt/LDST/ 253 brt. /
1967) Sett på vei nordover Karmsundet 8.
januar 2001 med nytt fiskebåtskrog på slep.
ARGUS (Slepebåt / LGJD / 235 brt. /
1967 / 1997 ex Mor - 97, Coburg- 93, Al
fredLamey- 70) Sett på vei nordover Karm
sundet 9. januar 2001 med en liten flyte
dokk på slep.
(En liten kommentar fra spalteredaktøren.
I avisen “Fiskaren” fra 29. januar står det
en liten artikkel om at Halten Dokkselskap
har kjøpt en flytedokk fra Litauen og at
dokken nå er på plass i Lysøysund. Dok
ken kan ta båter med en bredde på opptil
12 meter og er den eneste i sin type på strek
ningen Molde - Kolvereid. Det er trolig
denne dokken som ble observert i Karm
sundet da det er ganske sjelden det blir slept
flytedokker langs kysten)
POLYTRADER (Bøyelaster / EGST /
63248 brt./1978) Ankom ABB, Hauge
sund 24. januar 2001 for reparasjon etter
varmgang i propell-hylsen. Ble slept fra
Gullfaks-feltet til Haugesund av Normand
Pioneer.

Jakten Caroline afSandnes på Birkelands Slipp på Karmøy, fotografert av Halvor Habbestad
ved årsskiftet.
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Båtfoto, 7170 Åfjord
rapporterer om flere bårer som ligger klar
ved Fosen Gjenvinning i Stoksund. Det
gjelder fraktebåtene:
SOL KARI (520 tdw/1955 ex Fløyen,
Skudeholm, Fjærholmen, Mimi Hansen,
Hinrich Koppelmann, LLHD)
FRÆNKA (429 tdw, 1951, ex Frænajjell,
Marica, Thule, Thule II, LAYG)
ANITA MERETE (320 tdw/1915, ex Blå
veis I, Blia, Bratdal, Sollund I, Csardas,
LHJL)
og fiskefartøyene
ANDAVÅG (218/1954, ex Meridian II,
Viknafisk, Dalbuen, Flobjørn, Månes,
Glannøy LEDT),
BLOMVIK (158/1954, ex Trøndertrål,
Sulaholm, Finnøy-buen, Austervon, Sula I,
LMPQ)
STÅLHOLM (286/1968 ex Bergholm,
Lyngholm, Grotle, JXZI)
BJØRNØYBUEN (191 /1964, ex Sirafisk,
NyArgo, BarmnesJr, Vikstrøm LDHC)
MASI (298/1970, hekktråler, LMCT)
WILLASEN SENIOR (303/1967, ex
Aljiafell, Gideon, LEME)
STEINSUND (231/1967, ex M Nilsen,
Fredrik Arntzen, Vestkapp, LKVW)
Særlig vil redaktøren felle en tåre over
Anita-Merete fra 1915 - bygget i Flolland
for trøndersk regning og kjent i etpar
mannsaldre på kysten. Men hvor har den
ligget siden den ble kondemnert etter bunn
skade i 1993?
ELIDA FRAM (LGEZ) (148/205/1914/
60) ex Framnes- 93, Zephyr- 82, Gretchen
56) - siste eier Olje- & Miljø-service AS,
Melandsjø, hugget i Stokksund og slettet
13.12.2000.
Vi viser ellers til BåtFoto‘s hjemmeside
http:Hhome. c2i. net/boatphoto
Fra Halvor Habbestad, 4262 Avaldsnes:
CAROLINE af SANDNES. (Tidligere
fraktefartøy /LJUG /1885/? brt /1885/
1939 ex. Rogna-9S ?, Trine). Er nå under
restaurering tilbake til seiljakt med motor i
hjembyen Sandnes. 15. desember 2000
kom fartøyet Birkelands Slipp, Velde på
Karmøy for slippsetting. Under oppholdet
på land ble bunnen drevet og ettersett. 6.
januar 2001 ble fartøyet slept tilbake til
Sandnes av MARJA (Fraktefartøy /
LNUM / 49 brt. / 1948) Til nå under re
staureringen er tidligere styrehus og rigg fjer
net, det er kommet nye rekkestøtter og
dekksbj eiker, dekk og ruffover tidligere las
terom. Arbeidet så ut til å være fagmessig
og pent utført. Eierne fortake at de også
regnet med å måtte skifte alle hudplanker
övervanns.
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FFRsT\xI]oA fotografert i Føresvik 16. januar av AlfJ Kristiansen under klargjøringforfilippinsk
rutefart som Aud Maria av San Lorenzo

VÅGHOLM (Fiskefartøy / LCWH/16
brt. / 1941 / 1983 /R- 2 - B. ) Ligger ved
Birkelands Slipp for å skifte styrehus, sett i
januar og februar 2001. Det "nye" styrehuset kommer fra LEIRHAV (Fiskefartøy
/ LJYB /21 brt. / 1917 / 1930 / 1939 / M
-18 -G lex. Asle- 91) som tidligere er kondemnert.
Fra Martin Jensen, DK-2970 Hørsholm:
Hurtigbåtene KRAKAVIKING og SIFKA
VIKING er nå solgt til Mexico. De kom
fra opplag i Malmö til København, hvor
de 18. januar ble låstet ombord på en tungløftbåt for skipning til Cunhan i Mexico.
Båtene er av Fjellstrands FlyingCat 40metertype bygget i 1994.
Han forteller også at den norskeide fergelinjen Easy Line, eiet av Eidsiva Skips ASA
og Fosen Trafikklag AS, mellom Gedser og
Rostock ble endelig nedlagt 17. desember,
da Superflex-fergen ANJA #11 gikk i opplag.
Fra AlfJ. Kristiansen,
4275 Sævelandsvik:
ROLLON (Fiskefartøy /JW V W / 247
brt. / 1968 / 1981 / 1994 / F-124-H/ex
Smølagutt-74 , Tinganes- 72) og
JUNIOR (Dansk slepebåt/OYBD 2/103
brt. / 1964 / ex. Bugsier 28 - 92) sett oppankret i Karmsundet sør for Karmsund
Fiskerihavn 22. og 23. november 2000.
Rollon er kondemnert og var på vei til
Grenaa i Danmark for opphogging da slepet måtte stoppe i Karmsundet på grunn
av dårlig vær.
MINTROP (Seismikkskip, reg. i Panama.
/ 3EZH8 / 4112 brt. / 1972 / 1986 / ex.

Bremen- 85) Ankom Kopervik 20. desem
ber 2000 for opplag og salg.
MALENE ØSTERVOLD (Kystvaktskip
/ LCIU / ? brt. /1965 /1978 / 2000 ex Ross
Intrepid-78, Ross Kennedy- 66, Cape Ken
nedy- 66) Sett på vei sørover Karmsundet
10. januar 2001. Båten er nå reparert og
ombygget fra seismikk- til kystvaktskip etter brannen ombord 3. august 2000. (Se
Observasjoner i 3/2000) Under det omfattende arbeidet utført ved Rabben Mek.
Verksted i Austevoll fra midten av septem
ber til slutten av november er store deler av
innredningen fornyet og det er bygget flere
nye lugarer og dagligrom. Videre er bakkdekket forlenget, helikopterdekket er demontert og nødvendig utstyr for skipets nye
oppgave som kystvakskip er montert,
Skipet er chartert av Kystvakten for flere år
og har fatt Standernr W 316.
TUFJORD (Ferge / LGNS / 800 brt. /
1972/ ex Kåfjord - 00) kom fra opplag i
Hammerfest og ble observert på sørgående over Stadt torsdag 30. november
i 09.15-tiden. Ferden gikk videre sørover
til Føresvik,Bokn med ankomst dit natt
til 1.desember 2000.
Fergen ble i høst solgt til Sagachain AS,
Haugesund, men skal når den kommer til
fram til Filippinene dit den nå er på vei
overtas av et rederi der. Under det nesten 2
måneder lange oppholdet ved den nedlagte
fergekaien i Føresvik ble utført forskjellig
reparasjonsarbeider ombord. 16. januar
2001 var vårt medlem Odd Magne Dals
våg og spalteredaktøren på besøk ombord.
Kapteinen kunne da fortelle at turen til Filippinene ville ta minst 45 døgn. Det nye
rederiet eier flere hundre busser og at fer-
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Shelterdeckeren Renate fotografert i Scevelandsvik på Karmøy 7. februar av AlfJ
Kristiansen.

gen skulle brukes til å frakte passasjerer og
busser mellom noen øyer i sitt nye hjemland. I følge en representant for for Sagachain AS skulle det utføres forskjellige
ombygginger før den settes i fart, bl a aircondition. Passasjerinnredningen som så
ut til åha sett sine beste dager skulle erstattes av en enklere da den nåværende var for
fm til å brukes på Filippinene! Under opp
holdet i Føresvik ble fergen omdøpt til
AUD MARIA og registrert i San Lorenzo,
Honduras.
23. januar ankom AudMaria Haugesund
etter tidligere på dagen fått korrigert
kompassene i Karmsundet og bunkret på
Storesund på Karmøy. De nye eierne har
også kjøpt en reservemotor lik den som står
ombord, en 6. syl. Wichmann på 960

BHK. Under oppholdet i Haugesund ble
en foring på hovedmotoren skiftet med en
fra reservemotoren som under turen står på
bildekket. 27. januar forlot skipet Hauge
sund for å tilbringe sin alderdom, eller blir
det kanskje sin andre ungdom under var
mere himmelstrøk enn det Finnmarkskys
ten kunne by på.

GREEN ÅLESUND (Fryseskip/ LANC5
/ 6183 brt. / 1983 ex Bencomo - 99) var 15.
desember 2000 på vei sørover Sletta nord
for Haugesund da skipet mistet propell
kraften etter at et hydraulikkrør til propellsystemet sprang lekk og propellen gikk i
fristilling. Det blåste kraftig fra nordvest og
skipet drev etter forholdsvis kort tid inn mot

tjnWl
Jag fortsätter här med mina norska svart/vita fotoerbjudanden och offererar denna gång 20 norska
större norska fartyg. Fotona kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris 6:-), 13x18 cm (pris 10:-)
och 18x24 cm (pris 25:-). Till varje beställning kommer enhetsporto med 15;-. Sänd Din
beställning tillsammans med betalning (endast kontant i NOK el SEK, ej check) till undertecknad
så skickas fotona som regel inom tre veckor. Offert no 10 är öppen fem månader efter tidningens
utgivningsdag. Väl bekommet!
ms Altafjord
itisAragrace
mtARiADNE
ms Aud Presthus
ms B.P. Newton
ms Bayard
mt Beau
mt Bello
ms Blue Master
ms Brand

8719 brt-1962 Bergen
9966-1970 Bremerhaven
12876-1961 Malmö
4998-1953 Göteborg
10324-1940 Malmö
3974-1975 Florø
9475-1949 Malmö
15800-1951 Malmö
20716-1971 Pula
4819-1927 Göteborg

ms
ms
ms
ms
ms
ms
mt
mt
ms
ms

Buffalo
Cometa
Draco
Eli
Fjellanger
Hanseatic
Heron
Flerstein
Høegh Breeze
Kongsfjord

6963-1953 Oslo
5125-1941 Helsingør
1335-1948 Göteborg
4332-1931 Göteborg
15649-1962 Bergen
3172-1971 Rostock
8484-1940 Malmö
12978-1962 Oslo
8515-1964 Wamemiinde
9768-1960 Wallsend

Tomas Johannesson
Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige, tel/fax +46 42 23 66 29
e-post: batologen@swipnet.se

Stølsholmen ved Bleivik (like LitenforßesQ
Haugesund, tidligere Statens Havarivern
skole, Haugesund ) der skipet ble liggende
å hogge med babord side mot land.
Da slepebåtene Bison og Haabull som lå
i Haugesund kom fram til strandings-ste
det skal Green Ålesundallerede ha sprunget
lekk og det ble ikke satt ombord slepere fra
taubåtene. Besetningen på 16 mann ble
berget av helikopter og kom ikke til skade.
Ved 14 tiden om etter-middagen ca. 6 ti
mer etter at skipet traffland veket det over
mot babord og sank og ble liggende med
bare litt av baugen synlig. Ca. 130 av 450
tonn bunkersolje ombord rant ut og gjorde
endel skade på strendene mens resten ble
pumpet ut.
Da ulykken hendte var skipet på vei fra
Møre med ca. 3500 tonn frosset makrell
og sild, og skulle innom Karmøy for las
ting før turen til Odessa i Ukraina der las
ten skulle losses.
Vraket ble liggende med bunnen i været
og bulben såvidt over vann inntil det om
morgenen 15. februar brakk i to og gled ut
på dypere vann. STF har inngått avtale med
Eide Marine Services om heving for 55.3
millioner kroner. Arbeidet er beregnet å ta
to uker, og bergerne vil deretter overta vra
ket. Det er ikke utelukket at skipet vil bli
reparert.
RENATE (Lasteskip / LFNA / 557 brt.
/ 1965 / ex Sylvia- 92, Eksor-88, Bulkfart
86, Eldarøy-85, Pokal-80, Svennør-74 ,
Bios-74, Ferro-70) Ankom Sævelandsvik
på Vest-Karmøy 30. januar 2001 etter at
den er innkjøpt avjakob Einarsen i Åkre
hamn. Skipet tilhørte en kort tid Odd
Magne Stabben som hadde planer om å
bygge båten om til selvlosser, men ville ikke
bli godkjent på grunn av stabiliteten. Tan
ken er nå å skjære ned dekket og bygge
båten om til selvlosser for lokal fart.
ULSTEIN TURBINER (katamatan/
LHKW/366 brt/1996, ex testfartøy), eiet
av Ulstein Shipping AS, Ulsteinvik/Åle
sund, men utleid til HSD siden 1999. Far
tøyet har det siste halvåret ligget opplagt
ved Holbergskaien i Bergen, men ble i be
gynnelsen av februar flyttet til Oma Båt
byggeri, Leirvik Stord, hvor det er satt på
land.

Fra Olav K Westby, 9305 Finnsnes:
Fiskebåt LOWINDA (LCCT, 92 brt/
1962 stål) har i “20 år” ligget i fjæra i
Steinfjord, Bergn kommune i Troms.
Det har i januar pågått aksjon for å få
vraket fjernet, og Taubåtkompaniet vil ta
120.000 kr for jobben.
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Th Brøvigs Lillemor under innseiling til San Antonio, Texas, august 1953. Skipet var byget i 1935 som Margit R, men ble kort etter
solgt til Brøvig og mye benyttet i amerikansk fart. NSS-Opedalssamlingen

ti m r;

r

4 IH
Av Dag Bakka Jr

71 Æens norske rederier tradisjonelt haddefatt levert storparten av sine nybygde tonnasjefra norske verft, tok utviklingen
jL VJL en ny veipå 1920-tallet med utviklingen motstørre skip. Få norske verft hadde muligheterfor å levere tørrlastskip og
tankskip på 8-12. OOO tdw, og vår skipsbyggingsindustri låpå mange måter medknekket rygg etter Verdenskrigens omtumlede
tid. Mens svenske verft grep mulighetene til å svinge seg opp med dieselmotorer og store tankskip, kom norske verft til å
fortsette byggingen av sinegamle standardskip, tradisjonelle dampskip på 1800-2500 tdw beregnetfor europeisk trampfart.
Den økonomiske verdenskrise tidligpå 30-tallet satte det endelige punktumfor bygging av slike skip.
Da erkjennelsen av at det verste var over
midt på 30-tallet, begynte enkelte rederier å reflektere på de svært så gunstige
nybygningstilbud fra verk-stedene. 1 1933
ble det bestilt to single-deckere på 2.300

tdw fra Fredriksstad Mek Yerksted og
Trondhjems Mek Yerksted - i begge tilfeller skip av en mer moderne konstruksjon.
Bak kontrakten vedTMV stod AS Dux

Dux levertfra TMV i 1934 introduserte nye former. Skyfotos

ved Victor L Schage, mens det nystiftede
rederiet Butangen AS ved skipsfører F B
Bendixen hadde bestilt sitt skip fra FMY
Ved levering sommeren 1934 kom de til
å introdusere en ny generasjon lasteskip
fra norske verft.
Det lå nok noe ulike tanker bak ski
pene, men de kom likefullt til å inn-lede
en ny serie av norske småtrampskip. Dux
levert fra TMV, 2.485 tdw, var bygget som
«easy-trimmer» for bulklaster, mens
FMVs Bencaspå. 2.410 tdw var det andre
skipet bygget med verkstedets patenterte
nye maskin- og kjelesystem og dessuten
bygget med såkalt «lang bro» - shelterdeck
over rom 3 og 4 - med tanke på kubikk
last som jordnøtter.
Men fellestrekkene var der: To laste

;

I

rom, fire luker og et nymotens dobbel
compound-maskineri plassert midtskips.
I dimensjoner var de tilpasset Lakefarten,
dvs ca 250 x41 fot. I forhold til de mange
singledeckere av samme størrelse som var
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Generalarrangementfor ds Bencas, levertfra FMV i 1935

bygget utover 20-tallet skilte de seg ved å
ha mer moderne linjer og arrangement.
Det var først og fremst flush dekkslinje, i
motsetning til den tidligere halvdekkertypen (at akterdekket var løftet en halv
dekkshøyde), foruten noe større luker.
De hadde utfallende baug (vel, ikke stort
på Dux) og krysser-hekk. I særdeleshet
viste Bencas item moderne og vakre linjer
og var det første for norsk regning med
FMVs nye maskinarrangement - det første var det franske fruktskipet Felix Henri
levert året før.
I løpet av 1934/35 fikk flere norske verksteder kontrakter på samme type skip.
Det ble bestilt en halvsøster til Bencas fra
FMV, lignende skip fra Nylands Verksted,

Rosenberg i Stavanger og fra Kaldnes i
Tønsberg. Noen år senere fikk også BMV
slike bestil-1 inger, men disse ble ikke levert før krigsutbruddet. Forøvrig kom
kontraheringsinteressen ved norske verft
i større grad til å rette seg mot Lake-skip
på 2500 tdw (se SKIPET 4.00) og
shelterdeckere på ca 3.500 tdw.
Seiv om det fantes en mengde eldre
tonnasje i 2000-2500-tonns klassen, så
kunne nye 2500-tonnere fortone seg ganske attraktive. Kristian Jebsen i Bergen
hadde startet sitt rederi i 1929 med to
nybygninger fra BMV, hvorav Garnes på
2.500 tdw ved levering i 1930 hadde kostet 650.000 kroner. Våren 1935 bestilte
han to skip fra Rosenberg Mek Verksted
til 585.000 kroner stykket - noe større og

Rosenberg levertefem slike skip, hvorav Kari levert il947 vistefem et moderne og vakkertytre;
her som Gol av Bergen. Som Amuna gikk skipet under norskflagg til 1970. Skyfotos

*-

vesentlig mer moderne skip til lavere pris.
Dessuten gav Stavanger Kommune bidrag
for å sikre sysselsettingen på verftet, mens
BMV fikk oppdraget med å levere maski
neriet.
Som singledeckere var skipene beregnet
for vanlig nordsjøfart, vesentlig med bulk
laster som kull, koks, kis og mineraler,
foruten trelast, tremassse, osv.

Hva fikk rederiene for pengene?
I utgangspunktet var 2500-tonnerne i
samme klasse som adskillig eldre tonnasje. Moderne skip kunne i seg seiv gi
lavere driftsutgifter, men høyere finanskostnader. Med moderne maskineri, for
en stor del dobbelcompound av FMVs
«dampmotor»-type, ble kullforbruket re
dusert, foruten at skipene etter krigen ble
bygget om for å brenne olje.
I arrangement representerte de en viss
forbedring, ved at lukene var noe større,
20-24 fot brede, mot gjerne 15-18 fot på
eldre skip. Dette lettet lasting og lossing.
Flere av skipene sees å ha god lasteevne
for trelast, f eks kunne Dux stue. tilsammen
800 standards trelast (å 4.6 kubikkmeter)
i rom og på dekk, noe som var rundt 50
standards mer enn eldre skip av samme
tonnasje. Telnes og Korsnes tok 860 stan
dards, BMVs Breidablik&50, mens Kald
nes-båtene Estero og Esito på 2905 tdw
tok hele 1100 standards.
Kaldnes-båtene stod da også i en klasse
for seg seiv. Ikke bare på grunn av sin noe
større tonnasje, men med sitt mer rasjo-
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nelle arrangement og kompakte overbyg
ning. Fire like store luker var bygget par
vis sammen i trunk, rigget med mastre
og bomposter på bakk, midtskip og poop.
Sammen med god ballastkapasitet gjorde
dette skipene til gode trelastbåter.
Innen krigsutbruddet i 1939 var syv slike
skip levert; vesentlig til smårederier i nord
sjøfart. Av kontraherte skip ble Rosenberg
I levert under krigen og Breidablik fra
BMV i 1947. Samtidig ble det inngått en
rekke kontrakter ved norske verft for le
vering etter krigen, hvorav Kaldnes leverte
Estero og Esito, Rosenberg Kari og Peter
Reed og Nyland Aun så sent som i 1952.
Prisen hadde steget betraktelig; Esito kom
i 1948 på 3.042 millioner kroner.
Fred Olsen & Co hadde inngått kontrakt
på et tilsvarende skip ved svensk verft ved
«Puljekontraktene» formidlet av Nortra
ship mot slutten av krigen, basert på
lisensbygging av FMVs «damp-motor»
og «kjelehe på dekk». I 1933/55 fikk re
deriet levert ytterligere to slike skip, Binna
og Bruin, dennegang fra britisk verft, for
øvrig de siste dampskip bygget for Fred
Olsen. Søstrene hadde fått bredden øket
med 2.5 fot, men hadde relativt smale
luker, 18 fot brede (samme som Marvel
fra 1921). Dette gav riktignok god plass
til dekkslast, f eks for tremasse, og til gjen
gjeld hadde siste-mann, Bruin, lukene
bygget sammen parvis, med en flyttbar
bjelke i midten. Dette gjorde skipet be
dre egnet til lange kolli som rør og lang
jern og lettet i det hele lastehåndteringen.
Binna kom tidlig i sin karriere ut for en
dramatisk ulykke, som imidlertid endte
godt. Knappe tre uker etter levering kol
liderte den 1. mars 1953 ved Steilene i
Indre Oslofjord med rederiets San Miguel

. -

'""

~‘

DS Fefor av Bergen hørte til Kaldnes-typen med “kjelene på søyler” og rigget for trelast.
Alex Duncan

mens den var for utgående til Tofte. Binna
fikk et banesår som sendte den til bunns

paragrafskip. Skip på 2500 tdw klarte seg
fortsatt bra i konkurransen med sitt større

på 65 meters dyp, heldigvis uten tap av
liv. Utpå sommeren gikk Norsk Bjergningskompagni i gang med heving, og
vraket ble i september slept til Rosenberg
Mek Verksted i Stavanger for reparasjon.
Binna seilte i Fred Olsens flåte like til april
1968 da den sammen med søsteren ble
solgt til Morland Navigation i London.

fartsområde, i praksis en kombinasjon av
stor europeisk trampfart med transat
lantiske reiser og certepartier i amerikansk
fart.

Nordsjøfart
Allerede på 30-tallet slo bakladere, altså
skip med maskineriet akter, gjennom for
småskip i nordsjøfart. Porsgrunds mek
Verksted leverte sin kjente type på 2500
tdw, og likeledes kom Langesunds og
Framnæs til å levere lignende skip før krigen. Den nye bemanningsordningen av
1949, som innførte trevaktsordning på
skip over 500 brt, førte til bygging av

Skipene gjorde det som helhet relativt bra
de første 12 år etter krigen. Markedet
holdt seg godt oppe i 1946/48, tok seg
opp igjen under Korea-boomen i 1951/
52 og under Suez-boomen i 1956. men
deretter gikk skipsfarten inn i en nedgangstid som særlig rammet de mindre og
mer arbeidskrevende skip. Noen ble solgt
til gode priser i 1956/57, som Breidablik,
Fefor og Patria, mens vel de fleste havnet
i opplag i 1958/59. Sitona (ex Dux) ble
solgt til grekere i 1960 etter langvarig
opplag i Sarpsborg, mens Kovda (etter
mange år i fart som Brøvigs Lillemor) i
1960 ble involvert i konkursen i Flakke
rederiet, da det ble stanset i Stockholm i

2300-tonns singledeckere - mål og maskineri
maskineri
type
verft
lpp/loa/bredde/d riss
TMV
FMV
FMV
Nyland
Kaldnes
Kaldnes
Rosenberg
Rosenberg
BMV
Nyland
Fred Olsen
Fred Olsen

Dux
Bencas

'

244.2/254.8/40.2/16.9
245.1/..
/39.9/15.9
244.1/254.0/40.1/16.9
Margit R
Siredal
247.5/...
/39.2/17.4
-100
248.6/...
142.2/17.9
-114/115
279.0/289.7/42.3/18.3
-145/146
260.8/...
/41.2/17.4
-150/151/152 265.0/277.8/41.2/17.9
-374
261.6/272.9/41.2/17.8
-369
265.0/277.9/41.3/17.8
Bamse
259.2/271.8/41.7/16.8
Binna/Bruin 272.5/284.0/44.3/16.6

C4 149 nhk TMV
C4 122 nhk FMV
C4 131 nhk FMV
C4+ltr
C2+ltr
C2+ltr
C2+ltr

146 nhk Nyland
197 nhk Kaldnes
1200 ihk Kaldnes
163 nhk BMV

C2+ltr 1267 ihk Nyland (151: C4 FMV 1150 ihk)
C3 900 ihk BMV
C2+ltr 1200 ihk Nyland
C4 1040 ihk FMV
C4 1320 ihk Hall, Russell
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Østensjøs Velox på Frohavet sommeren 1968på veifra Hvitehavet med trelast. Den var levert i 1952 som Aun fra Nyland og ble solgt til Hellas i

1970. Dag Bakka Jr

2500-tonns singledeckere
navn
brt
tdw
ds Dux
ds Bencas
ds Margit R
ds Siredal
ds
ds
ds
ds
ds

Fagerheim
Estero
Esito
Korsnes
Telnes

ds Rosenberg I
ds Kari
ds Peter Reed
ds Breidablik
ds Ann
ds Bamse
ds Binna
ds Bruin

1590
1445
1597
1577
1590
1891
1955
1736
1694
1964
1829
1875
1835
1901
1683
1858
1879

2485
2410
2425
2455
2440
2905
2905
2550
2550
2750
2724
2720
2675
2700
2500
2588
2552

lev
verft
7.34 TMV-203
8.34 FMV-272
3.35 FMV-274
1.35 Nyiand-321
2.38 Kaldnes-100
5.47 Kaldnes-114
1.48 Kaldnes-115
6.36 Rosenberg-145
10.36 Rosenberg-146
5.44 Rosenberg-150
8.47 Rosenberg-151
11.47 Rosenberg-152
5.47 BMV-374
7.52 NyIands-369
10.47 Hälsingborgs-68
2.53 Hall, Russell-834
6.55 Hall, Russell-845

senere norsk
Sitona
Selbo
Lillemor, Kovda
Granli
Fefor
Landbreeze, Ophir
Patria
Varg
Gol, Amuna
Rondo
Leknes, Velox
Slidre Selatan

Fred Olsen & Co fikk levert tre dampdrevne singledeckere av denne typen, utstyrt med FMV
patenterte kjelerpå dekk og dobbel copmpound-maskineri. Her er Binna i ballast.
Alex Duncan

solgt
7.60 Finland
3.61 Libanon
7.60 Sverige oph
3.41 senket
1.40 senket
7.56 Finland
6.65 Hellas
3.57 Tyskland
1.40 försvunnet
11.55 Tyskland
2.70 Kypros
6.68 Panama
9-56 Finland
4.70 Panama
12.66 Liberia
4.68 Liberia
3.68 Liberia

februar 1960 etter pålegg fra den svenske
skipskontrollen. Skipet gikk til skrap se
nere samme år.
Etter 1962 var det syv som fortsatte i
norsk eie. Det var Fred Olsens trio, for
uten Ophirzv Bergen, Amuna av Hauge
sund, Rondo av Oslo og Jebsens Aun, alias
Leknes. Ophir og Amuna gikk for det
meste i trelastfarten fra Hvitehavet i se
songen, mens Ronda og Leknes gikk med
råvarer for norsk industri.
Som listen viser ble seks av dem solgt i
1963-68; bare Amuna og Velox (ex Aun)
fortsatte å seile i trelastfarten inntil 1970.
Ved salget til grekere våren 1970 forsvant
to av landets siste dampdrevne lasteskip.
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Dampskipet Kysten viser stolt frem postflagget, et av de mange ruteskip som inngikk iet vidt forgrenet postalt nettverk. Ukjent fotograf,
NSS-Trondheimssamlingen
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ampskipsfarten tok seg kraftig opp i siste halvdel av 1800-tallet etter en heller beskjeden begynnelse med hjuldampeme
”Constitutionen” og ”Prinds Carl” som Postvæsenet anskajfet i 1827og drev rutefart ogftaktetpost med en tid. Det
var likevelførst i siste halvpart av 1800-tallet at dampskipsfarten i Norge bleprivatisert og tok seg kraftig opp, at den åpnet
muligheter til åja sendtpost med rutegående skip langs hele kysten og inn idefleste veiløsefjorder. Den avløste etter hvert det
gamle stafettsystemetforftamsending av post, derpostbønder ved utpekte postgårder mot visse rettigheter og en med beskje
den betalingførteposten på bestemte strekninger i en hovedrute - ridende, kjørende med hest, gående eller roende. Postnettet
ble på denne måten utvidet vesentlig også ved at detpå dampskipsstoppestedene ble opprettet poståpnerier, gjeme ved at
dampskipsekspeditøren også varpoståpner, og dertil ofte handelsmann og telefonstyrer.
Den første postekspeditør ombord iet
rutegående dampskip, var Andreas Wold
fra Trondheim som ble ansatt ombord i
hjuldamperen ”Prinds Gustav” i 1838. På
våre kanter vet vi at det var postekspeditør
som fulgte med dampskipene ”Framnæs”
og ”Fjalir” tilhørende Nordre Bergenhus
Amts Dampskibs-selskab fra selskapet ble
stiftet i året 1858. De hadde ansvaret for
postekspederingen ombord. Det sies at de
også ordnet med salg av billetter til passasjerene. Noen av disse første postekspeditørene var tidligere postførere fra

* Kåre Eldøy ble tilsatt i Postverket i 1938.
Arbeidet ved Bergen post-kontor, Post
styret i Oslo og distriktsadministrasjonen.
Distrikssjef i 5. postdistrikt 1964-1988.

de gamle overlandsrutene. Det kom i
stand postekspedisjoner ombord på rutegående skip i hele landet, fra Oslofjorden
og helt opp til Finnmark, og også på visse
ruter på utlandet, som Bergen-Newcastle.
Til og med de små dampskipene som gikk
fra Skien og gjennom slusene helt opp til
Dalen i Telemark, hadde postmann ombord, som betj ente postekspedisjonen kalt
Bandak Iog Bandak II.
Kystruten Christiania-Bergen var en
viktig postrute med postekspedisjon, helt
fram til 1935, da Sørlandsbanen var ført
så langt vest at den overtok det meste av
postføringen. Så var det hurtigruten Bergen-Kirkenes, som i lang tid var kystens
riksvei nr. 1, også når det gjaldt posten,
helt til flyene overtok det meste etter siste
krig.
Når postekspedisjon var etablert ombord i ruteskip iet bestemt rute-område,

kunne posten sendes ombord praktisk talt
usortert, bare merket til vedkomende
postekspedisjon, som besørget den sor
tert og pakket ombord til hvert anløps
sted, og som samtidig tok imot post fra
anløpsstedene og bearbeidet den under
fart.
Dette var et helt nytt og etter dåtidens
forhold meget effektivt distribusjons
system, også på den måten at ruteskip
med postekspedisjon korresponderte med
hverandre på visse knutepunkt, eller også
med lokale båtruter som tok den ferdigpakkede posten med den siste etappen
fram til bestemmelsesstedet som såkalt
styrmannspost, eller til kjørende over
landsotter. Vadheim var et slikt viktig
korrespondansested, Leirvik på Stord et
annet.
Dette nye systemet med postekspe-dis
joner på skip hadde en varighet på grovt
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første anløps-sted. Deretter gikk man over
på ordinær vaktordning.
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Interiørfra postlugaren ombord i Arendalskes Dronningen i Kystpostruten Oslo-Bergen, ca 1909.
Foto Wilse/Postmuseet

regnet 100 år, fra ca. 1860 til omkring
1960. På det meste var 85 -90 mann ansatt som reisende postekspeditører bare
under Bergen postkontor. For hele landet var antallet flerfoldige hundre. På tilsvarende måte var det på alle viktigere
jernbanestrekninger her i landet postekspedisjon (ambulerende postsorteringskontor) med togene, og varigheten var
stort sett den samme, omtrent hundre år.

Vi vet at sjøtrafikken i tiårene etter siste
krig ble vesentlig forandret, bl.a. ved at
person- og godstrafikk ble delt, hydrofoil-og katamaranbåter overtok passasjertrafikken, og godstrafikken ble mer og
mer utført med store lastevogner etter
dør- til dørprinsippet.
Myndighetene investerte store summer
hvert år på veinettet, bruer, tunneller og
ferjesamband. I 1970-årene kom dertil
småflyplassene i tillegg til de allerede etablerte større flyplassene i landet. Det medførte at posten i langt større grad også
kunne sendes med fly. Systemet med ambulerende postekspedisjoner på skip og
jernbane hadde utspilt sin rolle. Fjordafartepoken var definitivt slutt
I mellomtiden var postnummersystemet blitt gjennomført (1968), og Postverket gikk over til et system med stasjonær sortering av post ved i alt 30 sorteringskontorer utover i landet, noen av
dem var spesialbygde postterminaler med
avanserte transportsystemet og brevsor-

teringsmaskiner, basert på optisk lesing av
adressen. Tendensen har siden gått i ret
ning av færre, men stadig mer automati
serte postsorteringsterminaler.
Men la oss vende tilbake til de gode, gamle
postekspedisjonene på skip. De hadde alle
navn og eget litra (bokstav) i både dato
stempel og signet. I hovedrutene rundt
kysten fmner vi navn som Søepostkontor
I, II og III, som seinere ble overratt av
kystpostruten Bergen -Christiania, Nattruten Stavanger-Bergen, hurtigruten Ber
gen-Trondheim og Trondheim-Kirkenes.
Helsaker (konvolutter) med datostempel
fra en reisende postekspedisjon er for
lengst blitt et skattet samleobjekt for fila
telister, men er ikke lett å oppdrive i dag.
Postekspeditørene fulgte ikke bestandig samme skip, men alternerte i opp
satte turnuser innenfor et ruteselskaps
trafikkområde. De var som regel to sam
men, en førstemann og en annenmann,
som holdt seg til vaktsystemet ombord,
førstemann hadde rett på vakten kl. 8 14 og 20 -2, mens annen/mann hadde
kl. 14 -20 og hundevakten 2-8. På ut
reisestedet var det fastsatt en oppmøtetid
en god stund før rutemessig avgang. Det
var nødvendig tid til förberedelser for å
gjøre klart til å motta posten som var sam
let opp ved postkontoret og kjørt med bil
eller hand-vogn til kaien. Begge post
ekspeditørene arbeidet i ett med utsorte
ring og pakking av post fra utreisestedet
for at alt skulle være klart for levering ved

Postekspeditørene på rutegående skip fikk
ikke beregnet full arbeidstid fra de gikk
ombord og til de kom tilbake til utgangs
stedet etter noen dager, enkelte ganger
bortimot en uke som i langrutene Ber
gen-Sogn og Bergen-Nordfjord.
Nei, beregningene var mer kompliserte
enn som så, med f. eks. 65 % om dagen,
100 %om natten og bare 25 % for hvile
tid og liggetid uten arbeid ved land. På
Hurtigruta var det et bedre beregnings
system, og der hadde postfolkene uni
formsplikt. I fjordafarten var arbeids
antrekket en lagerfrakk og uni-formslue.
Postfolkene kjempet stadig gjennom sin
fagforening for en bedre og mer rettfer
dig arbeidstidsberegning ved posteks
pedisjonene på skip.
De reisende postekspeditørene ble an
satt og lønnet av Postverket. Ifølge kon
trakt mellom Postverket og ruteselskapene
hadde de krav på samme oppvarming som
skipets befal og spiste sammen med dem,
som regel i førsteklasse salong. De betalte
for kosten etter omforente priser og gjorde
seiv opp med restauratøren ombord etter
endt tur. De fikk av Postverket utbetalt
diettgodtgjørelse (kostpenger) en gang i
måneden. Også den var nøye beregnet.
Seiv om det kanskje ikke ble noe over
skudd å snakke om, ble det tidvis en min
dre i matfatet i familien, så diettgodt
gjørelsen var egentlig et betydelig bidrag
til postekspeditørens årsinntekt. Det bi
dro til at interessen for å ta slikt arbeid
alltid var stor blant postfolk. Noen ble
værende reisende postekspeditør hele sitt
yrkesaktive liv, men mange skiftet beite
av og til, og fikk stillinger som reisende
på andre kanter av landet, som f. eks. på
postekspedisjoner i Lofoten, SenjaTromsø eller på Finnmarkskysten. Da
flyttet de gladelig med familien til Svol
vær, Tromsø eller Hammerfest.
Hvert ”parti” hadde ansvaret for sitt
”skrin”, en slags låsbar kiste som inne
heldt det de hadde bruk for av hjelpe
midler for turen. Skrinet ble sendt om
bord ved første postlevering. Der fantes
datostempel, svertepute, stemplings
underlag, signet til forsegling av verdipost,
lakk, blakkert med stearinlys, hyssing
nøster, pakningskonvolutter og merkelap
per, kopiblyanter og blå-blyanter. Videre
var det rutetabeller, Rutebok for Norge,
dirigeringslister og postgangsoversikter,
poststedsfortegnelsen (”Semelengen”),
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portotakster og andre skriftlige opplysninger som trengtes under arbeidet ombord.
De måtte også passe på åfå med seg tilstrekkelig forsyning av tomme post-sekker, både for brev- avis og pakkepost, og
de spesielle rødfargede for verdi-posten
(rekommandert post og verdi-brev/pakker). I skrinet lå det også ferdige sett med
merkeskilter, et for hvert anløpssted, som
ble ble plassert i bestemt orden med stedsnavnet godt synlig i hvert av reolrommene. Slik opp-merking var noe av
det første man måtte gjøre.
Postlugaren ombord var til vanlig inn-redet med fastmontert skrivebord på ene
kortveggen, og med skuffer på hver side.
En av disse var beregnet spesielt for verdiposten og hadde eget lås. På veggen over
skrivebordet var brevreolen med 25-30
rom. Ut mot skipssiden var det en skinnsofa med vaskeservant med lokk over ved
siden av. På de to gjen-værende vegger var
montert fra golv til tak innoverskrånende
reoler for sor-tering av større sendinger,
aviser, blad, pakker og store brev. Plassen

Årbok for
Norges Fiskerimuseum 1999
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måtte utnyttes maksimalt ved innredning
av slike postlugarer. Da ble ”lugarutvalget”
tatt med på råd. Det besto av valgte, spesielt erfarne tillitmenn blant de reisende.
På mer korte enmannsruter måtte gjerne
postekspeditøren sove på skinnbenken i i
postlugaren, men ellers var det avsatt egen
sovelugar med to køyer for postfolkene
ombord. Den ene sov mens den andre var
på vakt. På de fleste ruteskip var det i tillegg et eget postskap der ferdipakkede
postsekker og større pakker kunne lagres.
Skipsfolkene var pliktige til å hjelpe til
med lasting og lossing av posten når det
var nød-vendig.
De reisende postfolkene ble etter hvert
godt kjent med poståpnerne og gjerne
også deres familier innover i rutedistriktet,
og det utviklet seg ofte slik at de kunne
gjøre hverandre gjensidige tjenester til
beste for alle parter.
På retur tilbake til byen fikk post-ekspedisjonen det meste av den posten som
skulle sendes utover hele landet, og sor
terte da etter ny oppmerking av reolene
til alle hovedruter med post-ekspedisjon,

som Bergen-Stavanger Nattruten, Ber
gensbanen, hurtigruten Bergen-Kirkenes
osv. Post til de større byene ble direkte
pakket.
På returen skulle ”meldingen” skrives
ferdig. Den besto av et firesider ferdig
trykket skjema som utgjorde en full-sten
dig rapport om vedkommende tur, her
under verdioppgjøret, der antallet mot
tatte og avleverte verdipost-sendinger
skulle stemme, hensyn tatt til åpninger og
pakningen Meldingen ble levert til overordnet postkontor eller dets reiseavdeling.
Så gjensto å kontrollere alle reoler og skuf
fer om det skulle finnes gjen-liggende
post, låse skuffer og skap og henge de respektive nøkler på plass i det lille nøkkel
skapet på veggen ved skrive-bordet. Så
snart posten var hentet ved kai, kunne
postekspeditørene levere nøkkelen fra seg
ombord og være fri en dag eller to til neste
tur kake ham ut.

artikkel av Øystein Færøyvik, om lektoren
fra Solund som på egen initiativ i 20-årene
begynte å måle opp bruksbåter som
allerede dengang var truet av utryddelse.

utviklingen i Norge sin egen vei med
motoriseringen, hvor den tilbakeliggende
norske fiskerinæring både ble adskillig mer
effektiv og samtidig kunne opprettholde

Norges Fiskerimuseum er nylig kommer
ut med sin første ätbok noensinne, for
1999, med det klare program å bli en
årviss publikasjon
Til tross for at det fikk sitt ni,værende

Karl E?]1 Johansen bldrar med «r
°mfM«nde artikkel om moderniseringen
av norske flskener’ fra “ >880 td 1920.
Dette er en viktig artikkel som både ser
Pä utviklingen av «dskaper og fiskerier

sin desentraliserte struktur.

navn så sent som i 1993. er institusjonen
faktisk landets eldste næringsmuseum,
etablert i 1880/82 av «Selskabet for de
norske Fiskeriers Fremme» som var blitt

°g pä fattøysstruktuten i flåten. Mensvi
fikk man8e lmPulser
utlandet, tok

tel5532124%
no-fremm@online.no

stiftet av fremsynte menn noen år
tidligere. I dag holder museet til på

Jan Rugstad:

Fier er historien om AS Transit, som fra

Bontelabo, iet virkelig næringsmiljø

Union-Båtene

sammen med en rekke fisketibedrifter.
Arboken inneholder de obligatoriske
regnskaper og rapporter for museet,
dessuten også tre større artikler.
Museumsstyrer Anders FFaaland har
trukket opp historien og utviklingen av
Fiskerimuseet og plasserer det i dagens
sammenheng mellom andre insitusjoner
opptatt av kystnæringen Båtgranskeren
Bernhard Færøyvik er emnet for en

Hverdangsbåtene fra Skien

1902 til 1966 drev godsrutefart mellom
Grenland og Oslo, om «Union-båtene»
som var trofaste slitere mellom

160 sider, ISBN 82-92257-00-4

sider, rikt illustrert,
ISBN 82-91645-10-8
Genius Forlag,
Lagmannslia Nord 51, 3715 Skien
tel 35 52 31 57 (etter kl 1500).
Email www.geniusforlag.no
Pris kr 198 + porto

Boken kan
Norges Fiskerimuseum,
Bontelaho 5035 BERGEN,

hovedstaden og Telemark.
Boken er lagt opp med kapitler om båtene
og livet ombord, om kapteiner og mann
skaper, om forlis og uhell, om krigs
hendelser og hverdagsliv. Slik sett gir den
et bredt og godt bilde av Union-båtene,
støttet av et rikt billedmateriale.
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Dampskipet Stord på prøvetur etter restaureringen, 9. mai 1987, fotografert av Tor Resser
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D/S ”Stord 1” ble bygget som ”Stord” ved Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri for Hardanger Sunnhordlandske
Dampskipsselskap i 1913. Båten bleforlenget i 1931, og i årene 1947- 1949 ble mye av innredningen modernisert og
dampmaskinen ble skiftet ut med dieselmotorer. Båten var i selskapetfrem til 1969 da den ble solgt til Oslo Kreds av
Det Blå Kors, ogfikk navnet ”O. T. Moe”. 11981 overtok Veteranskipslaget Fjordabåten gamle ”Stord”. Arbeidet med
å restaurere båten ble igangsatt, og et brukt dampmaskineri ble innkjøptfra England. Våren 1987 varførstefase av
restaureringsarbeidet avsluttet, og båten kunne igjen gå for egen dampmaskin.
Den 20. mai 1987 var D/S “Stord I” på
vei fra Stord til Bergen for å begynne sin
første seilingssesong. Like nord for Sandvikvåg i Fitjar oppstod det brann i maskinrommet. Brannen ble i første omgang
slukket, men tok seg litt senere opp igjen
uten at det lykkes mannskapet og brannvesenet som var kommet til, åfå kontroll
med flammene. I løpet av de tidlige morgentimer ble nyrestaurerte ”Stord I” totalt utbrent. Til alt hell ble ingen skadet
under brannen. Det var imidlertid et
hardt slag for de mange medlemmene og
støttespillerne som måtte se 6 års arbeid
gå opp i flammer.
”Stord I” ble erklært for totalskadet av
forsikringsselskapet. Mange så det som
nytteløst å starte en gjenoppbygging.
Imidlertid viste nærmere undersøkelser at
kjelen hadde sluppet så godt som uskadd

fra brannen. Også dampmaskinen viste
seg å være i bedre stand enn det en skulle
tro etter en slik brann. Med bakgrunn i
de positive opp-lysninger som kom frem,
besluttet laget å overta en sterkt brannskadet ”Stord I” fra forsikringsselskapet.

gen og arbeidet fortsatte ved Mjellem &
Karlsen Verft AS, det samme verftet som
i sin tid hadde hatt hovedarbeidet da bå
ten ble restaurert. Maskinen, som tidli
gere var tatt på land, ble ved god hjelp av
Askøy videregående skole, satt i stand,

Nå startet et langvarig og møysommelig
arbeid. Tegninger og arrangement etter
antikvariske prinsipp ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Prosjektet fikk støtte hos
Riksantikvaren som erklærte ”Stord I”
som verneverdig, og midler ble bevilget. I
samarbeid med Fortidsminneforeningen
ble gjenoppbyggingspro-sjektet godkjent
som et forskningsprosjekt. Det ble inngått avtale med Eide Contracting AS i
Kvinnherad om å gjøre båten stålferdig.
Imidlertid ble ikke dette arbeidet fullført
etter at verftet innstilte driften. Etter noen
års stillstand, ble ”Stord I” slept til Ber-

I løpet av de siste årene er det utført om
fattende stålarbeider. I tillegg er akterski
pet over vannlinjen, som ble vridd under
brannen, rettet opp. Hele skroget er sand
blåst, primet og malt. Maskinen er nå
kommet om bord igjen. Rør og annet
utstyr vil bli montert såsnart maskinrom
met er klart. Videre er kjelen trykkprøvet.
I løpet av vinteren 2000/01 blir dekksbærer og dekk på hoveddekk akter mon
tert. Likeledes er skott mellom maskin og
aktre lasterom montert. Veteranskipslaget
har inngått en avtale med en opplærings
organi-sasjon innen verftsindustrien om
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være basert på forretningsmessig grunn
lag.
Dampskipet ”Stord I” skal gjenoppbyg
ges for å bli et attraktivt reise- og opp
levelsestilbud for Vestlandet. Det er tan
ker om å sette skipet inn i fast ruteopp
legg i sommersesongen, for eksem-pel
mellom Bergen og Haugesund med mel
lomliggende stoppesteder etter gammelt
ruteopplegg.
Skipet vil også kunne brukes til semi
nar og spesielle cruise i Vestlandsfjordene.
En maritim kulturskatt skal bli levende

å pre-fabrikkere salonghus akter med tilhør-ende korg. Dersom ikke noe uforutsett skulle skje, vil dette bli montert om
bord i løpet av våren

Over: Stord på vei hjem for restaurering i
1981 etter 12 år i Oslo.
Foto Hans Kr Bukholm

gjort og kalle frem minner fra en over 100
årig epoke i rutebåttrafikken på Vestlan
det. Veteranskipslaget Fjordabåten har
satt seg som mål at D/S ”Stord I” skal
kunne gå for egen dampmaskin ved 90års jubileet i 2003.

Parallelt med arbeid som gjøres om bord,
arbeider styret aktivt med å skaffe midler
til prosjektet. Etter at Riks-antikvaren
nedprioriterte støtte til vete-ranfartøy som
ikke er i drift, har laget sett seg nødt til å
skaffe økonomiske midler til ”Stord I” på
annen måte. Laget har også erkjent at
”Stord I” er et stort prosjekt både å gjen
oppbygge og å holde i drift. Yeteran
skipslaget Fjordabåten har derfor beslut
tet å arbeide for å etablere et selskap
sammen med næringslivet, som skal ta
ansvar for ”Stord 1”. I den forbindelse ar
beides det med å utvikle et prospekt for å
markedsføre ”Stord I”-prosjektet overfor
aktuelle samarbeidsparten Målet er at
gjenoppbygging og fremtidig drift skal

Over til høyre:
Katastrofen 20.
mai 1987 - seks
års restaurerings
arbeid går opp i
røyk.
Til høyre:
Stord ligger ribbet
tilbake i Sagvåg i
august 1987 etter
opprenskning. Nå
var det bare å
begynne på nytt.
Beggefoto
AlfJ Kristiansen.
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Leveransebilde av Harald Jarl, juni 1960. Foto Schrøder, NSS Trondheimssamlingen

Av Rolf K. Kristensen

T\å side 4 i SKIPETNr. 3/2000 er det en liten artikkel om 40-års-jubilanten, hurtigruteskipet HaraldJarl. Blant annet
J. setningen: B & W-maskinen sies å være den siste gjenværende av sitt slag med dobbelt-virkende stempler. ”Dette trenger
en nyansering og korreksjon.
Riktignok er HaraldJark diesel-motor -2takt enkelt-virkende B& W med motgående stempler. Såvidt vites, eneste gjenværende i sitt slag under norsk flagg, men lite
sannsynlig på verdensbasis. Dertil ble det
bygd for mange - fra sist på 1940-tallet og
ca. 20 år frem i tid. Ikke bare motoren
ombord i den siste “Jarlen” kan være slitesterk. Motortypen går også under navnet
“Coverless” fordi den ikke har vanlig topplokk. Toppstempelet fungerer som sådant.
Dobbelt-virkende stempler eksisterer ikke,
og har heller ikke gjort det i den motortekniske verden. Derimot dobbelt-virkende
motorer. Og det er noe helt annet. Seskissene av MAN og SULZER, begge dobbeltvirkende 2-taktere fra ca. 1950. De motor-

byggerne, og flere andre, produ-serte dem
fra siste del av 1920-årene til ca. 1955. Stort
sett alle dåtidens 2-taktere, dobbelt- og
enkeltvirkende, var koblet direkte til
propellakselen med turtall i området ca. 110
- 160 o/min. Ofte litt høyere på passasjerskip med slanke skrog og relativt god fart
(15-20 knop).
Dobbeltvirkende motorer har den betegnelsen fordi de har full arbeids-cyklus på
hver side av arbeidsstempelet; altså i topp
og bunn. På dobbelt-virkende 2-taktere:
Luftfylling, kompresjon, tenning/forbrenning og exhaust i hvert ned- og oppgående
slag.
“Så börjar det hela om på ny”, i følge
Kolingen. Noe som i sin tur betyr TO
tenninger/effektslag i hver sylinder for hver

omdreining. 2-takt betegner at det hele ut
føres på TO takter som er EN omdreining,
Enkelt-virkende - enten de er 2- eller 4taktere, har arbeidscyklus bare på toppsiden
av arbeidsstempelet.
Litt spøkefullt kan man med full rett si om
en dobbelt-virkende at “den tenner i bånn”.
B & W-København og Harland &
Wolff, Belfast, bygde en del dobbeltvirk.
store 4-takt B& W To-motors anlegg for
pas-sasjerskip, i 1925/30. Svenska Amerika
Linjens Gripsholm hadde København-produserte prototyper i 1925. Selve skipet ble
bygd i England.
Dobbelt-virkende motorer var betydelig
mer kompliserte og varmemessig belastede
enn enkeltvirkende. Kravet om større ef
fekter pr. sylinder “tvang” frem den dob-
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belt-virk. Dette for å holde syl.-antallet
innen 8- 10 og derved redusere motor-leng
den. Såvidt vites krevde motorkon-trakten
for Gripsholms motorer at begge skulle gå
med kontinuerlig driftsbelastning i 30 døgn
på B & W-verkstedets prøvestand i Køben
havn - etter justeringer og vanlige långtids
verkstedprøver som alle prototyper må gjen
nom. B & W tok utfordringen på strak arm,
og alt gikk som planlagt. Skipet og moto
rene var i drift til lenge etter 2. Verdens
krig!

Turboladingens inntog
Uten å bli altfor teknisk: Da turbolad
ingen ble innført for fullt, først i 1950årene, var tiden ute for de etter-hvert “for
hatte”, kompliserte og arbeidskrevende
dobbelt-virkende. Med turbolading kunne
det fremskaffes opp til 35 % større luff
tilførsel, og enkelt-virkende ble sprekere
enn dobbelt-virkende.
2-taktere kan ikke “puste seiv”. De må
ha “kunstig åndedrett” i form av såkalt
spyleluft for luftfylling før kompresjon,
forbrenning og renspyling etter. Dagens
turbolading er så effektiv at enkelt- vir
kende 2-taktere utvikler omtrent dobbelt
så stor effekt som i turboladingens barn
dom. Derved er syl.-antall, syl.-volum og
brennstoff-forbruk for en bestemt ytelse
også redusert.
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haust-stempler) styrer ex-hausten via
exh.portene nesten i toppen av sylinderforingene og bunnstemplene (arbeids-stempler) spyleluften via spyleluft-portene nesten nederst i foringene. Det skjer når begge
stemplene er nesten ved enden av sine respektive slag. Da avdekker stem-pelkronenes Topp” de nevnte portene. Exh.litt foran (tidligere i omdreiningen) spyleluftportene for åfa ut exhausten før ny
luftfylling.Tenning/forbrenning fore-går
når stemplene på nytt er “mot hver-andre”
- ca. 2/3 opp i foringen.
Motoren har 5-cyl. 500 mm boring, (400
+ 1.100) mm = 1.500 mm komb. slaglengde, 160 o/min, 3.450 BHK (ca.3.800
IFIK). 15,5 knop. Men alderen krever sin
rett: noe nedsatt effekt i senere år.
Egentlig var ikke prinsippet med mot
gående stempler noe nytt. Opprinnelig patentert av tyskerne von Oechelhäuser og
Hugo Junkers allerede i 1893. De som ønsker å lese mer om dette, kaja følge med i
en kommende serie i SKIPET.

3.700 IHK),
742.VT.2.BE90

15,5

knop.

Type:

Enkelte steder har jeg lest at Lofotens mo
tor var en helt ny motortype. Det er åta
for hardt i.
Allerede i oktober 1939 leverte Bur-meis
ter & Wain, København, cargo-lineren
Fernplant (8.800 dwt.) med prototypen,
YTE (VT = Enkelt-virkende, to-takt kryss
hodemotor, F = Fartøymotor, reversibel/
omkastbar). W bruktes om Dobb.virk.)
Motoren hadde en sentralt plassert exh.
ventil i topplokket og kun ett stempel på
vanlig måte i hver sylinder. Prototypen gikk
som ei klokke hele krigen og deretter til
Fernplant ble solgt i 1963 og opphogd syv
år senere.
B& W i København utviklet motortypen
til den i maritimtekniske kretser så velkjente
VT.2.BF.-serien med samme type exh. ven
til/stempelarrangement, turbolading og i
forskjellige effekten (VT = Enkelt-virkende
to-takt kryss-hodemotor, 2 = 2. byggeserie/
1959, B = Biichi turboladersystem, F =
Fartøymotor = reversibel).

Motorene på øvriee 1960, 1
_
°
arenes hurtigruteskip
Neste “søster” i 1960-årenes hurtig-ruteskip, Lofoten, et helbygd Aker-pro-dukt, 2/
1964, ble utstyrt med tradisjonell B& W,
2-takt, enk.virk. 7-cyl. (420 x 900)mm
boring x slag, 200 o/min, 3.325 BHK (ca.

en/or
MT T typ'n V”’ ?g
verkstedets arvtager for den mer komph
serte og dyrere med motgående stempler.

MAN dobbelvirkende, ca 1950

Sulzer dobbelvirkende, ca 1950

Lofoten ble altså det første av 1960-årenes
hurtigruteskip med 742.VT.2.BF.90 =7cyl. 42 cm boring, VT.2.BF. 90 cm slag
lengde.

“Harald Jarl”s
Coverless-motor
Så til B & W-Coverless-typen på Harald
Jark Grunnkonstruk-sjonen er utviklet
hos Harland & Wolff, Belfast i 1945. Der
og hos John G. Kincaid, Glasgow, samt
Akers Mek. Verksted, Oslo, bygdes de i
stort antall. Egentlig var navnet (Trekk
pusten!):
Harland & Wolff 2-stroke Single Acting
Opposed Piston Exentric Type. B & WKøbenhavn bygde også noen, selvom de
ikke var særlig begeistret for typen. Men
fordi H & W var B & W-lisensbygger,
måtte B & W-navnet også være med.
Motorene har lun gange. God avbalan
sering. Dog noe tungvint med flere be
vegelige deler enn vanlige enkeltvirkende
2-takt B & W med en sentral exhaust
ventil i hver sylinders topplokk.
Harald'JarVaax en enkelt-virk. 2-takt AkerB & W-Coverless; altså med motgående
stempler. Topp-stemplene (også kalt Ex-
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har ikke vanlig åpningstid. Grupper kan ta
kontakt med MAN-B & W, Oslo på tele
fon-nr.: 228.32101. Og beregn lang besøks
tid!
Det utrolig innholdsrike museet befinner
seg i Christianshavnområdet. Der hadde
dette verdenskjente maritim-tekniske sel
skapet sitt allsidige hovedbøl mellom Chris
tianshavns Kanal, Havnen, Knip-pelsbro,
Torvegade og Strandgade - med ChristiansKirken som nær nabo til inn-kjørselen.
Skipsbyggingen er forlengst nedlagt på
Refshaleøen på den andre siden av havnen.
De virkelig store motorene byg-ges mest i
Japan og Korea, mens Holeby/Frederiks
havn tar seg av de noe mindre. Dog drives
forskning og reservedels-produksjonen
fremdeles “på gamle tomter” i Christians
havn.
God tur og ditto fornøyelse!
B&W “Coverless” VTF-1939/43-type

Og Kong Olav, 5/1964, og Nordnorge, 6/
1964, henholdsvis fra Bergens Mek. Verksteder og Aker. Alle med like hovedmotorer
fra Aker, direkte koblet til propellakselen
med vribar propell. Bergen Diesel fra BMV
for drift av el.-generatorene.
Alle etterkrigs hurtigruteskip er utstyrt
med vri-propellere. Pussig nok var det bare
Kong Olav frem til 1982/83-skipene som
hadde tverrpropell forut. De hadde opprinnelig to forut. 1990-årenes to både forut
og akter. Nye Polarlys har to forut og en
senk-/dreibar akter: Kompass-Thruster.
Men B&W hadde sitt 2-takt etterkrigsinntog i hurtigruteskipene så tidlig som i
1951. To med en litt videreutviklet type av
VTF; også benevnt “mellomtypen” - før
turboladingen på VT.BF. i 1952 og
VT.2.BF i 1959.
Nordlys og Polarlys, henholdsvis 5/1951
og 9/1952, begge fra Aalborg Værft, med
hver sin 2-takt, 8 cyl. (500/900)mm (boring/slag), 2.950 BHK, ca. 3.300 IHK.,
185 o/min., 15,5 knop.
Nordstjernen, 2/1956, Blohm & Voss,
Hamburg, 2-takt, 6-cyl. (500/900)mm.
(boring/slag), 3.000 BHK, ca.3.400 IHK,
180 o/min. 15,5 knop. Etter antall sylindere, boring/slag og effekt å dømme, var den
en VT.BF. Altså første typen med turbolading. Samtidig var antall sylindere redusert med større effekt og samme boring/
slag; seiv med 5 o/min. lavere motor-

B&Wtype VT.2.BF-1959

omdreining. Grovt regnet effekt-øking på
ca. 25 % i forhold til VTF.
Jeg har ikke glemt den 3. Aalborg-båten:
HåkonJarl, 2/1952. Men den hadde et helt
annet maskineri: 2 stk. Atlas-Diesel, Stockholm, 2-takt, 8-cyl.(340/570)mm boring/
slag, 3.040 BHK, ca. 3.500 IHK, 300 o/
min., via clutcher og gear nedgearet til EN
propellaksel med 185 o/min. ogvribarpro
peil, 15,5 knop.
Hurtigrutenes første Medium-Speed
anlegg. Flere fulgte. Men det er en annen
historie - kanskje siden en gang.
Forresten, ett unntak her;
1 1983 spanderte TFDS stor moderni-sering på Nordstjernen, også med skifte av
hovedmotor.
Ut med den gamle, veltjente B & W650.VT.BF.90. og inn med helt ny 4-takt,
8-cyl. MaK, 3.600 BHK, (ca.4.000 IHK),
Medium-Speed, 600 o/min, nedgearet til
185 o/min på en aksel medvripropell. Noe
større fart og bedre drifts-økonomi.

Gikk du glipp av Nordsteam?
Du kan gjenoppleve noen uforglemmelige
dager i august gjennom den offisielle
NORDSTEAM-videoen, produsert av Hans
Kr Bukholm og Helge Sunde:

NORDSTEAM 2000 Bergen
og kampen for åfa dampskipet Oster tilbake...
Lengde 58 minutter
Pris kr 230 + porto
Bestilles fra

NORDSTEAM 2000 Bergen
Postboks 588 Sentrum
5806 BERGEN
Tel 55 36 95 03, Fax 55 36 95 04,
email: info@nordsteam.no

Kilder:
Dag Bakka Jr:
Hurtigruten, Sjøveien mot nord, 1997
Det Norske Veritas skipsregister 1971
Lloyds Register of Ships, 1971/72
Amund Karner:
Lærebok om Skipsmotorer, 1956/66

I alle fall: Jeg anbefaler den skipsteknisk
inter-esserte å avlegge Burmeister & Wain
museet et besøk - hvis du like-vel er i Kø
benhavn. La det gjerne inngå i “Gutta på
tur” som vårt selskaps aktive medlem, for
mannen i NSS-Østlandet, Harald Bjørkli,
er primus motor for. Ta kontakt med
MAN-B &W, København først. Museet

The Motorship, Dec 1939/Jan 1963
Sulzer Technical Review, Nr 2/1947,
Fifty Years of Sulzer Diesel Engines
Egne notater fra aktiv seilas/landbasert
virke, (RKK)
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Vognmandsrutens tre Superflex-ferger på Storebælt. Foto via KS DifkoLXXI

Av Frederik Naumann

71 Æ?d åpningen av Storebæltsbroen mellom Fyn og Sjælland sommeren 1998 kom rederiet Vognmandsruten til å
JL VJ. avvikle sin virksomhet. Fra stiftelsen i 1984 som et mer eller mindre amatørmessigforsøk på å konkurrere
med De Danske Statsbaner utviklet Vognmandsruten seg til en seriøs operatør medgode skip og etgodt omdømme. Rederiets
suksess var i stor grad byggetpå Superflex-fergene, en helt ny typependelferger som ble levert i årene 1987-89.
Ved inngangen til 1980-årene ble trafikken over Storebælt mellom Fyn og Sjælland fullstendig dominert av DSBs fergeruter. Hovedruten gikk mellom Halsskov
og Knudshoved for biler og lastebiler og
mellom byene Nyborg og Korsør for passasjerer og jernbanevogner. Sistnevnte ble
opprettholdt av de moderne «Inter-Cityfergene» Dronning Ingrid, Kronprins Frederik og Prins Joachim som ble drevet
sammen med etpar eldre jernbaneferger
som bare førte last. På Halsskov-Knudshoved ble det anvendt eldre bilferger bygget på 60- og 50-tallet, med Romsø fra
1973 som den nyeste.
Mellom Fyn og Sjælland fantes det ikke
konkurranse. Private rederier seilte på
andre ruter, som mellom SpodsbjergTaars og Kalundborg-Juelsminde. Seiv i
Korsør, ved siden av DBS-fergeleiet, la det

daglig til en privat ferge, Spods-bjerg fa
Det Sydfyenske D/S som kom fra Lohals
på Langeland. Likevel var hun knapt
noen konkurrent til DSB.
Det siste forsøk på å konkurrere med
DSB på Storebælt hadde vært i 1954 da
den kjente danske entreprenør Jørgen Jensen, stifteren av Skandinavisk Linie-trafik,
hadde forsøkt en rute mellom Nyborg og
Korsør. Betula krysset Storebælt fra 1. juni
1954 og ble 23. september avløst av den
innleide Peter Wessel fra Norge. Men
vinterruten viste seg uøkonomisk, og 29.
januar 1955 ble ruten nedlagt og Peter
Wessel returnerte til Norge. Etter denne
tid hadde ingen utfordrere forsøkt seg på
Storebælt.
DSB dominerte trafikken og visste og
utnytte sin enerett. Fra 1980 til 1983 steg
takstene både for biler og passasjerer, I

1984 var prisen 284 Dkr for en bil på
overfarten Halsskov-Korsør, mens passa
sjeren måtte betale 28 Dkr. Mangelen
på konkurranse gav DBS anbledning til å
fastsette prisene seiv, og lastebilbransjen som nå var kommet inn ien økende kon
kurranse - fryktetytterligere prisstigning,
Tidlig i 1984 annonserte DSB et nytt ra
batt-system for lastebiler, som imildertid
bare var interessant for de største firmaene.
Dette forsterket egentlig bare presset på de
små.
På denne tid begynte kaptein og skips
reder Hans Bergmann fra Ørbæk på Fyn å
arbeide med tanken å opprette en privat
fergerute over Storebælt i konkurranse med
DSB. Bergmann har senere fortalt at det
var lastebilnæringen som fikk ham på tanken. Han eide på denne tid bare et lite tankskip, Bellan Tre, og for å realisere ideen tok
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han kontakt med Dan Consult i Svendborg.
Her var det konsulent Ole B Hansen, en
tidligere hotellmann, som begynte å bear
beide prosjektet.
Det var straks klart at det var bare hav
nene i Nyborg og Korsør som kunne bru
kes, idet de mer tjenlige anleggene i
Hallskov og Knudshoved var eiet av DSB.
Som konsulent begynte Ole B Hansen å
forhandle med havnene i februar 1984,
og både Korsør og Nyborg ønsket det pri
vate initiativ velkommen.

het. Åpenbart hadde prosjektet til Hans
Bergmann bare tatt noen uker å realisere,
noe som var overraskende. Det ble først
meldt av Roro Cimbria var kjøpt for 12
millioner Dkr, men dette var feil. Skipet
ble istedet tatt på time-charter og kom til
Svendborg Skibs-værft 28. februar med
Hans Bergmann som fører.
Det var besluttet å holde skipet under
Panama-flagg. Skipet var eiet av Tarbet
Shipping Ltd i Gibraltar og tidligere dre
vet av et italiensk rederi. Nå skulle den

Initiativet fra Hans Bergmann fikk så
ledes støtte fra begge byene. I Nyborg
skulle den nye fergeruten få bruke hav
nen midt i byen, like sør for DSB-anleg
get, og i Korsør ble den nye ruten tilbudt
Amerikakaien, også i sentrum, kort vei fra
jernbanestasjonen. Da det ikke eksterte
noen fergekai utenom den som ble brukt
av Lohals-ruten, tilbød Korsør seg straks
å anskaffe et anlegg til Amerikakaien.
Havnene viste stor smidighet og tilbød
svært så rimelige havneavgifter.

imidlertid ha danske offiserer og beset
ning. Ved Svendborg Skibsværft gjennom
gikk Roro Cimbria mindre endringer i
kafeteriaen, som bl a fikk installert TV
til glede for sjåførene under overfarten.
Fergen fikk nye farger med signalrødt
skrog, oransje skorstein og navnet «Vogn
mandsruten» på skroget.
Den 1. mars kunne Ole B Hansen for

Rundt 23. februar 1984 ble den nye ru
ten første presentert gjennom artikler i
lokalavisene. Det ble annonsert at Vogn
mandsruten, som den nye ruten mellom
Nyborg og Korsør skulle hete, ville starte
i midten av mars. Den skulle drives som

idet den ikke var særlig egnet uten baug
port. Istedet skulle en annen ferge leies
inn, en som for tiden var dokksatt i Norge.
Men hvilken?

ren lasterute uten passasjerer eller person
biler. Prisene skulle ligge 30-40 prosent
lavere enn DSB, noe som ville være et
«dumping offer» for laste-bilnæringen.
Endelig kunne Ole B Hansen fortelle at
et fartøy for ruten, ro/ro-skipet Roro
Cimbria allerede var sluttet inn gjennom
tyske C F Abrenkiel. Skipet lå da i Le
Havre og awentet seilingsordre til Dan
mark.
Denne meldingen fra kjonsulent Ole
B Hansen vakte voldsom oppmerksom

telle mer. Ruten skulle offisielt åpnes 18.
mars klokken 2200 fra Nyborg, og Roro
Cimbria skulle bare seile halv-annen må
ned. Deretter skulle den leveres tilbake,

Det ville ikke Ole Hansen svare på, men
15. mars tre dager før åpningen, meldte
danske “Søfart” at det var Frengenford,
eiet av Fosen Mek Verksteder som nylig
hadde kjøpt den som Stubbenkammer fra
Deutsche Reichsbahn for bare 600.000
Dkr. Skipet var nå under ombygging,
skulle utstyres med baugport og aptering
for 35 passasjerer og settes inn i Vogn
mandsruten i juni.
Dette prosjektet ble aldri realisert. Mens
dette ble annonsert i Danmark, forhand
let Rutelaget Askøy-Bergen allerede med
verftet om kjøp. Nordmennene klarte det;

Frengenfjord gikk aldri til Danmark, men
ble solgt til AS Team A-B. Meningen var
først å døpe den om til Vest-Ekspress, men
den fikk til slutt navnet Kystveien og inn
ledet Bergen-Stavanger-ruten 22. juni
1984.
Vognmandsruten satset imidlertid fort
satt på Frengenfjord da ruten ble presen
tert 17. mars. Klokken 1330 fant den
uformelle lanseringen sted, og Ole B Han
sen, som nå var adm direktør i Vogn
mandsruten Nyborg-Korsør AS, viste
frem Roro Cimbria. Også den lokale DSB
ledelse var invitert. Den offisielle åpning
av Vognmandsruten skulle imidlertid før
ste skje senere når den «endelige» fergen
kunne avløse Roro Cimbria. Før ruten
kom igang, gjorde skipet en rundtur til
Korsør for å prøve det nye fergeleiet der.

Starten
Klokken 2207 søndag 18. mars 1984 kom
Roro Cimbria seg avsted fra Nyborg med
åtte lastebiler for Korsør. Publikum var
meget interessert, og da skipet kom til
Korsør rundt klokken 2245 (litt forsin
ket), hadde mange til-skuere samlet seg
på kaien.
Oppstarten gav akskillig ekko i den lo
kale danske presse. DSB reagerte hektisk
da de fryktet at flere private initiativ,
gjerne med mer kapital i ryggen, kunne
følge i Vognmandsrutens kjølvann. Le
derne i DSB betraktet fremdeles ikke
Vognmandsruten som en farlig konkur
rent, og den alminnelige mening både
innen DSB og blant publikum var at ru
ten ikke ville klare seg.
Og starten ble virkelig vanskelig.
Mens pressen i midten av mars meldte
at Vognmandsruten allered hadde solgt

Vognmandsruten
ble innviet 18.
mars 1984 med
Roro Cimbria, et
ro/ro-skip levertfa
Ankerløkken
Glommen i 1971.
Her ses søsteren
RoroAnglia.
Forfatterens
samling
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40 prosent av sin kapasitet, var i virke
ligheten under 30 prosent av Roro Cim
bria fylt i siste del av mars og april 1984.
På noen seilinger var det bare to lastebi
ler ombord, og det hendte endog at ski
pet gikk tomt. Men skipningen av fører
løse trailere var en suksess. Dette var et nytt
transporttilbud på Storebælt, idet DSB bare
tok vanlige trailere.
Den 13 år gamle Roro Cimbria, med ka
pasitet for 24 trailere på 18 meter på hoved
dekket, var langfra noe elegant eller hurtig
skip. Overfarten tok nesten 90 minutter,
som var en halvtime mer enn turen Hals
skov-Knudshoved med DSB. Hovedgrun
nen var at skipet manglet baugport, noe
som gjorde at det måtte vende utenfor hav
nen og bakke inn i fergeleiet. Dette tok tid
da skipet ikke hadde særlig gode manøv
reringsegenskaper, og da trailerne også
måtte rygge i land tok oppholdet sin tid.
Heller ikke interiøret var særlig innbydende.
Sjåførene fant ikke annet enn en sparsomt
utstyrt kafeteria med TV i akterskipet; det
var alt som fantes av bekvemmeligheter.
Alt i alt virket starten av Vognmands-ruten
temmelig amatørmessig, og de fleste mente
at ruten ville måtte gi seg etter noen uker
eller måneder. Men det gikk anner-ledes:
De lave prisene tiltrakk seg stadig mer tra
fikk, og tidlig i juni 1984 var Roro Cimbria
allerede godt belagt. Til tross for den dår
lige standard ombord og den tidkrevende
overfarten var prisene ganske attraktive.
I begynnelsen seilte Vognmandsruten bare
mellom mandag morgen og fredag etter
middag. Ingen lørdagsturer gikk og om
søndagen var det bare en rundtur sent om
kvelden. Roro Cimbria hadde fast plass i
Nyborg og de fleste på de tre skiftene kom
fira Fyn.

Nytt skip
Da Frengenfjord sviktet måtte Ole B Han
sen se seg om etter et annet skip. Han kom
i forhandlinger med Stena AB som tilbød
å leie ut Stena Searider, en større ro/ro-ferge
med plass for 70 passasjeren Leiekontrak
ten var klar i juni, da skipet lå i dokk i
Göteborg. Den skulle settes i fart 22, juli.
Stena Searider var bygget i Nederland i
1973 som ren trailerferge, men var blitt
bygget om og forlenget tre år senere ved
HDW i Kiel. Med lengde på 142 meter
var den vesentlig større enn Roro Cimbria.
Da den kom i fart for Vognmandsruten ble
navnet endret til Trucker.
Truckerh\e offisielt innviet 22. juli og gav
ruten et godt støt forover. Interiøret var
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bedre, hun var hurtigere, hadde baug-port,
noe som gjorde havneanløpene raskere.
Frekvensen ble utvidet til syv rundturen
Meningen hadde vært at Vognmands
ruten AS skulle kjøpe Trucker for USD 5
millioner, men den ble bare bare-boat-be

etter en egnet avløser. Meningen var å er
statte Trucker med et par mindre og eldre
ferger for å kunne kostnader og øke fre
kvensen.

fraktet og forble under svensk flagg, regis
trert i Göteborg. Kapteinen var fra Stena,
mens mannskapet ellers var dansk. Antall
ansatte øket nå til 60.

Trailer Express og
Trucker Express

Trucker beholdt Stena-fargene, seiv om
S’en i skorsteinen ble overmalt. At skipet
var eiet av Stena foranlediget spekulasjo
ner om Stena også stod bak Vogn-mands
ruten. Det var ikke tilfelle. Ruten var nå
det av filere aksjonærer, blant andre Hans
Bergmann. Største aksjonær var en inves
tor i København. Stena var aldri aksjonær
i Vognmandsruten Nyborg-Korsør AS.
I juli 1984 vegynte Vognmandsruten
også å ta passasjerer og privatbiler. Bil med
passasjerer ble fraktet over Store-bælt for
bare 122 Dkr. Trafikken tok seg opp, og
ved slutten av sommersesongen hadde ru
ten fatt en god andel av Storebælt-trafik
ken.
Ved levering av Tnicker ble Roro Cimbria
levert tilbake til sine eiere. Etter dokking i
Svendborg gikk hun tilbake til Italia 28.
juli 1984. Ingen skulle dengang vite av hun
snart skulle komme tilbake....
Nå var det Trucker som stod for rute-far
ten. Hun var det største skip som noen
gang seilte for Vognmandsruten og så im
ponerende ut under anløp i Nyborg og
Korsør. Størrelsen bar også hennes pro
blem. Driftskostnadene var mye høyere enn
på Roro Cimbria, og seiv om Trucker tilbød
bedre standard, så spiste hun opp overskud
det. Med den svenske fergen seilte ruten
inn i vanskeligheter. Allerede høsten 1984
begynte derfor Ole B Hansen å se seg om

I november 1984 lyktes Vognmands-ruten
å kjøpe det franske roro-skipet LIsere, byg
get i Fredrikstad i 1971 som Trailer Express.
Skipet ble kjøpt for USD 400.000 og var
et slags søsterskip av Roro Cimbria med
nøyaktig samme mål. Kapasiteten var 29
trailere, og hun hadde - som halvsøsteren bare hekk-port.
LIsere ble overtatt i slutten av november
1984 i fransk havn og seilt til Danmark for
dokking. Her ble den bygget om med baug
port. Denne operasjonen var mindre om
fattende enn en skulle vente: en stykke av
baugen ble skåret bort og erstattet av en
landingsrampe, omtrent som på en land
gangsbåt. Fartsområdet ble derved inn
skrenket til innelukket farvann, men det
holdt for Storebælt. Under navnet Trailer
Express og registrert i Korsør under dansk
flagg kom denne 14-år gamle fergen i fart
i januar 1985.
En måned senere, tidlig i februar 1985,
fløy direktør Hansen til Napoli for å gjøre
en ny forretning, kjøpe Roro Cimbria nettopp det skipet som hadde innviet ru
ten et år tidligere.
Nettopp nå grunnstøtte Trucker i Store
bælt og fikk omfattende skade. Da dokk
setting var nødvendig og skipet ville være
ute av fart i to måneder, benyttet Vogn
mandsruten sjansen til å avslutte certe
partiet. Stena aksepterte kanselleringen da
de hadde bruk for skipet seiv.
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En uke etter grunnstøtningen var kjø
pet av Roro Cimbria klart. Hun ble seilt
hjem til Danmark og satt i fart på nytt,
nå under dansk flagg og med navnet
Trucker Express. Senere på året ble hun
dokksatt og utstyrt med samme slags
baugrampe som halvsøsteren Trailer Ex
press.
For å finansiere kjøpet av fergene eta
blerte eierne av Vognmandsruten et-par
datterselskaper. Disse skulle etter-hvert bli
til en hel gruppe selskaper som fra nå av
ble kalt for VR-Gruppen bestå-ende av
en rekke uavhengige selskaper som eide
hverandre. YR Shipping ApS var nå det
sentrale selskapet. Vogn-mandsruten
brukte de stiliserte bokstavene VR som
sitt symbol, men inntil leveringen av
SuperflexAlfa i august 1987 var det ingen
av rederiets skip som førte skorsteins
merke eller annen logo. Skipene seilte
med røde skrog og oransje skorsteinen
Fra slutten av mars 1985 kom begge skip
til å seile i koordinert rutefart over Store
bælt, med et øket antall rundturen Den
eneste svakhet var at ingen av dem kunne
ta mer enn 12 sjåfører og at rederiet øn
sket å frakte passasjerer i sommerseson
gen.
Før sesongen ble det Kypros-registrerte
Espresso Piemonte leiet fra Ocean Border
Ltd i Nicosia som ekstra kapasitet. Dette
105-meter lange far-tøyet var relativt hur
tiggående, men igjen mindre egnet bare
med hekkport. Skipet hadde tidligere seilt
i Italia og hadde sertifikat for 44 passasje
rer. Seiv om dette var ganske beskjedent,
satte det Vognmandsruten i stand til å føre
noen passasjerer og privcatbiler somme
ren 1985.
Etter høysesongen ble Espresso Piemonte
lagt opp som reserveskip, til tross for at

den hadde to fulle trailerdekk (og vær
dekket kunne også ta alle typer IMCO
gods), var den mindre egnet til KorsørNyborg.
Den 4. november 1985 stanset Juels
minde-Kalundborg Linien sine seilinger.
Årsaken var konkurransen fra Vogn
mandsruten. Seiv om linjene ikke var di
rekte i konkurranse, hadde mange trans
portører valgt å flytte over til Vognmands
ruten. Juelsminde-Kalund-borg leverte
fergen Julie, som var en tidlig ro/pax-skip,
tilbake til KS Difko XXX.
Vognmandsruten grep anledningen til
å leie skipet i slutten av 1985 og fikk der
ved muligheter til å føre passasjerer og
personbiler på regulær basis. Julie kunne
ta inntil 400 passasjerer og 250 biler. Malt
om med rødt skrog ble skipet nå det mest
komfortable i ruten, utstyrt med kafete
ria og kiosk og kunne omsider hevde seg i
konkurransen med DSB. Espresso Pie
monte hadde nå forlatt Nyborg-Korsør
farten; den skulle brukes for et nytt pro
sjekt som var lansert i mellomtiden.

Ekspansjon til nye ruter
Allerede sesommeren 1985 hadde Vogn
mandsruten AS begynt å se på en ny rute
mellom Frederikshavn og Göteborg i di
rekte konkurranse med Stena Line. Seiv
om Stena hadde en sterk posisjon her,
mente ledelsen i Vognmandsruten å se et
potensiale for lønnsom drift ved lave pri
ser og øket lastekapasitet. Særlig i som
mersesongen gav Stena høyest prioritet til
passasjerer og personbiler. Dette førte til
forsinkelser for lastebiler, noenganger
måtte trailere stå igjen etter fullbestilte
båter. Vognmandsruten så optimistisk på

mulighetene her.
Tidlig i oktober 1985 ble prosjektet pre
sentert, da operasjonen ble sagt å skulle
starte enten 15. oktober eller 1. novem
ber. Samtidig begynte Vognmandsruten
å se på passende tonnasje. De satset på
Merengue Express, bygget i Italia i 1973
med plass til 63 trailere og 100 personbi
ler på to dekk. Passasjerkapasiteten var på
440, med lugarer og kafeteria. Skipet
hadde bare hekk-port, noe som ikke noe
stort problem på en slik lengre rute.
Merengue Express skulle settes inn på
Frede-rikshavn-Göteborg i november
1985, men inspeksjonen i Jacksonville tok
lenger tid enn beregnet.
Etter det vi vet, kom ruten mellom
Göteborg og Frederikshavn aldri i gang.
Til tross for visse förberedelser og en av
tale med DA-No Linjen AS om sam-ar
beide på terminalsiden i Frederikshavn,
kollapset prosjektet. Espresso Piemonte
forble opplagt og Merengue Express ankom
først i 1986. Begge ble liggende opplagt
i reserve for Nyborg-Korsør og ble senere
tiltenkt en rute på Fuglefluktslinien. Es
presso Piemonte ble i mellomtiden utleid
til et selskap ved navn Dan Ferry Lines,
men ble snart arrestert i Esbjerg etter dette
selskaps konkurs. Etter noen uker ble hun
frigitt og levert tilbake til Vognmands
ruten.
Et annet mislykker forsøk var en rute
mellom København og Rønne på Born
holm i slutten av mars 1986 med Trucker
Express, som siden ankomst av Julie var
gått i opplag. Ruten startet opp i direkte
konkurranse med BornholmTrafikken og
fortonet seg til å begynne med som lo
vende. Konseptet var det samme som på
Nyborg-Korsør - lavere priser enn de stats
eide fergene og ruteopplegg bare for las-
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Stena Searider ble leiet i
1984 og seilte et års tid som
Trucker - og var
Vognmandsrutens største skip.
Her ses det under senere navn
som Stena Scanrail.
Donald MacFie
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Superflex-designet
introduserte et nytt
konsept ifergetrafikken,
som enkle pendelferger
drevet av modul-baserte
generatorer og diesel
elektrisk drevne azimuth
thrustere. Den første kom
ifart i august 1987, mens
Superflex Echo ble
rederiets tredje, levert
våren 1989.
Foto via Frederik
Naumann

tebiler. Det var lagt opp daglig avgang
fra København klokken 2100 med an
komst Rønne rundt 0330-0345. Re-tu
ren startet 0430 og skipet var tilbake i Kø
benhavn 1030-1045. Det ble således bare
seilt en rundtur per døgn. Det skal deri
mot ha eksistert planer om å kjøre Trucker
Express i en rute til Helsingborg eller Lands
krona to ganger om dagen i tillegg til Born
holm-ruten, men dette ble det aldri noe av.
Ruten på Bornholm viste ikke å bli lønn
som, og en uke etter opp-start, etter bare
åtte rundturer, gav rederiet opp.
Ved siden av svake inntekter på Born
holm-ruten bidrog også en ulykke i Store
bælt til beslutningen. Midt i april 1986 gikk
Julie på grunn og måtte gå til verksted.
Trucker Express gikk straks til Korsør for å
overta ruten inntil fulle var tilbake sent i
mai. Etter dette ble Trucker Express bare
brukt i reserve.
Espresso Piemonte ble levert tilbake til ei
erne noen måneder senere, og i september
1986 ble Merengue Express rapportert til
salgs. Det tok imidlertid lang tid før noe
salg kom i stand.
Etter disse mislykkede forsøk vendte
Vognmandsruten AS sin oppmerksomhet
mot Storebælt-ruten som jo var lønnsom.
Julie og Trailer Express stod for de dag-lige
seilinger med passasjerer og last, året rundt
og også nesten døgnet rundt. 1 1985/86 ble
det utført 24 överfarter vanlige ukedager,
med noe mer i høysesongen. På en god
dag i 1986 kunne det være inntil 250 trai
lere med fergene. Kapasiteten var nå fullt
utnyttet, men enda var markedet større.
Fergene var ikke ideelle. Til tross for ny
lig installerte baugramper måtte de snu og
losse over hekkporten, og Trucker Express
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og Trailer Express kunne fortsatt ikke ta mer
enn 12 passasjerer. Ledelsen i rederiet så
seg om etter nye ferger som kunne gi lavere
driftskostnader og gjøre driften mer effek
tiv. Det ble først søkt etter passende far
tøyer på second-hand-markedet, men da
rederiet ikke fant ideelle kandidater begynte
en å arbeide med sitt eget prosjekt, skred
dersydd etter behov og konsept.

Superflex 2000
Resultatet av denne prosessen var de så-kalte
«Superflex 2000-fergene», pendel-ferger for
passasjerer og last. Det er fortalt at en leder
i rederiet fikk ideen under et besøk i Tysk
land, hvor han under overfart av en elv rei
ste med en pendelferge. Omsatt til en større
utgave for åpent farvann kom Superflex
konseptet til å minne om elveferger.
Vognmandsruten prosjekterte to ut-gaver
av Superflex-fergen (se oppstil-lingen), med
samme hovedtrekk:
* pendelferger med ramper i begge
ender
* drevet avfire 360-grader dreibare
azimuth-thrustere i stedetforpro
peller, kan derved bevege seg i alle
retninger
* diesel-elektrisk drevet, hvor krafien
kommerfra ti generatorerplassertpå
det åpne øvre bildekket, hver
generator medytelse på 300 hk
* to bildekk; MKIITtypen har to
trailerdekk, MKTV-typen har trailer
dekk under og øvre dekkfor
personbiler
* et dekkforpassasjerer, MKIIfor 253
passasjerer og MKTVfor ca 300

* innkjøring til nedre dekk gjennom
egen rampe i hver ende, dekket med
dører
* innkjøring til øvre dekk ved skrårampepå hver side som kobles til
fergeleiet
* innelukket bro plassert midtskips
Med lengde på 95.00 meter var kapa-site
ten mellom 20 (MK IV) og 30 (MK III)
lastebiler/trailere, eller inntil 170 privatbi
ler og mellom 250 og 300 passa-sjerer. Fer
gene var således ideelle for Storebælt. Re
deriet regnet at overfarten Nyborg-Korsør
kunne reduseres til en time og at det ville
være mulig å redusere driftskostnadene.
Idet Superflex-fergene var av en helt ny
design var det mange som stilte seg skep
tiske. Fordelene var likevel innlysende al
lerede fra starten.
Kontraheringen av nye skip ble foretatt
senere i 1986. En ny form for finansiering
ble valgt, idet fergene ble bestilt av fire fi
nansieringsselskaper med adresse i Fre
deriksværk. Foruten eierne av Vogn-mands
ruten og direktør Ole B Hansen var det
særlig investor og designer Peter Zacchi fra
København som stod for bestillingen.
Zacchi, som seiv hadde vært med på plan
legingen av fergene, var kjent som tilrette
legger av prosjektet og hadde arbeidet med
katamaraner, yachts osv. Nå kom han over
i fergebransjen.
Kontraheringen, som offisielt ble plas
sert i fire selskaper knyttet til PZ Trading
ApS (PZ stod for Peter Zacchi) kom til slutt
til å omfatte 24 enheter av Superflex! Av
disse ble 12 bestilt med et høyt øvre bil
dekk for lastebiler, MK III, og 12 med la
vere dekkshøyde, MK IV.
Tanken var at Vognmandsruten AS skulle
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leie tre eller fire ferger til Store-bælt og kan
skje fire et et nytt samband, og at resten
sktdle utbys for charter eller salg andre ste
der i verden. Peter Zacchi hadde allerede
hatt henvendelse fira Kuwait angående kjøp
av flere enheter for ruter på Persiske Gulf.
Det var også planlagt at Vognmandsruten
skulle få de nyeste fergene etterhvert som
de ble levert og la de eldre få videre til ut
leie eller salg.
Slik var konseptet.
Til å begynne med var det flere euro-peiske
verft som var interessert i kon-trakten, spe
sielt North East Shipbuilders i Sunderland
og Lindø-verftet på Fyn. Sistnevnte var eiet
av A P Møller-gruppen og var lenge favo
ritt til kontrakten. Bestillingen gikk like
vel til slutt til North East Shipbuilders, hvor
kjølen for den første ble strukket tidlig i
1987. Navn-givningen skulle følge det in
ternasjonale fonetiske alfabet, med Alfa,
Bravo, Charlie, osv etter prefixet Superflex.
Første skip i serien, Superflex Alfa, ble
omsider levert 8. august 1987. Dette ble
en stor dag i Korsør, hvor det ble regis-sert
stor festivitas rundt dåpen. Klokken 1530
gav Trine Hansen, gift med direk-tør Ole
B Hansen, offisielt navnet til den første fer
gen. Gjester var invitert fra hele Danmark,
og foruten Ole B Hansen var det særlig
Peter Zacchi som representerte den nye
fergetypen. Zacchi hadde seiv tegnet in
teriøret og var spent på publikums reak
sjon. Folk fra ferge-næringen var alle
spent på å se den nye fergetypen på nært
hold, og pressen viste stor interesse. Imid
lertid ble starten av Superflex-historien
langt fra heldig, Den uheldige begynnel
sen gav et inntrykk som det tok år å rette
opp.

Superflex på Storebælt
Tross festivitas rundt innsettelsen i rute
fikk Superflex Alfa problemer fra starten.
Hun var av type MK III, mens søsteren
Superflex Bravo leven i oktober 1987 var
av type MK IV. Fergene var i prinsippet
gode med fleksibel kapasitet, og proble
mene var ganske vanlige for nye skip med
nye systemer. Likevel kom de til å klebe
til skipstypen.
Et særlig problem var generatorene på
øvre bildekk. Ofte sviktet en eller flere av
disse motorene, plassert som moduler i
containere, og førte til forsinkelser eller
kansellering. Heller ikke azimuth-thrus
terne virket alltid som de skulle, og da
Superflex-typen manglet skorsteiner ble
lyden fra ekshausten plagsom for passa
sjerene.
Eierselskapene besluttet til slutt å kan
sellere kontrakten med North East Ship
builders. En lang rettssak fulgte og ble
først avsluttet sent i 1989. Superflex Alfa
og Superflex Bravo ble alene i farten mel
lom Nyborg og Korsør, inntil to søstre
ble levert i 1989.
Et annet prosjekt fra Peter Zacchi for
ytterligere 12 større Superflex-ferger ble
aldri realisert. Zacchis plan hadde vært å
bygge Superflex 2100 med adskillig større
kapasitet og i stand til å seile på lengre
ruter over åpent hav.
Allerede ved innvielsen av Superflex Alfa
og Superflex Bravo i 1987 hadde Vogn
mandsruten tatt i bruk et nytt farge
skjema. Med store bokstäver var
VOGNMANDSRUTEN malt på de røde
skrogene; tidligere bare malt på Roro
Cimbria. Overbygningen var dekorert
med logoen VR og to blå bølger.

Allerede før levering av de nye fergene
var MerengueExpress solgt, ogfullehle le
vert tilbake til Difko XXX 30. april 1988
ved utløp av leieperioden. Trucker Express
og Trailer Express forble opplagt som
reserveskip, mens de to Superflex-fergene
sørget for trafikken.
Ved levering av Superflex Alfa flyttet
Vognmandsruten sin terminal i Korsør til
et nytt fergeleie i Yderhavnen, hvor ad
ministrasjonen hadde holdt til en tid. Her
var det arrangert med egen rampe for inn
kjøring til øvre dekk, eget vente-rom på
kaiene osv.
Også terminalen i Nyborg ble flyttet
noen måneder senere til Lindholmen,
ikke langt fra Knudshoved. En liten
terminalbygning gav bedre forhold for
passasjerene. De nødvendige ramper for
ombordkjøring ble produsert i Stor
britannia og finansiert av et britisk dat
terselskap av PZTrading. To av disse ram
pene, en hver for Korsør og Nyborg, ble
fraktet hjem som dekkslast på Superflex
Bravo i oktober 1987.

Fugleflugtlinien
Allerede i 1985, igjen tidlig i 1986 og
endelig våren 1987 erklærte Ole B Han
sen at rederiet hadde planer for en ny rute
mellom Tyskland og Danmark i konkur
ranse med Fugleflugtlinien mellom Rød
by og Puttgarden drevet av DSB og
Deutsche Bundesbahn. Planen var å starte
en linje mellom Rødby og Heiligenhafen i
Holstein. Opprinnelig var planen å bruke
Trailer Express, Trucker Express og muligens
Merengue Express-, senere ble sagt at flere
Superflex-ferger kunne brukes. Men pro
sjektet ble aldri realisert.
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Difko Korsør, ex
Superflex Charlie, i
Storebælt i Difkosfarger.
Bildet viser arrange-mentet
med to bildekk, ikke så
idikt våre egne pendelferger.
Foto KS Difko LXX1
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En av grunnene kan ha vært at Heil
igenhafen knapt var egnet til fergehavn,
uten noe fergeleie, og at denne lille lands
byen hadde dårlig veitilknytning. Des-suten
ville overfarten Rødby-Heilig-enhafen tatt
tre timer mot rundt en mel-lom Rødby og
Puttgarden. En parallell-rute RødbyPuttgarden var utelukket, idet Puttgarden
havn var en stadig eiet ferge-havn. I Rødby
var der imidlertid en kom-mersiell havn,
og havnestyret gav til-latelse til Vogn
mandsruten for en ferge-rute. I Heiligen
hafen hadde rederiet alle-rede funnet area
ler for kjøp, men trakk seg tilbake da også
Stena begynte å fatte interesse for Fugle
flugtlinien.
Vognmandsruten droppet planene senere
i 1988, da Merengue Express om-sider ble
solgt. Det var i det hele mange spekulasjo
ner rundt dette fartøyet, blant annet for en
ny rute mellom Rødvig og Rønne, men seiv
om Ole B Hansen aldri ville kommentere
planene, synes det klart at rederiet vurderte
en slik linje. Ved siden av de allerede nevnte
prosjektet, hadde Vbgmandsruten også pla
ner for andre ruter i Skandinavia. Mye spe
kulasjon ble reist i danske aviser i 1986-88,
hvorav en ny rute mellom Korsør og Lohals
på Langeland ble nevnt. Ingen av disse pla
nene ble imidlertid realisert.
Den eneste ekspansjon ble kjøpet av den
konkursrammede DA-NO Linjen AS, tid
ligere eiet av Jens Cato Hagen i Oslo, i ja
nuar 1989. Denne linjen fortsatte under
sitt gamle navn seiv etter at aksjemajor
iteten var overratt av VR-Gruppen.
Tidlig i 1989 overtok Vognmandsruten
omsider to nye Superflex-ferger fra North
East Shipbuilders. Disse var bedre skik-ket,
siden verftet hadde foretatt diverse forbe
dringer. Superflex Charlie, MK III, ble over
ratt, fulgt av Superflex Delta av MK IV-ty
pen noen uker senere. Nå ble Superflex
Bravo benyttet som reserve-ferge, men ble
snart solgt til Mercandia-rederiene.
Bare noen uker etter overtagelsen av
Superflex Charlie skjedde en tragisk ulykke,
da fergen rundt klokken 1245 den 9. fe
bruar 1989 ble rårent av DSBs Dronning
Ingrid under innseiling til Lindholmen
utenfor Nyborg. Baugen på Dronning In
grid slo inn i overbygningen på Superflex
Charlie og skadet tre personer som var på
vei ned på tildekket. Den ene av disse døde
senere. DSB-fergen fikk det hele og halle
ansvar for kollisjonen, da den hadde vært i
feil seilingsløp.
I likhet med 1988 ble også 1989 et turbu
lent år for Vognmandsruten og dens beset-

Ombordkjøring til Difko Fym øvre bildekk i Korsør, september 1996. To av de ti modulene med
hver sin generatorpå styrbord side av dekket. Foto Frederik Naumann
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,
,
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et betydelig potensiale,

Vognmands-ruten 145 Dkr for overfarten,
mot 195 Dkr med DSB. For 50 Dkr lavere pris var det mange som aktepterte 15
minutters lengre overfartstid.

Difko er et dansk investeringsfond opp-ret
{ 1971 som har organisert en rekke
investeringsselskap på K/S-basis Difko
LXXI eide allerede Mols-Linien mellom

1 1989 overtok VR-Gruppen og dets forbindelser fire nye Superflex-ferger fra Sunderland. De siste syv av de til-sammen 15
som ble bygget ble solgt direkte fra verftet
til andre eiere, og under disse trans-aksjonene gikk North East Shipbuilders konkurs.
Superflex Echo og Superflex HotelWt overtatt av VR-Gruppen, som var mor-selskapet til Vognmandsruten, bare for å legges
opp.
Til tross for den betydelige markeds-andel som Vognmandsruten hadde på Storebælt, ble resultatene tross alt negativt påvirket av de tekniske problemet, ledelsen
hadde ikke klart å rydde opp. Til slutt, i
februar 1990, ble Nyborg-Korsør-ruten
uventet solgt. Dette var det store vendepunktet som ble begynnelsen til en langt
mer heldig del av Vognmandsrutens historie.

odden og Ebeltoft. Kjøpet av Vogn
mandsruten ble finansiert av 1800 nye in
vestorer.
Vognmandsruten KS Difko LXXI ble eta
blert som nytt operasjonsselskap. Ny le
deise tiltrådte umiddelbvart med skipsinegeniør Jørgen Wesenberg-Lund som ny
administrerende direktør. Han hadde tid
ligere arbeidet i Lauritzen-gruppen og var
ny i fergefarten. Som en ny kraft kom han
inn i drificen og fikk i stand en ny livsinjeksjon. Få dager senere forsvant VR
logoen, likeledes VOGNMANDS-RU
TEN på skroget. Istedet kom Difkos vind
mølle-logo som hadde vært skor-steins
merke på Mols-Linien siden 1988. Fer
gene fikk snart nye navn - Superflex Alfa
ble Difko Nyborg, Superflex Charlie ble
Difko Korsør, mens Superflex Delta fikk navnet Difko Storebælt.
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trailere. For trailere og lastebiler hadde
Yognmandsruten nå en markedsandel på
36 prosent.
10-årsjubileet ble feiret under lykkelige
omstendigheter i mars 1994. Mye var for
andret, og når en så seg tilbake visste alle at
ingen hadde forventet noen suksess da
Yognmandsruten hadde startet opp. På ti
år hadde antall ansatte øket fra 45 til 205.

1

...
j

Difko hadde etablert ny økonomiledelse i
Korsør, og ruten ble drevet selvstendig fra
de andre selskapene i Difko-gruppen.
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Superflex en suksess

Ilandkjøringfra Difko Fyn i Nyborg i september 1996. Foto Frederik Naumann

- Etter kjøpet av Vognmandsruten begynte vi
stram å arbeide med å løseproblemene som
fremdeles eksterte med Superflex-fergene, sier
Wesenberg-Lund.
Årsakene til hver eneste kansellering ble
analysert, og nødvendige endringer ble foretatt for å unngå samme problem i fremtiden.
Det tok måneder å rette feilene, men
1990 gikk ut med et (riktignok lite) overskudd, og allerede etter ti måneder var
Vognmandsrutens renommé vesentlig bedre. 1991 ble et konsolideringsår da nesten all tekniske problemer ble løst. Barnesykdommene ble nå tilbakelagt og fergene
kunne innfri forventningene: Pålitelige,
fleksible, moderne og komfortable. Mye
var blitt endret: Exhaust-rør ble montert
som ledet avgassene opp fra generatorene,
som også fikk nye vannkjøleanlegg som
fungerte bedre. Azimuth-thrusterne ble
overhalt, generatorene bedre skjermet og
isolert, noe som dramatisk reduserte vibra-

<§7

sjon og støy. Plutselig var fergene særdeles
stille for passasjerskip å være. Interiørene
ble frisket opp med lyse farger og bedre service.
vice.
Den tekniske tilstand var nå svært god,
og med sine nye farger våren 1992 repre
senterte de et nytt image på Storebælt. Da
fikk fergene en stor «vind-mølle» i rødt på
sine hvite skrog. Samtidig ble eksteriøret
endret med innkledning av øvre del av skro
get, med stor positiv virkning. Da den siste
ble levert fra ansiktsløftning i begynnelsen
av juni 1992 var det intet tilbake av det
dårlige renomméet. Oppgraderingen var
utført av Fredericia Skibsværft.
1992 ble også vendepunktet for Vogn
mandsrutens resultatet. For konkur-renten
DSB ble dette et vanskelig år med mange
problemer for de nylig anskaffede Ask og
Urd. DSB måtte kansellere mange seilin
ger, og mange reisende og trans-portselskap
gikk nå over til Vognmandsruten. «Velkom
men»-banneret på hver Vognmandsrutenferge reflekterte de nye image. Tallene var imponerende: Fra 1.171.893
passasjerer i 1991 ble 1.319.119 frak
ter året etter, mens antall biler steg
fra 418.204 til 477.001. Også antall
trailere og lastebiler økte.
1993 ble enda et suksessår, og etter
tre år under Difko ble det endelig tid
til å se seg tilbake. Før overtagelsen
hadde det nesten daglig vært forsinkelser og kansel-leringer; i 1993 ble
det utført 13.000 seilinger, hvorav 24
ble kansellert på grunn av været!
Omsetningen økte fra 204,6 millioner i 1991 til 225.7 millioner to år
senere. I 1993 ble det daglig utført
42 enkeltturer og fraktet rundt 550

Det var i særdeleshet Jørgen WesenbergLund, sammen med sin lille stad i Yder
havnsvej 2 i Korsør samt besetningene
ombord, som hadde klart å løse pro-ble
mene med Superflex-teknologien. Disse
løsningene ble etterhvert også be-nyttet av
andre rederier med Superflex-skip. Resul
tatene var overbevisende: De tre fergene ble
drevet svært økonomisk og pålitelig, dessu
ten miljøvennlig. Generatorene gikk på
dieselolje i stedet for tungolje, med mindre
utslipp. Av de ti generatorene trengtes bare
åtte under gange, slik at to stadig kunne
vedlike-holdes.
Under første del av 90-tallet opplevde
Yognmandsruten en stadig fremgang.
Markedsføringen ble styrket og ruten ble
gjort bedre kjent. Service ombord ble ve
sentlig bedret av Diflco, og cateringprisene
var de laveste på Storebælt.

Superflex Echo
Omsider, mot slutten av 1994 satset
Yognmandsruten KS Difko LXXI enda
en gang på Superflex. Høsten dette år
ble Superflex Echo innkjøpt fra et selskap
tilknyttet de tidligere eiere av Vogn
mandsruten. Difko overtok skipet på 3.
gangs tvangsauksjon i Frederikshavn et
ter lengre tids opplag. Tilslaget var på 1
Dkr, men for å løse skipet ut fra havne
avgifter mm måtte kjøperne ut med DKK
1.3 millionen
Superflex Echo hadde siden levering vå
ren 1989 aldri blitt ordentlig brukt; hadde
bare seilt en måned mellom Nyborg og
Kortsør våren 1989 og senere, fra juni til
høsten 1992, i charter til en dank reder
mellom Skagen og Marstrand. Siden høs
ten 1992 hadde den ligget i opplag, noe
den bar preg av ved kjøpet høsten 1994.
Sent i 1994 ble Superflex Echo overført til
Korsør og opplagt ved Amerikakaien mens
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Ved åpningen av
Storebæltbroen 14. juni
1998 ble
Vognmandsruten
nedlagt og rederiets
ferger arbeidsledige.
KS Difko IXX1 eier
fortsatt Difko Fyn,
som ble overført til
Difko Farger AS.
Sommeren 1990 gikk
den i nite BagenkopKiel og ses her i Kieler
ford en augustkveld,
fotografert av Sören
Höfer.

W- É/ykr -'f I
den videre bruk ble utredet. Yalget stod
mellom å bruke den «as is», eller å koste på
den full oppgradering. Ledelsen valgte det
siste alternativ, og skipet fikk et lengre opp
hold ved Fredericia Skibs-værft.
Ved levering i juni 1995 med navnet
Difko Fyn presenterte hun seg som den flot
teste Superflex-fergen. Interiøret var full
stendig fornyet til høy standard, og alle er
faringer fira de andre fergene var kommet
denne til nytte. Difko Fyn ble satt inn i ru
ten sammen med Difko Nyborg og Difko
Korsør, mens Difko Storebælt ble reserve
ferge.
Med Difko Fyn hadde rederiet nå tre fer
ger av MK III i fart, altså med to trailer
dekk. Dette gav oss 10.000flere lastebiler i
året., forteller direktør Jørgen WesenbergLund. Med fire ferger var flåten optimal,
og tross påkostningen på Difko Fyn var re
sultatene gode. Også antall løs-trailere tok
seg opp og rederiet anskaffet egne trekk
vogner på terminalene.

Isvinter og Storebæltsbro
Vinteren 1995/96 var hard i Danmark, og
Vognmandsruten støtte på isproblemer.
Superflex-fergene var ikke beregnet på å gå
i is, og da isen tyknet til i februar ble rede
riet nødt til å innstille avgangene 10. fe
bruar 1996. All trafikk måtte derved ta
DSB, som imidlertid også fikk problemet.
Etter fire dager forsøkte Vognmands-ru
ten å komme i gang igjen, men både Difko
Fyn og Difko Storebælt satte seg fast i isen
utenfor Slipshavn, ikke langt fra Lind
holmen. De fikk imidlertid hjelp av isbry
teren Isbjørn og kom seg i havn, men det
tok uker før situasjonen vendte tilbake til
det normale.
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Seiv i mars var det forstyrrelser i driften,
og isvinteren 1996 gikk inn i rutens histo
rie som den verste. Kanselleringene førte
til svakere resultatet, men allerede i 1997
oversteg resultatene 1995. 1997 ble det
mest vellykkede år i rutens historie med 1,2
millioner passasjerer, 462.000 biler og
144.700 laste-biler. Økonomisk ble resul
tatet 59 millioner DKK av en netto omset
ning på 275 millioner.
Men tross gode resultatet visste alle at
Storebæltsbroen nærmet seg fullføring; alle
kunne se den fra dekket. Vognmands-ru
ten KS Difko LXXI var følgelig på utkikk
etter nye oppgåver, noe som var vanskelig.
En tid hadde det vært tanken å fortsette
ruten i konkurranse med broen, men det
viste seg urealistisk. Det ble gjort forsøk på
å få konsesjon for ruten på Samsø, men uten
resultat. Det ble gjort forsøk på å starte opp
samarbeid med FIH-Ferries og muligens
Eidsiva på Fugleflugtslinien og Øresund,
men ingen av prosjektene ble realisert.
Det ble derfor klart at Vognmandsruten
KS Difko LXXI ville bli awiklet i sin tradi
sjonelle form ved åpningen av broen. Ru
ten fortsette med suksess like til siste dag.

Farvel Vognmandsruten!
Den 8. desember 1997 kom meldingen
om at Storebæltsbroen skulle offisielt åp
nes 14. juni 1998, altså før høysesongen.
Den 14. juni satte rederiet inn alle sine
fire ferger; så stor var trafikken. Det var
besluttet å fortsette seilingene en time len
ger enn DSB - nå Scandlines - for å kunne
sette det endelige punktum for fergefarten
over Storebælt. Den siste avgang gikk klok
ken 2330 fra Lindholm (Nyborg) for

I
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Yderhavn (Korsør). Broen hadde åpnet
klokken 2200, så da Difko Storebælt forlot
Lindholmen hadde den vært åpen i mer
enn en time. Ombord var direktør
Wesenberg-Lund og hele ledelsen i rede
riet. Etter en ekstra sving under broen løp
Difko Storebælt inn til fergeleiet i Yder
havnen klokken 0120 om morgenen man
dag 15. juni 1998.
Etter lossing gikk også mannskapet fra
borde og samlet seg i et stort telt på kaien,
hvor Vognmandsruten ble offisielt nedlagt
etter nesten 14 år og tre måneder.
Om ruten hadde vært en suksess, så gikk
personalet ut i arbeidsledighet. De fleste
fikk ny jobb relativt snart, men for fergene
var det verre.
Difko Storebælt ble liggende i fergeleiet i
Yderhavnen, Korsør. Difko Nyborg fikk
ombord landsgangsrampen i Nyborg og
gikk deretter i opplag i Haisskov, hvor den
fremdeles ligger, 2 1/2 år senere. Difko Fyn
gikk til Helsingborg og ble lagt opp der
som reserveskip for HH-Ferries som dri
ver to Superflex-ferger mellom Helsingør
og Helsingborg.
Senere i 1998 ble Difko Nyborg, Difko
Storebælt og Difko Korsør solgt til Vogn
mandsrutens tidligere eiere, som hadde for
pliktet seg til å kjøpe fergene tilbake. De
ble imidlertid liggende. Først i mars 1999
ble Difko Storebælt leiet til Easy Line AS
som Gitte # 3 for fart mellom Gedser og
Rostock, men er igjen lagt opp da EasyLine la ned 17. desember 2000.
Difko Korsør ble leiet til estiske inter-es
ser våren 2000 som Viire. Etter opplag i
Danmark vinteren 2000/01 skal den til
bake til Estland til sommeren. Difko Ny
borger fortsatt i opplag.
Difko Fyn forble eiet av Vognmands-ru-
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ten KS Difko LXXI. Da dette selskapet
ble awiklet gikk den over til Difko LXXI
og disponeres nå av Difko Færger AS.
Med åpningen av Storebæltsbroen kom
også Vognmandsruten til sin avslutning et-

ter 14 år med store forandringerog nyskapning.
Det var i Difkos eie fra 1990 at det ble
bevist at en lavprisoperasjon kan drive med
moderne, pålitelige og sikre ferger. Men vi
skal ikke glemme at Vognmands-ruten var

det første forsøk fra et lite privat rederi å
konkurrere med en mektig statlig fergere
deri. Selve konseptet lever videre, med
HH-Ferries som konkurrerer med Scandlines på Øresund,

Skipsliste for Vognmandsruten 1984-1990
Tonnasje: NRT iflg gamle måleregler, BT etter nye regler. Tall for tiden i Vognmandsrutens tjeneste.

Opr navn

Roro
Cimbris
ro/ro
1971
Glommen
Glommen
Landmark

Ombygd
Brt/BT
Nrt
Tdw
Lengde oa
Bredde
Dypg
Maskineri
Ytelse
Fart
Passasjerer
Kapasitet
I Vognmandsruten
Status

1985
499/4328
191/1298
1200
105.34 m
m
15.22 m
3.70 m
2 Nohab
2868 bhk
17.0 kn
12
24 trailere
1984,85-90
T/C.
kjøpt
T/C. kjøpt

Flagg
Nåværende navn

Pan, Dansk
Eurosun

Type
Bygget
Verft

Trucker

Trailer
Espresso
Mergengue
Julie
Express
Piemonte
Express
ro/ro
ro/ro
ro/pax
ro/pax
1971
1969
1973
1971
Glommen
L
CN
Glommen
L Orlando
Orlando
CN Cassaro
Cassaro Anke
Ankerl Florø
Trailer
Espresso
Monica
Lalli
Express
Piemonte
Rusotti
1985
1983
1986,
499/4751
1594
2986/7818
1986/7201
201/1425
662
1785/2345
959/2160
1440
2966
1634
2090
105.34 mm 105.31
105.31 mm115.12
115.12m m108.5
108.30m
105.34
15.04 m 17.53 m 18.83 m 20.40m
3.79 m 5.05 m 5.10 m 4.95m
2 Nohab
2 GMT-Fiat 2 Stork-W
2 Pielstick
3910 bhk
6000 bhk
7650 kW
5885 kW
15.5 kn
19.0 kn
16.0 kn
16.5 kn
12
44
400-450
ca 400
24 trailere
750 meter
800 meter
624 meter
1985-90
1985-86/87 1986-88
1985-88
eiet
T/C
eiet
T/C
eiet
T/C
eiet
T/C

ro/ro
1973
A
Vuyk
A Vuyk
Stena
Searider
1976
3209/7504
1340/2251
6726
142.40 mm
142.40
19.10 m
6.00 m
2 SWD
5300 kW
16.5 kn
70
1000 meter
1984-85
T/C
T/C
Dansk
Stena Scanrail Eurostar

Kypros
Selcuk K

Superflex Mk 111 og Mk IV
Som for M/F Difko Nyborg, Difko Korsør, Difko Storebalt og Difko Fyn
Type:
Ro/ro, bil og passasjerferger, pendeltype
Kontrahert
1987
Kontrahert av
Verft
Eiere siden 3.90
Klassifisert
Levert

PZ Trading/Molarco Shipping AS, Frederiksværk
North East Shipbuilders Ltd, Southwick Yard, Sunderland
Vognmandsruten KS Difko LXXI, København
Lloyds Register
1987-89

Oppgradert
1990-92 (Difko Fyn 1995)
Oppgrader ved
Frederikcia Skibsværff, Fredericia
Maskineri
10 Cummins generatorer, hver 300 hk - dieselelektrisk
Maxytelse
2.750 kW
Max fart
12.5 knop
Tonnasje
4104 brutto, 1.230 netto, 1.338 tdw
Dimensjoner
95.50 oa / 15.30 / 3.50 m
Kapasiteter
Mk 111
Mk IV
Trailer-dekk
2
1
Bildekk
0
1
Spormeter
580
290
Personbiler
170
170
Trailere
30
20
Fri høyde hovedd.
4.20
4.20
253
300
Passasjerer
GBP 3.75 mill
Kontraktspris

Dansk
Hornbeam

Dansk
BSPII

Anbefalte hjemmesider:
Dansk Færgehistorisk
Selskab
www. DFHS. dk
BåtFoto
http://home. c2i. net/boatphoto
SeaWindCruise
www.sea-windcruise. com
(med cruise-listen for København)

maritime ressurssider
www. ils. unc. edu!
maritime, home. html

Nortraships flåte
http://siri. lawson. net/materials/
norfleet.html

Årsmøte for

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
o
Årsmøtet for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avholdes i Larvik
Lørdag ll.mai 2001 kl.11.15
Møtet avholdes på Larvik Sjøfartsmuseum.

Sakliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituering
Årsberetning
for 2000
o
Arsberetninger fra lokal-avdelingene
Regnskap for 2000
Styrets forslag til endring av Statuttene
Styrets forslag til budsjett for 2002
Styrets forslag til kontingent for 2002
Valg av:
Formann for 1år
Kasserer for 2 år
Sekretær for 1 år
Redaktør for 1 år
Revisor for 2 år

Valgkomite for 1 år
9. NSS-Fotosamling
10. Eventuelt
Vi ber lokal-avdelingene sende årsmelding og regnskap til selskapets formann snarest mulig.
Vi informerer samtidig om at dersom de nye statutter for Selskapet blir vedtatt av årsmøtet, skal lokal
avdelingene, i henhold til §5, utpeke medlemmer til hovedstyret.
I tilknytning til årsmøtet vil det bli arrangert årsmøte for NSS 0, omvisning på
Larvik Sjøfartsmuseum og båttur til Stavern etter følgende tidsplan;
Larvik Sjøfartsmuseum åpner 10.30 -NSS 0 årsmøte starter 11.00 -NSS årsmøte starter 11.15 —
Etter møte omvisning museet - Båten går til Citadelløya/Stavernodden, deretter Stavern Besøk tilgjengelige museer - Besøk Minnehallen - Middag for interesserte påmeldte - Innkvartering for
påmeldte - Besøk redningsskøyta hvis mulig.
Vi håper mange vil finne veien til Larvik denne gangen, og ønsker alle våre medlemmer
vei møtt til årsmøtet.
Styret

Årsberetning 2000
Også for året 2000 kan vi notere bra oppgang i medlemstallet. Ved årets begynnelse var medlems-tallet 1107 og
ved årskiftet var tallet kommet opp i 1167 medlemmer. Vi har hatt en jevn og god tilgang på nye medlemmer
gjennom 2000.
Medlemsbladet SKIPET er på mange måter föreningens ansikt utad til medlemmer og andre. SKIPET kom ut med
4 numre i 2000. Innholdsmessig følges tradisjonen, med rederihistorie, flåte-lister, en rekke faste spalter, samt
mye tilfeldig stoff. Vi forsøker forsiktig videre med forbedret layout for SKIPET og i 2000 har vi øket på fra
forrige år og satt på trykk en rekke fargebilder i bladet.
NSSs øvrige virksomhet har ikke gjennomgått store endringer i 2000. Lokalavdelingen NSS-Østandet har hatt en
del medlemsmøter gjennom året. NSS-Nordvest er en aktiv förening og har gjennomført en rekke møter gjennom
året. NSS-Bergen ble startet opp igjen høsten 2000 med to møter og det vil bli forsøkt å holde større aktivitet i året
som kommer.
Biblioteket på Karmøy (Alf Johan Kristiansen) låner ut bøker og tidsskrifter til medlemmene.
Foto-poolen (Øyvind 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’s økonomi er god,
viser til eget regnskap. Årsmøtet er föreningens øverste bestemmende organ.
Iår 2000 ble årsmøtet avviklet i Ålesund Skipperforening 29.april 2000.
Dette årsmøtet valgte slik:
Formann
Viseformann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

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

Redaktør
Red-komite
Red-komite
Red-komite
Red-komite
Red-komite

Dag Bakka jr.
Per Alsaker
Jens Chr Egenæs
Frode Folkestad
Håkon Larsson-Fedde
Leif K Nordeide

Bibliotekar
Videotekar
Revisor
Revisor/vara
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite

Alf J. Kristiansen
Viggo Nonås
Harald Bjørkli
Per H. Kjærvik
Dag Bakka jr
Terje Nilsen
Alf J. Kristiansen

A

(
Budsjettforslag 2002
Inntekter:

V

Utgifter:

Kontigent
Salg/gaver
Renteinntekter

320.000,20.000,10.000,-

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

300.000,21.000,19.000,10.000,-

Sum inntekter

350.000,-

Sum utgifter

350.000,)

(
Resultatregnskap pr.

31.12.2000

INNTEKTER:

2000

1999

Kontigent
Salg eldre utg.SKIPET m.m.
Gaver m.m.
Renteinntekter

289.950,00
12.410,00
13.525,00
10.817,89
326.702,89

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

296.492,16
24.921,19
10.113,39
9.465,80
1.200,00
2.474,76
7.760,00
20.373,50
1.379,00
20.444,00
57.950,00

230.770,90
19.126,12
12.439,60
10.432,55
1.100,00
5.000,00
38.676,00
0,00
2.527,00
9.197,00
45.000,00

452.573,80

374.269,17

309.671,96

UTGIFTER:
Trykking SKIPET
Portoutgifter
Andre driftsutgifter
Biblioteket, bøker og reoler
Medlemsskap i andre foreninger
Overført lokal avd. NSS 0 og NSS NV-tilbakeført NSS R
Kjøpt fotosamling
Kjøpt PC
Postgiro/bankomk.
Årsmøte/oppmerksomhet m.m.
Endring forskuddsbet. kontigent (107.600-165.550)

125.870,91

Årets resultat (underskudd)

64.597,21

Balanse pr. 31.12.2000
EIENDELER:
Kassabeholdning
Bankinnskudd
Postgiroinnskudd

86,90
107.021,94
106.687,22

243,00
198.837,09
82.636,88

213.796,06

281.716,97

KORTSIKTIG GJELD & EGENKAPITAL:
Forskuddsbetalt kontigent

165.550,00

107.600,00

Eiendeler pr.01.01.00
Åjets underskudd

174.116,97
-125870,91

238.714,18
- 64.597,21

EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER 2000

48.246,06
213.796,06

174.116,97
281.716,97

Bergen, 20.01.2001.

Leif Nordeide
kasserer

V

Per Alsaker
formann

Harald Bjørkli
revisor

)

Forslag til statutter
for
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Vedtatt på Generalforsamling 18. februar 1981
Med endringer fra 7. mai 1983 og 27. april 1996
Forslag til endringer behandlet på Styremøte 10. februar 2001

§1

Föreningens navn er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. Ovenfor utlandet
benyttes Norwegian Maritime History Society.

§2

Föreningens formål er å fremme interesse og förståelse for norsk sjøfarts betydning i
fortid og nåtid. Gjennom medlemsblad og småskrifter vil föreningens medlemmer søke
å bringe sin kunnskap til andre. Föreningen ønsker å støtte sjøfartsmuseene i deres
arbeide og å samarbeide med foreninger i inn- og utland med samme formål.

§3

Grupperinger av NSS’ medlemmer kan stifte lokalavdelinger innenfor sitt geografiske
område i tråd med föreningens målsetting og statutten

§4

Generalforsamling skal holdes innen 1. juni hvert år. Innkalling og saksliste må være
sendt medlemmene minst 14 dager før. På Generalförsamlingen skal det sittende styret
legge fram årsberetning, regnskap og budsjettforslag.

£5

Föreningen ledes av et Hovedstyre bestående av et Arbeidsutvalg og medlemmer utpekt
av lokalavdelingene.
Arbeidsutvalget förestår den daglige ledelse, mens Hovedstyret har
beslutningsmyndigheten. Hovedstyret er beslutningsdsyktig når minst 213 av
medlemmene er til stede.
Arbeidsutvalget skal bestå av formann, kasserer og sekretær, samt redaktør som møter
uten stemmerett.

S6

Generalförsamlingen velger formann formann, kasserer, sekretær, redaktør, revisor,
vara/revisor, samt valgkomité på tre medlemmer.
Formann, redaktør og valgkomité velges for ett år om gangen, mens kasserer, sekretær,
revisor og vara/revisor velges for to år, dog slik at sekretær + revisor velges det ene år
og kasserer + vara/revisor det neste.

§7

Föreningens kontingent fastsettes av Generalförsamlingen.

§8

Medlemmer som ikke har betalt den til enhver tid fastsatte kontingent innen årets
utgang, kan strykes. For å få adgang til Generalförsamlingen, må kontingent være betalt
senest samme dag.

§8

Ekstraordinær Generalforsamling skal innkalles dersom styret eller minst 1/3 av
medlemmene krever det. Innkalling og saksliste må sendes medlemmene med minst 14
dagers varsel.

§10

Beslutning om föreningens oppløsning må for å være endelig vedtas med 3/4 flertall på
Generalförsamlingen. I tilfelle föreningen oppløses, skal dens eiendeler tilfalle Norsk
Sjøfartsmuseum, kontantene Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning.
Lokalavdelingene disponerer seiv sine eiendeler ved eventuell oppløsning.

§11

Forslag om lovendring må meddeles medlemmene sammen med innkalling til
Generalforsamling. Eventuell beslutning om endring av lovene fastsettes av
Generalförsamlingen med minst 2/3 flertall.

Endringsforslag markert i kursiv.
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2001 for åfinne noen som kan overta ski
pet, hvis ikke det lar seg gjøre ser vi ingen
annen utvei enn at vi må senke dette ærver
digefartøy.

Hekkingen under opplag i Bodø, 1978. Foto Per Albert Lund

D/S Hekkingen er det siste eksisterende
fartøy fra det tidligere Statens Fyr- og
Merkevesen - i dag Kystverket. Siden
utrangering i 1974 har fartøyet fristet en
omskiftende tilværelse som gjenstand for
flere verneforsøk. Uten synderlig interesse
fra privat eller offentlig hold og etter nærmere ti års opplag har de nåværende eiere, Stiftelsen D/S Hekkingen, besluttet
ågi opp. Derved kan Nord-Norge miste
sjansene til å bevare et fartøy av stor betydning for utviklingen i landsdelen.
Fra levering i 1913 tjenestegjorde Hek
kingen i Statens Fyr- og Merkevesen og
hadde før utrangering i 1974 base i Svol
vær. Fartøyet ble da overtatt av Nord
land Fylkeskommune og lagt opp uten
maskineri ved Nyholmen i Bodø. Under
storm 13. januar 1990 drev det på land
og sank.
Hekkingen ble senere på året hevet og
slept til Sandnessjøen, hvor en stiftelse
under Alstahaug Kystlag overtok det sam
men med et mindre bidrag fra fylkeskom
munen. Det ble foretatt målinger av plate
tykkelse i skroget og utskiftning av nød
vendige plater. Skroget ble deretter sand
blåst, stoffet og primet, mens dekk og
dekkshus ble malt.
Hekkingen har siden ligget solid for-tøyd
på Sandnesvågen ved Sandnes-sjøen, del
vis dekket med bølgeblikk-plater. Alt in
ventar er demontert og dokumentert. Det
er laget nye skips- og innredningsteg
ninger. Privatpersoner har sikret damp-

maskin fra England, men det fortsatte
arbeid er avhengig av fartøyvernmidler fra
Staten og bidrag fra Fylket.
Slik var situasjonen da styret i Stiftelsen D/S
Hekkingen 30. august ifor besluttet å avvikle engasjementet:
Stiftelsen D/S Hekkingen skal avvikles og
vi ønsker å finne videre anvendeIsefor skipet, fortrinnsvisfortsettelse av restaurerings
arbeidet. Vi har satt en tidstrist til 01.04.

D/S Hekkingen er bygget i 1913 med en
lengde på 108,8 fot for Statens Fyr- og
merkevesen ved Moss Verft. 11949 ble den
forlenget til 126fot og i 1958 bygget om til
motordrift. Hekkingen ligger nåfortøyd i
Sandnessjøen. Det erforetatt betydelig rep
arasionsarbeiderpå skroget, da hudplatene
som var undermåls er skiftet ut. Skroget er
helklinket, detfins ikke en eneste sveis. El
lers er skroget rensket, foruten i maskinrom
met, der det brenstoffiankene enda står på
plass. Den opprinnelige innredningen er do
kumentert, og noen rester av den er lagret.
Skipet går vederlagsfritt til nye eiere, med
dokumentasjon og wirefortøyning.
For to år siden var vi heldig åfant en passe
lig trippel dampmaskin i England. Maski
nen er av fabrikat Plenty og har kun en
driftstid på ca 2000 t. Maskinen mangler
smøreapparater. Fre personer kjøpte denne
kontant. Maskinen selges videre for kr
300.000,
Interesserte kan melde seg til KultursjefKjell
Flatøy i Alstahaug kommune, email:
kjell@alstahaug.kommune.no
Filer Stiftelsens leder Olaus Ottesen, tel
75042382, email: olaust@online.no
Olaus Ottesen
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fartøyer (generatorskip, nett-legger, land
gangsprammer, flytedokk osv), og her
under også 5 KFK’er. Dette var materiell
som på den tid befant seg i Norge.
De øvrige overlevende KFfCene ble i
1945 overratt av GM-SA, German Mineåjf

4

1

s

m1

:.J

Kriegsfisch-Kutter No 132, merket N042, på Oslo havn, trolig i 1944.
Foto via Ernst Fröhling

Sweeping Administration og brukt til
minerydding. De fleste av disse ble der
etter utleid og senere solgt som fiskefar
tøyer til tyske fiskere.
Det virker som det kom flere til Norge
enn de fem som ble kjøpt fra USA i 1947.
Vi kjenner til at Marinen hadde flere i
sin flåte av havnefartøyer (et vanskelig
forskningsfelt), som SKT 2 Bjørnen, SKN
301 og 302 (senere sivil Bibben), SKN
401 Karlsøy.
I tillegg til de fem som kom via USA, kan
det ha vært flere som åpenbart ble kjøpt
av sivile eiere via Direktoratet for fiendt

Det kommer iblant henvendelser til re-

spant og trehud. Maskineriet ide svensk

daksjonen om tidligere tyske Kriegs-fischKuttern, som det etter krigen fantes endel av i landet og som fremdeles finnes.
Lite er kjent om disse fartøyene som
ble bygget i stort antall både i Tyskland,
Belgia, Nederland, i Hellas og ved Svartehavet. Dessuten leverte svenske verft 45

bygde båtene var 120 hk Skandia. Besetningen utgjorde 18 mann. Båtene skal
ha vært gode sjøbåter med slanke linjer
og myke bevegelser i sjøen.

KFK’er i 1943/44, hvorav mange kom i
tjeneste i Norge. Erich Gröner har i «Die
deutschen Kriegs-schiffe», band 2, en
oversikt over de leverte KTK’er.

Av KTKfene som var igjen i Norge i mai
1945 fikk Sovjet-Unionen høsten 1945
og våren 1946 overta 15. Av den ameri
kanske kvote fikk Norge anledning til å

Typen ble tegnet av Maierform GmbH
i Hamburg og målte 24.00 oa/6.40/2.82
meter. Fartøyene ble bygget med stål-

kjøpe minst fem.
«Norges Handels & Sjøfartstidende» 15.
november 1947 meldte om salg av diverse

Tyske marinefartøyer ble i 1945/46 for
delt mellom de tre seirende stor-makter.

lig eiendom. Dette kan ha vært fartøyer
som ikke var i slik stand at de ble regnet
for marinefartøyer, f eks uferdige eller
skadete båter.
Kjell Birger Sønstabø har en informant
som forteller om to KFK’er som ble lig
gende igjen i Sagvåg på Stord og som ble
solgt av Staten til lokale eiere. Det kan
gjerne ha vært flere slike tilfeller andre ste
der på kysten.
De to Sagvåg-båetene ble senere satt i
fart som fiskefartøy Havbell og fraktebåt
AO. Dessuten kjenner vi til passa-sjer
båten Truls i Halden, Høvdings bergings-

Søker ex-tysk krigsfartøy
Solstads Solek, tidligere Marinens Ibestad, slik den var etter kjøpet sist på 80-tallet. Omtrent slik
så fartøyet ut i Marinens eie. Foto Per Alsaker

Arquebus krigshistorisk museum er in
teressert i å lokalisere et tidligere tysk
marinefartøy fra Andre verdenskrig.
Museet samarbeider med et museum
i Leicester som råder over betydelige
ressursen Vårt samarbeid med dette
museet har brakt Arquebus museet langt
fremover, og vi fremstår i dag som et
betydelig okkupa-sjonsmuseum i
Norge.
Får vi tak i flere båter har vi planer
om å sikre et restaurert tysk marine-far
tøy av en eller annen type i Norge.
Sven Fr. Valand-Lie

~ ’
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Daglig leder
Arquebus krigshistorisk museum
http://www.museumsnett.no/
arquebus/
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Passasjerbåten Truls var
en tidligere KFKsom i
1947 ble overtatt av
Oskar Andersen,
Svalerødkilens Bad,
Halden. Båten fikk en
større ombygging
vinteren 1949/50 ved
H Gregersens
Båtbyggeri, Moen,
Risør, og ble i mai
1950 fiorsøkt satt ifart
mellom Halden og
Skagen, en tur på 9
timer

i; i '
ffranj
JSJ tM
»K :

j*RSif

’|
(|
«
Hte4
o
1 feé éO~m £®
‘.«.afeixi»
•

r18

Bortsettfra dette
mislykkede firemstøt ble
båten brukt i rutefra
Halden til Strömstad i
mange år, inntil den i
1965 ble solgt til
Vestlandet ogfikk
navnet Lindy Lu.
Foto: NSSOpedalssamlingen.
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Rödesunds, Karlsborg
Kungsörs Båtvarv
Larssons, Kristinehamn
Karlshamns Skeppsvarv

disponering
Norge krigsb 2.7.1945
iNorge Krigsoytre r
Norge krigsb31.1.1946
Etterlatt i Norge
6.43 NKi24
Etterlatt i Norge
12.43 V6716
Etterlatt i Norge
8.43 V6330, V6530 Etterlatt i Norge
8.43 V6535
Etterlatt i Norge

Listen over de som ble sivilregistrerte norske ser slik ut:
LMCU AO
79
frakt
reg 46
Gunvald Ottesen jr, Sagvåg/Hgs
LLYU Bergalf
76/25 frakt
reg 46
Alf G Hansen, Horten
LMKC Cappy
81/29 berging
reg 47
Einar Høvding, Oslo
LNGL Havbell
80/20 fiskebåt
reg 47
Knut Madsen, Espevær/Hgs
LKPU Truls
60/
passasjer
reg 47
Oskar Andersen, Halden
LCFQ Franken
90/
frakt
reg 55
Frank Christensen, Horten
LIEO Ibestad
91/31 transport
reg 79
ex KNM Karlsøy
LIFH Justøy
88/33 transport
reg 79
ex KNM Justøy
JXFH Bibben
96/22 lystbåt
reg 87
ex SKN302

Oversikten etterlater flere spørs
mål enn den besvarer:
Finnes det flere KFK’er som
kom i norsk eie? Hadde Mari

Redaksjonen ville sette stor pris
på innspill fra med-lemmene for
å få tak på flere detaljer om de
norske KFK’ene.

HMOEN

4=-r-:

norsk registre var rundt 72.1/
20.7/8.3 ft.

nen flere som havne-fartøyer?
Og vil det noen gang være mu
lig å knytte tysk identitet til den
senere norske?

_

Ifølge Gröners liste skal følgende ha havnet i Norge:
nr
verft
lev
tysk bruk
KFK 96
Lunds Skeppsvarv, Ekenäs 3.43 NB62
vojdz
ivr iuu
istaas OKeppsvarv, istaa
KFK101
«
8.43 NB65
KFK 103
5.43 NKi21
KFK
KFK
KFK
KFK

båt Cappy og fraktebåt Bergalf.
Bergalf
re som
som
Dessuten er det vel mye
ranken
tyder på at fraktebåten Franken
ble gjenoppbygget på et KFKKFK
trert ii
vrak i Horten og registrert
åtene i
1935. Målene for disse båtene

iss

Kriegsfiæ^U^/^^^
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Kommentarer og
korreksjoner
Om Streif1901 og 1949
I SKIPET nr 2.00 side 21-24 er det en
meget interessant historie vedrørende
Streif{ra 1901 til den ble kondemnert og
senket 30-12-79. Men her kan det være
to båter er sammenblandet, ved at det var
en ny båt fra 1949 som ble senket i 1979.
Historien begynner egentlig i SKIPET
årgang 2 side 10 med svensk medlem
«Old Ship» som lurer på om Streif fra
1949 i ER kan være identisk med Streif
fra 1901 og ex-svensk/fmsk.
I SKIPET årgang 3 nr 1 side 28 er det
følgende svar på spørsmålet;
“Skipets nåværende eier Gunnar Helge
sen opplyser følgende: Den i dag (1977)
eksisterende Streife.r et nybygg fra 1949.
Det stemmer dog at jeg i 1947 kjøpte et
fartøy av svensk/finsk opprinnelse fra
firma Wahl og Kvandal i Fauske og kalte
dette skipet M/S Streif Wahl og Kvandal
hadde kjøpt dette fartøyet som havarist
og kostet mange penger på reparasjon. Av
forskjellige grunner ble det ikke gjort
ferdig. Jeg kjøpte fartøyet, satte det i
driftsklar stand og fikk det i fart. Imidler
tid inntraff det et uhell idet fartøyet fait
av slippen under en slippsetting og fikk
meget store skader i bunnen. Det viste
seg da at det var så store råteskader i tillegg
til havari-skadene at det ikke var lønnsomt
å reparere, og fartøyet ble opphogd.”
(Skrevet av J Weiberg Gulliksen)
Dette er i samsvar med SKIPET årgang
6 nr 1 side 62 hvor Streif av 1949 er
strøket og kondemnert. Også den be
skjedne utvidelse av bredden fra Streifav
1901 til Streifav 1949, 23,3 til 24,2 fot
er den absolutt mest kostbare ombyg-ging
å foreta og måtte vel ha vært 2-4 fot for å
være lønnsom.

Edvard Grieg
I SKIPET årgang 26 nr 4 side 12 er det
anført at Edvard Grieg ble overtatt 5.1945
av Den Norske Stat ved Nortraship, New
York, på Lend-Lease.
Ifølge boken «The Liberty Ships», 2nd
edition 1985, av L A Sawyer & W H
Mitchell står følgende:
2139 (NR) Thomas FBayard5.43 (levert)

EMC, completed as Edvard Grieg. 52:
Converted at Kiel to a lique-fied gas car
rier and renamed Ultragaz Sao Paulo. 61;
Mundogas Sao Paulo. 2.69: Converted to
a floating store and grounded in Santos
harbour for use a permanent non-pro
pelled storage tank depot.
Den ble altså levert som Edvard Grieg
5.43, og dette er også bekreftet i «Nor
traships flåte» del II side 311/312: En
håndfull nye skip heiste likevel norsk flagg
også i 1943. Overtatt 31. mai i Baltimore.
Det samme står også i SKIPET årgang 26
nr 1 side 45.

JRPV) og i 1917 til Einar Christensen PR,
Fennes i Gilde-skål. Overtatt i 1923 av

I forsikringsmessig sammenheng be
høver ikke maskineriet å være fjernet for
å være «non-propelled». Det er nok å ta
av propellen som også er det enkleste og
billigste.
Olav K Westby

Dresden

Galeasen Hermann
av Molde
Bak et gammelt skutemaleri i barndoms
hjemmet i Molde oppdaget jeg for ikke
så lenge siden at det hang en påklistret
lapp. Her hadde min bestefar med sirlig
håndskrift skrevet:
«Galeasen Hermann - Molde, reder og
fører 1901-1909 Nils Gjerde f. i Vestnes.
Forliste i 1940. Antakeligpå Folla.»
Min bestefar døde i 1967 og var i en
mannsalder havnebetjent - og kompass
korrigør - i Molde. Dette er alle opp
lysninger jeg har om seilskuta, i tillegg til
at min bestefar en gang nevnte at den
måtte være bygd i 1860-70-årene. Min
bestefar eide også en stund den siste
seilskute i Molde, Sjøblomsten.Har leserne
opplysninger, så mottas disse selvsagt med
takk!
Nils Tore Gjerde
Sollivn 97
6414 Molde

Galeasen Hermanvar bygget i Bergens stift
(trolig Sunnhordland) i 1870 og målte
70.4/19.7 fot og 67 brt. Jeg kjenner ikke
forhistorien, men den ses å være eiet i
1907 av Nils E Gjerde, Molde. Soldt
1909 til Edvard Karlsen, Bodø, i 1911 til
Edv Olaus Wiig PR, Bodø (kallesignal

Nordlands Privatbank, Bodø. Registrert
per 1928 på Ølbert Johnsen, Brevik i
Skjerstad på på 30-tallet på Kåre Bertnes,
Valosen ved Bodø. På denne tid var det
innsatt motor. Forliste 27. oktober 1949
på Folla, underveis Tromsø-Bergen med
hermetikk, tran, stokkfisk, saltfisk. Mann
skapet reddet seg inn til Setervika i lett
båten.
Red anm

Tor J Melsom forteller at deler av inter
iøret fra passasjerskipet Dresden finnes i
2. etasje i Klub og Balselskabet Har
moniens lokaler i Tønsberg. Han mener
at dette ble montert etter krigen, først i
1. etasje og senere flyttet opp i 2. Er det
noen som vet hvorledes det har havnet
her?
Det tyske passasjerskipet Dresden gikk
på grunn på Arsgrunnen sør for Bokn i
Rogaland om kvelden 20. juni 1934 un
der et cruise med 975 passa-sjerer og ble
satt på grunn ved Blikshamn på østsiden
av Karmøy. Det var stiv kuling da dette
skjedde, men kaptein Pallesen på
Stavangerskes Kronprinsesse Martha gikk
inn langs siden av Dresden og tok ombord
553 personen De øvrige ble reddet i land
ved hjelp av livbåtene og lokale fartøyer.
Dresden veltet over i løpet av natten, men
forliset kostet heldigvis ikke mer enn fire
liv. Senere ble mye av inventar og utstyr
berget, og alt over havflaten ble hugget
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på stedet. Deler av skroget ligger frem
deles utenfor Blikshavn som et yndet
objekt for froskemenn, mens skipsklok
ken henger på dampskipskaien i Koper
vik.
Skipet var på 14.690 brt, bygget i 1915
av Bremer Vulkan i Vegesack, opprin
nelig som Zeppelin for Norddeutscher
Lloyds linje på Australia. 1 1920 ble skipet
tatt som krigsbytte som tildelt Orient Line
i London som Ormuz, men ble i 1927
kjøpt tilbake av sitt tyske rederi og fikk
navnet Dresden.
Se ellers nærmere om forliset i boken
Kystruta Oslo-Bergen av Langstrøm/
Dannevig/van der Eyden/Hansen, utgitt
i 1981.

Byggelister
Jeg lurer på om det finnes noen som har
byggelister over båtbyggeriene i Risør.
Vennligst ta kontakt med:
Arne Gundersen,
Kometveien 10,
3113 Tønsberg

Fearnley & Egers Fernmoor (10340 tdw), bygget 1955 av C Connell & Co Ltd, Glasgow, seilte i
Barber Linesfarger mot slutten av sin norske tid. Solgt til Singapore i 1975 som Kota Timur og
hugget i Chittagong 1982.

Er det noen som kan hjelpe med billede
av M/S Castleville levert 1945 fra Framnæs Mek. Værksted som Darss for tysk

Røkesalongen
T ,
,
Jeg nar noen kommentarer samt bidrag
Mr) ,
,
„

regning.
0
0 Blir senere finsk Thor Viking.
*
Vennligst kontakt Leif Jönsson, Breimyra
°...
.
1
74, 5134 Flaktveit.
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Andjjordferga
avløste
Reinøy
/Tmci •
,
, ,r
u
(1 rDS) i sambandet Vannøy - Hansnes
,
. ,
,
„
L
- Karlsøy i begynnelsen pa september.
Den ble ikke satt inn på sambandet
Storstein - Nikkeby - Lauksundskaret

Xil Sal S

(som det stod i "Røkesalongen" 4/00).
Derimot ble Reinøy satt inn i dette sambandet fra samme dag. Det er meningen
a(
skal gå i Vannøy sam
bandet ti, den bUr avløst av e; ny 60 bilers
ferge i mai 2001.
Lørdag 9 desember 2000 måtte And
gå til verksted på Skjervøy.
etter turen fra Vannøy til Hansnes kl. 10.00. Karlsøy ble satt inn samme
dag og gjorde første turen fra Hansnes kl.
13.15. Andjjordferga måtte på slip på
grunn av skade på propellen. Var tilbake
j sambandet Vannøy - Hans-nes 19/12 q0.

Ferger
Jeg søger fotos af færger der har sejlet for
Fred Olsen Line og Larvik Line indtil det
blev til Color Line, også de færger der har
sejlet i charter til disse to rederier. Like
ledes af Bohus ex Emsland, den der først
startede for Scandi Lines. Samt fotos af
Drøbaksund l ex dansk Holmen.
Jeg vil gerne bytte med fotos/postkort
og vil gerne sende en liste over hvad jeg
har at bytte med.
Martin Jensen
Hasselparken 5
DK-2970 Hørsholm
Danmark
E-mail: martinjensen@infile.dk

Jeg har de første 70 numrene av Det
norske Veritas blad “Veritas” , originale
permer. Alle selges samlet for kr. 1.000.Henvendelse
Per Langseth, Kolleveien 13,
1397 Nesøya
Tlf pt: 66 84 73 44, arb: 67 16 25 00

sy.
\
i •
v/7ns CS JØpt
Eldre livringer, ikke plast.
Tlf. 33 19 92 61 etter kl 16.00
Sverre Nyegaard

Skipsbilder
Jeg prøver å skaffe til veie bilder av tre
skip som jeg har jobbet på i 70-årene. To
fra Fernley og Eger og ett fra Bjørn
Bjørnstad i Moss. Har dere noen adresse
der jeg kan skaffe disse bildene?
M/S Fernfield LNXF
M/S Fernmooor LATG Linjeskip.
M/T Beauregard LALX. Ble solgt til Kina
i 1974.
Takknemlig for svar.
Willy Nilsen
willy-n @online. no

D IS “OSTER” på nett!
Nordhordland Veteranbåtlag (NHVL)
har fått heimesider på nettet. Dei finn du
på httpdhuww. nhvl. org
Her finn du fyldig innformasjon om
NHVL og D/S Oster. Sidene er rike på
historie, også om andre selskap som
trafikkerte Nordhordland. Du kan også
kjøpe Cter-souvernirs via heimesida, eller
melde deg inn som støttemedlem... Sjå
innom då vel

Det kan og berettes at M/F Fløytind
(TFDS) i sambandet Hansnes - Reinøya
krasjet med fergekaia på Reinøya i midten
av oktober 2000. Ferga ble ikke så mye
skadet at den måtte umiddelbart på slip.
Men skaden var godt synlige. Så ut som
om løftebaugen hadde fatt mesteparten
av smellen. FløytindhV sendt på verksted
i Tromsø i midten av november (antageligvis 17 november). Ble avløst av Karlsøy.
Hun trafikkerte ruta Hansnes - Reinøy
til 9 desember. Da gikk hun rett over i
sambandet Vannøy - Hansnes for å avløse
Andfiord-ferga.
frankglarsen@hotmail.com
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Edvard Griegs salte saga
I SKIPET nr. 4/2000 berettes det om
Gunstein Stray & Sønns Rederi, og der
nevnes kjøpet av Liberty-skipet Edvard
Grieg, men intet om skipets videre
skjebne. Den er så sannelig verdt en be
retning.
Andreas Stray var i 1946 sterkt i tvil
om hva han som reder skulle slå inn på i
en etterkrigstid. Problemene fra den før
ste verdenskrigen og krakket i 1920 var
godt kjent for ham. På den andre siden
ønsket han ikke å si pass til mulig-heten
til å fa kjøpt et erstatningsskip for de store
tåpene rederiet hadde hatt under den siste
krigen. Han nølte en stund, ønsket ikke
å sitte med ansvaret for et stort skip som
Edvard Grieg. Løsningen kom via hans
skipsmekler som foreslo et kjøp kombi
nert med et bare-boat serteparti med op
sjon om senere kjøp. Den interesserte be
frakteren var rederiet Øivind Lorentzen
som inngikk en avtale på 3 år med kjøpe
opsjon. Dermed var ansvaret i praksis
overført til Lorentzens som var villig til å
erklære intensjonen om kjøp etter 3 år
allerede ved inngåelsen av avtalen. Godt
gjørelsen til Andreas Stray var ganske be
skjeden, men så hadde han heller ingen
risiko.
Hvorfor kjøpte så ikke Øivind Loren
tzen skipet direkte? Ganske enkelt fordi
rederiet allerede hadde fått seg tildelt to
amerikanskbygde linjeskip og ‘kvoten
strakk ikke til mer. Edvard Grieg ble et
meget lønnsomt skip i de neste ca. 20
årene. I de første av dem seilte skipet i
forsyningstjenesten på Norge og Dan
mark fra USA med kull og korn og se-
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nere gikk det i world wide trampfart. I
1952/53 ble skipet bygd om til LPG-tan
ker under navnet Ultragaz Sao Paulo og
transporterte Butan/Propangass i trykk
tanker mellom US Gulf og Brasil til
gassimportørene der, hvorav Lorentzens
var den ene med Erling Lorentzen som
sjef. Dette holdt skipet på med i ca. 10 år.
Deretter var det flytende gasslager i Rio
de Janeiro havn i noen år inntil tankene
ble tatt på land og skipet ble hugget opp
til skrapstål.
De krigsbygde Libertyskipene var opp
rinnelig bare eslet til krigstransport un
der 2. Verdenskrig, men de viste seg å være
nyttige også i lang tid deretter. De ble stan
dard trampskip i bortimot 20 år særlig for
transport av kull og korn. Litt svake av
konstruksjon var de nok, men det klarte
seg for de fleste.
Høsten 1947 reiste jeg med Edvard
Grieg fra Odense i Danmark til Norfolk,
Virginia. Skipet var i ballast og skulle laste
kull der borte for Norge. Vel gjen-nom
Pentland Lirth ble vi møtt av en mektig
storm fra vest. Det lette skipet slo kraftig
i motsjøen, men den unge skipperen
kjørte på. Hver gang skipet slo, ristet hele
skipet og stoppet omtrent opp. Etter en
srund begynte dekket å sprekke i forkant
av 3-luka. Da ble farten øyeblikkelig slak
ket av og doblinger ble i all hast sveiset
over sprekkene og litt til for å hindre at
skipet skulle brekke. Vi kom oss vel frem
til Norfolk seiv om det tok ekstra tid.
Jeg fortsatte fra Norfolk til New York
der jeg arbeidet ved rederiets kontor i over
15 år, etterfulgt av 15 år til ved hoved
kontoret i Oslo, hvorav i 25 år som rede
riets linjedirektør. Under mine hyppige

Edvard Grieg liggende utenfor New York 6. oktober 1946, fremdeles med endel av sin
krigsutrustning. Foto via Bill Schell

besøk i Rio hilste jeg gjerne på min gamle
venn Edvard Grieg, en trofast sliter og
1 ønnsom faktor i rederiets virksombet så
lenge den gjorde tjeneste.
Lor noen år siden besøkte min kone og
jeg Huseby på Lista og kunne beundre den
vakre beliggenheten av den staselige går
den som Stray ene hadde eid gjennom
generasjoner og der hustruen var av Stray
ætt. Da måtte jeg tenke på både Edvard
Grieg og de gamle småkongene som for
lenge, lenge siden hadde residert der. Sjøen
lå der ute så langt øyet rakk, den sjøen
som har betydd så mye for Norges trivsel
og velstand gjennom tidene.
Lom, 15. Desember 2000
Olav G. Henriksen

Wilse mm
Undrar om det finns någon medlem som
kanner till en norsk fotograf med namnet
Wilse som var aktiv fotograf troligen i
Kristiania-trakten i början av 1900 talet,
Jag har i min samling några fina vykort
av segelskutor tagna av Wilse och ut-givna
av AS B.M.Schönbergs Kunst-forlag i
Kristiania, undrar om någon läsare kan
hjelpa mig att identfiera dessa skutor som
på baksidan är numrerade. Har följande
i min samling som jag önskar hjelp att få
identfierade:
No 1675 en okänd brigg under segel.
No 1679 ett barkskepp under segel
med ett namn på troligen 6 bokstäver, ser
utatt sluta med bokstäverna HAB. Vore
mycket tacksam om någon kunde hjelpa
mig att identfiera dessa båda fina skut
foton.
Har i min samling ett antal gamia ori
ginal-vykort på norska fartyg, mest av
norska lastångare men även en del skutor,
som jag helst önskar byta bort mot sven
ska eller ex-svenska fartyg, helst gamla
lastångare och svenska segelskutor. Har
dessutom ett antal fotografier på norska
mindre fartyg fotograferade på 1960-70
talet, dessutom har jag ett antal större
norska foto (leveransbilder) på norska
fartyg som jag gärna önskar byta bort mot
svenska/ex-svenska fartyg. Önskar gärna
kontakt med norska båtologer som kan
vara intresserade av att byta foton av även
fartyg fotograferade under de senaste 2025 åren.
Tore Olsson
Ekebergsvägen 3
S-375 91 Mörrum
Sverige
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D/S «Prinsesse Ragnhild»s minne hedret i Bodø
Av Sven Chr Birkelund

tjrav de mest dramatiske krigsforlis som skjedde under den siste verdenskrig, fant stedpå Landegofjorden ved Bodø
/ v 23. oktober 1940 da Nordenfjeldskes hurtigruteskip “Prinsesse Ragnhild” ble minesprengt og sank.
Om bord var et mannskap på 50 personer, 75 passasjerer og et antall fra 250 350 tyske offiserer og soldaten Skipet gikk
nordover fra Bodø i 10.30 - tiden i regn
og sluddbyger, og det blåste liten sørvestlig
kuling. Da “Prinsesse Ragnhild” var
kommet sørøst av Landegode fyr i 11.20
- tiden, oppstod det en kraftig undervannseksplosjon midtskips som påførte
skipet så store skader et det gikk ned veldig
hurtig.
Et iherdig redningsarbeid ble snart
igangsatt bl.a. av to frakteskuter som kom
til. 142 mennesket ble tatt ombord i
“Batnfjord” og ført inn til Bodø. Fem av
dem døde underveis. “Gange-Rolf” tok
opp 14 levende og to døde. En av de reddede her var meget dårlig og bevisst-løs
da fartøyet kom til Bodø. 25 av dem som
ble reddet, var norske.
I alt 79 nordmenn omkom ved det
tragiske forliset. 25 av disse ble funnet og
gravlagt i Bodø, mens de øvrige 54
omkomne norske antas å være gått ned
med skipet. Tallet på tyske omkomne er
ukjent, men siden tyskerne i tiden etterpå
omgav denne katastrofen med taushet, var
dette antallet sikkert ganske høyt.
Først ide senere år har dette dramatiske
krigsforliset begynt å bli kjent utover
kretsen av alle dem som ble berørt av det.

30. mai 1998 ble den aller første minnemarkering av krigsforliset holdt på det
stedet der “Prinsesse Ragnhild” sank og
fortsatt ligger. Stedet ble signet og er nå å
anse som skipsgravplass.
Arbeidet med å kaste lys over “Prinsesse
Ragnhild” - tragedien og å minnes de
omkomne har vært ledet av Åge Johansen og Historieminnegruppen i Bodø
sammen med bl.a. Bodøs havnedirektør
Ragnar Tønder. Hele tiden har det vært
et ønske om å hedre de omkomne med et
minnesmerke i Bodø. Gjennom bidrag
bl.a. fra Bodø, Trondheim og Bergen
kommuner ble dette muliggjort, og Bodø
kunstneren Harald Bodøgård fikk opp
draget med å lage en bauta i Barents red
stein med innskrift.
Monumentet er sentralt plassert ved det
nye Hurtigrutens og Vestfjordfergens ter
minal -og servicebygg på havne-området
i Bodø. Stedet får en parkmessig utfor
ming og vil bli gitt navnet “Prinsesse
Ragnhild”s plass. Skipsklokken som er
hentet opp fra vraket, er boltet fast til
bautaen og hviler på en av de store rulle
steinene som omgir den.
Søndag 22. oktober 2000 foregikk avdukingshøytideligheten i tilknytning til
åpningen av det nye bygget. Et stort antall
offisielle gjester, pårørende og interesserte

fra fjern og nær var møtt fram til arran
gementene denne dagen, som værmessig
sett liknet meget på katastrofedagen for
60 år siden.
Ved inngangen til servicebygget er det
satt opp en fm minnetavle som i tekst og
bilder forteller om tragedien med “Prin
sesse Ragnhild” 23. oktober 1940. Inne i
selve bygget har kunstneren Monrad
Pedersen malt et stort vegg-maleri av
“Prinsesse Ragnhild”.
Åge Johansen, leder av minnegruppen, legger
ned kransfra prinsesse Ragnhild ved bautaen
22. oktober 2000.
Foto Sven Chr Birkelund
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Interesserte medlemmer på Nordmøre møttes 1. februar til
konstituerende styremøte i lokalavdeling Nordmøre.
Församlingen valgte følgende tillitsmenn:
Formann: Kjell Laugtug
Hauggt. 43, 6509 Kristiansund
tlf. 71677616
E - post: langtug@online.no
Sekretær: Einar Sæter
Dalegt. 56, 6516 Kristiansund
tlf. 71584193
E - post: e.saeter @ c2i.net
Kasserer: Per Utne
Drivavn. 27, 6600 Sunndalsøra
tlf. 71692270
E - post: p-utne@online.no
Møteplan for 1. halvår:
torsdager l.mars, 5. april, 3. mai og 7. juni.
Alle dager kl. 19.00
Møtested: Handelshuset Patrick Volckmar

Vi har hatt mange fine sammenkomster i høst slik som det var
lagt opp i vårt program.
25. oktober hadde vi krigsveteran og forfatter Ragnar Ulstein
som holdt foredrag om båter i Nordsjøfart under krigen 194045. Dette var et meget interessant foredrag som samlet mange
medlemmer.
22. november hadde vi fellesmøte med Ålesund Filatelistklubb.
Tema: Hurtigruta fra starten og fram til i dag. Lysbildekåseri
ved Stein A. Roald.
9. desember var siste møte før jul og ble holdt i Skipper
foreningens lokaler med kåseri av Frode Nordstrand om
dampskipet “Torulf” og Nordsteam 2000 Bergen.
Arrangementskomiteen har lagtfølgende program for vinter!vår
perioden 2001:
17. jan
21. feb
21. mars

18. april

30. mai
20. juni

Australia restaurerer bark frå 1874
Laurdag 11. november 2000 markerte avslutninga på 30
års arbeid med å berge den 55 meter lange barken James
Craig, opphaveleg bygd i Sunderland, England i 1874
som Clan Macleod. Under dette namnet runda barken
Kapp Horn 23 gonger før den i 1900 vart selt til New
Zealand. Fram til 1911 vart barken brukt i transport
mellom Australia og New Zealand før han vart nedrigga
og brukt som lager i Port Moresby, New Guinea. Kravet
til tonnasje under fyrste verdskrigen førte til at båten igjen
vart teken i bruk, men i 1922 var det slutt. Båten vart
taua til Recherche Bay, Tasmania, der han vart liggande
fram til 1981.
Arbeidet med å berge barken starta rundt 1970, først
etter at båten i 1981 vart taua til Sydney kom det fart i
ar-beidet. Det har vore vanskeleg å få restaureringa
finansiert, men no er det endeleg fullført med ein kostnad
på 12 mill. australske dollar, eller meir enn 60 mill norske
kroner.
I Sydney er også Australian National Maritime Museum
med store samlingar både av sivile og militære farty. På
hamna er der i dag replika av HMS Bounty og HMS En
deavour, skipet til Captain Cook. For tida er der også ein
replika av Batavia, eit skip som tilhøyrde det hollandske
austasiatiske kompaniet og som forliste på vestkysten av
Australia på slutten av 1600-tallet.
(Kjelde: Bob Pickering, Sydney Morning Herald, 13.
november 2000)
Magnar Rønstad

Medlemsmøte i vårt lokale på Skansekaia.
Årsmøte i lokalet på Skansekaia.
Medlemsmøte i Skipperforeningens lokalen
Fortid og framtid om Ålesund havn ved
havnefogd Birger Flem.
Medlemsmøte i Skipperforeningens lokalen
MRF og M/S “Bilfergen” foredrag av kaptein
Amund Halsebakke.
Tur ril Kystmuseet på Godøy med M/S
“Bilfergen” eller S/S “Torulf”
Tradisjonel avslutning med omvisning, kaffi og
kos ved Fiskerstrand Verft A/S
Per Farstad

Bokomtale:

Hvor ble håtene av?
Båter/skip bygget på AS Stord/Stord Verft fra 1943 til
1980
Utgitt av Historiegruppen ved Aker Stord, 2000
ISBN 82-99726-0-6, 238 sider, rikt ilk. Kr 295 + porto
Kan kjøpes fra Historiegruppen ved Aker Stord
ved Leif Nilsen, Furulyvegen 40, 5416 Stord
Tittelen røper det meste: Hvor ble båtene fra Stord Verft av
etter at de forlot verftet?
Men boken er mer enn det. Innledningsvis gis en kort
fremstilling av utviklingen av verftet, fra sildoljefabrikk med
slipp og ferdig plateverksted i 1938. 1 1956 ble verftet overtatt
av Aker-Gruppen som her fant muligheter for byg-ging av
store tankskip; dengang hele 33.000 tdw. Senere gikk
utviklingen frem til VLCCer på 285.000 tdw, mens kontra
herte giganter på 485.000 ble kansellert.
Hver båt er behandlet med bilde, jevntover av god kvalitet,
detaljer og livsforløp. Også store ombyggingsoppdrag er tatt
med. Boken innholder også en byggeliste og farge-plansjer
med aktuelle rederiflagg. Alt i alt en vel gjennom-ført bok
som avspeiler den brede virksomheten ved verftet som leverte
sitt siste skip i 1980.
Første opplag ble raskt utsolgt, men et nytt ventes ferdig
til påske.
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 11.11.2000 - 09.02.2001
1859
1860
S 1861
1862
1863
1864 0
1865 B
S 1866
1867 0
1868
1869
1870
1871
1872 B
1873
1874 0
1875
1876
1877 0
1878 0
1879
1880 B
1881 B
1882
1883 0

Ivar Lønning
Leif Haugen
Erik Lund
Jon O. Klodiussen
Leif Harsem
Olav G. Henriksen
Malfred Kristiansen
Klubb Maritim Västra Kretsen
Jan Bjørge Jacobsen
Veteranskibslaget Rogaland
Knut Tore Jensen
Arvid Nylund
Kirsten Hodnefjell
Odd Liavik
Sigurd Olaf Roth
Trygve Bendixen
Odd Asheim
Shipcom AS
Anthony Abel Engh
Gerhard Paul Wold
Ingvar Alvestad
Wollert Bjordal
Leif Kåre Lidal
Tore Kongshavn
DNV Region Norge AS,
Historisk Arkiv v/Hans Frivoll

1884
Nils Magne Myra
1885 B Wallentin A. Wallentinsen
1886 B
Harald K. Lunde
1887 0 Thorleif Hansen
1888 0 Sjøfartsdirektoratet, Biblioteket
US1889 Arne Y. Bjørgen
1890
Egil Johansen
1891 0 Hans D. Andersen
1892 0 Torgeir Brandsnes
1893 0 Karl Jack Anton Harestad
1894
Karmøy Fiskerimuseum
1895
Kopervik Ship Management AS
Einar Norvald Lone
1896
Håkon R. Høines
1897
1898 B
Fred Hosøy
1899
Magnus Helge Torvanger

4250 KOPERVIK
4563 BORFiAUG

Stangelandsstølen 132
Vollvoen 25
Timmermansvägen 5
Ryllikvei 51
Kaneheia 4
Frekbaugskogen 8
P.O.Box 12322
Høymyrsveien 26
Øvre Holmegate 1
Rosenli 15
Krokvegen 12
Fjellfaret 3
Klaus Hanssensvei 18 F
Risnesbakken 8
Parkveien 29
Postboks 306
Tåsenveien 23
Byggveien 7
Åmundsdalen 92
Postboks 114
Strandgaten 63

SE - 452 35 STRÖMSTAD
9100 KVALØYSLETTA
4550 FARSUND
2686 LOM
5918 FREKHAUG
SE - 402 43 GØTEBORG
1719 GREÅKER
4006 STAVANGER
4015 STAVANGER
9020 TROMSDALEN
4025 STAVANGER
5053 BERGEN
4056 TANANGER
1405 LANGHUS
4160 FINNØY
6801 FØRDE
0870 OSLO
0680 OSLO
5561 BOKN
5115 ULSET
5373 KLOKKARVIK
5528 FiAUGESUND

Postboks 300
Dyretråket 26
Einerhaugen 5 F
Niels Weringsvei 23
Postboks 8123 Dep.
15 Jefferson Ave
Haakons gate 8
Ensjøsvingen 2
Bleikerhaugen 49
Postboks 13
Postboks 159
Østrembroveien 7
Svanheimsveien 3

1322 HØVIK
4033 STAVANGER
5141 FYLLINGSDALEN
5690 LUNDEGREND
3142 VESTSKOGEN
0032 OSLO
Oneonta NY 13820 USA
8730 BRATLAND
3950 BREVIK
0661 OSLO
1387 ASFCER
4295 VEDAVÅGEN
4291 KOPERVIK
6953 LEIRVIK I SOGN
4250 KOPERVIK
5981 MASFJORDNES
6900 FLORØ

Dødsfall:
Rolf H. Hansen
308 0
343
Terje Bjørnø Torgersen

1518 MOSS
4085 HUNDVÅG

Utmeldingen
320 0 Jan Hafslund
1396 B Tor Vidar Mehammer
D 307
Reinhart Schmelzkopf
Arne Wathne
875

1518
5143
GE 4640

Adresse ndringer:
Finn Altin
Postboks 237
1582
828
Postboks 97
Kjell Ludvig Anflndsen
Postboks 22
905
Arquebus Krigshistorisk Museum
482 0
Ulsnesveien 17
Trond Bagstevold
Postboks 131
724
Jostein Bygnes
B 1210
C. Declercq
Koninklijke Baan 40
1578 0 DNV Region Norge AS, v/M.Steensland Postboks 300
Solliveien 101 C
856
Odd A. Dyrli
294
Lars Aage Eldøy
Kristoffer Randers veg 10
Bernt Enes
561B
Vestre Vadmyra 35 Leil.A-40

MOSS
FYLLINGSDALEN
27474 CUXHAVEN
SØGNE

8459 MELBU
4298 TORVASTAD
5501 FiAUGESUND
1455 NORDRE FROGN
4291 KOPERVIK
BE - 8660 PANNE
BELGIA
1322 HØVIK
6414 MOLDE
6007 ÅLESUND
5172 LODDEFJORD
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1566
1366
1539
1383
961 B
282
1538
280 0
1775
705 B
1736
767 0
1764
1335
1804
1192
399
1392B
1354
1579
1028.B
370
1427
972
1723.
1655B
1115 0
508 0
1817
1228
1627
1262
1824 B
1195
538
846
951 B
1339
1594

Arvid Gaare
Reidar Gilde
E. Guenther
Kjell Otto Hansen
Hardanger Fartøyvernsenter, Bibliotek
John Hernes
Arnleif Iversen
Per-Erik Johnsen
Robert Jonassen
Tommy Kallekleiv
Sven Inge Krygård
Arnulf L’Orsa A/S
Elner Gunnar Larsen

Neptunveien 24
Postboks 202
Postboks 196
Korvettveien 61 G
Postboks 53
Harry Borthens vei 9
Nordlysveien 44
Hekkveien 7 Leil. 903
Skipanes 38
Postboks 11
Postboks 21
Lilleakerveien 4
Pallerosenkrantzgate 15
Føresvik
Postboks 151

Jostein G. Larsen
Arnej. Lynghjem
O.E.Mæland Shipping
v/Odd Einar Mæland
Käre Nilsen
Torleif Norenes

Strandveien 2
Krystallveien 2
Kråkenestoppen 197
Postboks 83

Øystein Næss
Morten Nygaard
Octopus Dykkerklubb
Alf B. Pedersen
Arne Stein Pedersen
Oskar Pedersen

ukjent adresse
Postboks 4427 Nygårdstangen
Postboks 127
Postboks 145
Fiane, Haugmoen
-

Roy Ingolf Pedersen
Ragnvald Pile
Porsgrund Historielag
Yngve Rakke
Jens Reinsnes
Kjell Rotvold
Trygve Syvertsen
Svein Skogmo
Jan Stensrud

Neslia 29
Raschebakken 1
Pøtten Gård, Ullebergveien
Postboks 126
Petersborggaten 36
Sommerfrydveien 7
Punktumveien 6

Storesund Shipping AS
Helge Strand
C.H.Sørensen Management AS
David Weaver
Ivar Weibust
Otto Leon Øksnes

Adresse endringer sendes Leif K. Nordeide

Askvegen 127
Postboks 43
Kyrkjebakken 15
Serviceboks 601
Fanafjellsvegen 352
Vestmoa 16
Brattbakken 8

9024
6201
4902
4624
5601
7040
9582
0571
4276
5293
4272
0283
4616
5561
6039

TOMASJORD
STRANDA
TVEDESTRAND
KRISTIANSAND
NORHEIMSUND
TRONDHEIM
NUVSVÅG
OSLO
VEDAVÅGEN
LONEVÅG
SANDVE
OSLO
KRISTIANSAND
BOKN
LANGEVÅG

5542
4070
5152
7180

KARMSUND
RANDABERG
BØNES
ROAN

5837
8920
6851
4993
6520
5470
3921
3267
8455
9009
4842

BERGEN
SØMNA
SOGNDAL
SUNDEBRU
FREI
ROSENDAL
PORSGRUNN
LARVIK
STOKMARKNES
TROMSØ
ARENDAL

8900
5306
4298
4120
4809
5243
6018
6516

SANDNESSJØEN
ERDAL
TORVASTAD
TAU
ARENDAL
FANA
ÅLESUND
KRISTIANSUND

(e-mail: leif.nordeide@go.telia.no)

NSS Shop harfor salgfølgende:
SKIPET

4/90

3-4/91

1-2-3-4/92
1-2-4/95
1-2-3-4/98

1-2-3-4/93
1-3/96
1-2-3/99

å kr 40,-

NSS

JllllU

Flaggboken (Norges Skipsliste)

1-2-3-4/94
1-2-3-4/97
2-3-4/2000

1985,1987 og 1992

ä kr 50,å kr 30,-

Skriv til sekretæren:
Frode Folkestad
Saudalskleivane 27,
5136 MJØLKERÅEN

Register over merkepliktige norske flskefarkoster
1978,1980, 1982, 1984 og 1988

å kr 30,-

Medlemsnål

å kr 50,-

(NSS-flagget i hvitt-blått-sølv) (clip-feste)

Porto kommer i tillegg. Påregn noe tidfør varene kommer.
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Kabellegger Ocean Challenger ble levert fra Aler Brattvaag på et skrog fra Tulcea. Foto Aker Brattaag
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Norsk Ordinært register (NOR)
Registreringer for 4. kvartal 2000
M/S NORMAND VESTER
06.10.
3061 brt.
M/S REMØY VIKING
10.10.
2350 brt.
M/S SKANDI PATAGONIA
19.10.
4641
19.10.
4641 brt.
brt.
M/S SÆTRING
24.10.
850 brt.
M/S EIDE JUNIOR
26.10.
1486 brt.
M/S AJAX
26.10.
1032 brt.
M/S ENIGMA

LLHT - Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- ex NIS-reg. NORMAND VESTER
LLDM - Remøy Sea Viking AS, Fosnavåg/Ålesund (M-33-VN)
- Ørskov Christensens Staalskibsv.,Fredrikshavn(211)
LLFR - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen
- Brattvåg Skipsverft AS, Brattvåg (91) Sc. Santierul Naval Tulcea SA (302)(skrog)
LLFV - Sætring AS, Langevåg/Ålesund (M-123-SA)
- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (37)
LLHS - Eide Shipping AS, Harstad
-ex tysk reg. URANIA
LLEO - Bugsertjeneste II AS KS, Haugesund
- Astilleros Zamakona S.A., Bilboa (451)
LLEY - Per Arne Dalene Nilsen, Kristiansand

27.10.
29 brt.
M/S TUSSI
30.10.
35 brt.
M/S OCTOPUSSY
03.11.
42 brt.
M/S MOAIII
13.11.
34 brt.
M/S OCEAN
17.11.
162 brt.
M/F ÅFJORD
22.11.
2199 brt.
M/S GEIRI PETURS

-ex gresk reg. SARISSA (B. 1991)
LKWX - Kjetil Ove Grimstad, Hvalstad/Oslo
-ex ikke reg. norsk TUSSI
LILO
- Roger Bernt Silden, Raudeberg/Måløy
- ex britisk OCTOPUSSY (B. 1996)
LJLK
- Kjell Kristoffersen, Oslo
- ex britisk MOAI II (B. 1998)
LLHL - Gaugstad Fiskeriselskap AS,Ellingsøy/Ålesund (M-61-A)
- Brødrene Langset AS, Lyngstad (6)
LLDF - Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest
- Trondheim Verft AS, Trondheim (5)
LLIR
- Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø

27.11.
M/S ELSA
04.12.

- ex islandsk reg. GEIRI PETURS
LDIG - Willy Hansen, Vardø (F-54-V)
- ex norsk ikke reg. tidl. (B. 1938)

888 brt.
8 brt.
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M/S TAUTRA
07.12.
153 brt.
M/S ØRNES
07.12.
305 brt.
M/S EIGHT BELLS
11.12.
39 brt.
M/S GAMLE HEBE
14.12.
46 brt.
M/S NORMAND BORG
15.12.
3154 brt.
M/S SJOHAV
21.12.
162 brt.
M/S NAMDALINGEN
21.12.
198 brt.
M/S OSCARSBORG II
22.12.
101 brt.
M/S MOONLIGHT PRINCESS
27.12.
27 brt.
M/S ROSVIK
29.12.
1498 brt.

LLHM - Hans Kristian Berge, Mausund/Trondheim
- ex VSD TAUTRA (B. 1978)
LLHR - Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik
- ex dansk reg. OCTO
LLIM -Telnet Cummunications T Christiansen (Tore Christiansen), Kristiansand
- ex tysk reg. DEDA (B. 1969)
LILX
- Øymark Damp & Supply AS, Ørje/Halden
- ex svensk reg. HEBE (B. 1903)
LLIO
- Island Offshore IKS c/o Borgstein Skipsinvest AS, Ulsteinvik/Skudeneshavn
- Langsten Slip & Båtbyggeri AS, Tomrefjord (184)
LLGI
- Partrederiet Onar & Odd Emil Sjo ANS (Onar Sjo), Sæbøvik/Bergen (H-4-K).
- Brødrene Langset AS, Lyngstad (7)
LLIN
- Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos
- Solsiden 1 AS, Risør (318)
JWAJ
- Sjøforsvarets Forsyningskommando, Bergen/Horten
- Lindstøls Skips & Båtbyggeri AS, Risør (314) (B.1999)
LLIW - Arne Høvik, Rådal/Bergen
-ex br.reg. MOONLIGHT PRINCESS (B. 1997)
LLAY - Polar Prawn AS, Tromsø (T-35-T).
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (157)

Norsk Internasjonal Skipsregister NIS
M/T FRONT ARDENNE
04.10. 79633 brt.
M/T HAPPY LADY
11.10.
6107 brt.
M/T FRONT BRABANT
12.10. 79633 brt.
M/S LYSBLINK
16.10.
5656 brt.
M/S OCEANIC VIKING
25.10.
9075 brt.
M/S HUNTER
26.10.
262 brt.
M/T MAERSK HOLYHEAD
30.10. 17980 brt.
M/S SKANDI PATAGONIA
01.11.
4641 brt.
M/S LINITO
02.11.
M/SLYSBRIS
10.11.
M/T KASLA

4200 brt.
5656 brt.

17.11.
4724 brt.
M/S HAVILA STAR
17.11.
1864 brt.
M/S OCEAN CHALLENGER
17.11.
5235 brt.
M/T BERGE FJORD
24.11. 159534 brt.
M/S BODØ
28.11.
3609 brt.
M/T VINGA MATILDA
29.11.

4270 brt.

LAQJ5 - Front Ardenne Inc (Repr.: Skaarungen AS,Bekkestua,
Drift: V Ships Norway AS, Oslo), Monrovia/Oslo
- ex Liberia reg. ARDENNE
LAQI5 - Crystal River Shipping Inc., (Intercon AS, Oslo), Panama City/Stavanger
- ex Panama reg. PUGLIOLA
LAQK5 - Front Brabant Inc.(Repr.: Skaarungen AS,Bekkestua,
drift: V Ships Norway AS, Oslo), Monrovia/Oslo
- ex Liberia reg. BRABANT
LJZG3 - Lys-Line Rederi AS, Oslo
- ex NOR-reg. LYSBLINK
LHWZ3- Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund
- ex NOR-reg. OCEANIC VIKING
LIWP3 - Hamour Shipping AS, Bergen
- ex NOR-reg. HUNTER
LAQP5 - The Maersk Company Limited (Ivar Johan Berg, Randaberg), London/Bergen
(slettet samme dag)
- Mitsui Engineering & Shipb.Co.Ltd., Chiba (1453)
LLFR3 - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
- ex NOR-reg. SKANDI PATAGONIA
LLBW3 - Boreal Shipping & Industrier AS (Bergen Shipping AS), Bergen
- ex NOR-reg. LINITO
LJLN3 - Lys-Line Rederi AS, Oslo
-ex NOR-reg. LYSBRIS
LAQQ5 - K/S Kasla c/o Alba Shipping A/S (Hav Ship Management AS, Nesttun), Aalborg/
Bergen
-ex Isle of Man reg. KASLA
LAQN5 - Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (288)
LAPI5 -KS Ocean Challenger c/o Sydvester Corporate ASA
(Rovde Shipping AS,
Rovde), Ulsteinvik/Ålesund
- Søviknes Verft AS, Søviknes (130) Daewoo Mangalia Heavy Ind.S.A (6002)(skrog)
LAQX5 - Bergesen D.Y Shipping AS (Bergesen D.Y.ASA), Oslo/Stavanger
- ex Liberia reg. DOCEFJORD
LAQZ5 - Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA,Narvik
- ex Australia reg. TAMARAII MOOREA
LAQT5 - Forsler Rederi Aktiebolag (Knut J. Steneng c/o Singa Shipmanangement AS,
Oslo), Gøteborg/Farsund
- ex tysk/lib. reg. UNKAS
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M/T BUNA
13.12.
1561 brt.
M/S AUTOSUN
15.12. 21094 brt.
M/T GAZ SUPPLIER
28.12.

26043 brt.

LAQS5 - K/S Jurong c/o Alba Shipping A/S (Hav Ship Management AS, Nesttun),
Aalborg/Bergen
-ex Isle of Man reg. BUNA
LAOT5 - United European Car Carriers Norway AS, Grimstad
-Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd., Numakuma (1186).
LAQV5 - Olefms Transport Company S.A.(Bent Steen-Hansen, Nesbru, drift:
International Tanker Management Norway AS, Østerås), Panama City/Oslo
-ex Panama reg. GAZ SUPPLIER

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2000:
M/S ANDREA (LLKH) (497/—/1942/60/62/68/00) ex SENIOR 00 ex ROALDSEN SENIOR - 99 ex OLE TORRISSEN - 90 ex
SUDERØY X - 63 ex KREPS - 48 ex KREBS - 45 - Senior Shipping
AS, Vedavågen/ Kopervik, omb. til M/T og ommålt til 499 brt.
M/S AQUAFISK SENIOR (JWUO) (166/228/1958/68) ex HALLA
RØY - 88 ex GAMEL - 66 - fra Sollund Brønnbåtservice AS, Krak
hella/ Bergen til Remøyværing AS c/o Hans Remøy, Leinøy/Bergen.
M/S BERLAND (LMW) (27/-/1933) - Paul Bent Vik Betland, Tau/
Bergen - slettet i merkeregisteret.
M/S BLUE SKYE C (LJVG) (74/-/1960) - Ståle Kristoffersen, Veda
vågen. Hjemsted endret fra Flekkefjord til Kopervik.
Flytekran HIGH LIFT (LM5813) (455/—/1976) - fra Stavanger Off
shore Support AS, Stavanger til Stangeland Kran AS, Stavanger.
M/S LANGØYSUND (LHFJ) (135/—/1954) ex SKJERVØY - 89 ex
FLAKSTAD - 66 - fra Arctic Speed AS, Longyearbyen til Langøysund
AS, Longyearbyen.
M/F LINDÅS (LLTP) (408/127/1967) - Chain Corporation Interna
tional ASA, Avaldsnes/Bergen, omdøpt til LADY LINK.
M/S MALENE OSTERVOLD (LCIU) (1.678/—/1965/78) ex ROSS
INTREPID - 78 ex ROSS KENNEDY - 66 ex CAPE KENNEDY 66 - fra Malene Østervold Shipping AS, Torangsvåg/Bergen til Østervold
Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen.
M/S MARIE CLAIRE (LJDK) (49/-/1991) - Royal Yacht Charter AS,
Oslo, omdøpt til NATHALIE.
M/S MARMORBULK (LHPK) (3.424/5.210/1979/90) ex MARK
BORG -95 ex MERAN -93 ex UNIT SKY -91 ex UNIT LINK -90
ex GERMA PRIDE - 82 - fra Brønnøy Bulk A/S (Bergen Shipping
AS), Bergen til Sealord AS, Oslo. Hjemsted sendret fra Brønnøysund
til Egersund.
M/S MAUD (LDBD) (-/-/1939) - fra Per Kristian Furuheim, Bergen/
Oslo til Eldar Dalseth, Gjøvik/Oslo.
M/T MEGUTT (LLHU) (49/-/1956) ex SIGTANK - 86 ex NOROL
21 - 78 ex BP 21 - 77 - fra Austevoll Fiskefarm AS c/o Edvard Mel
ingen, Torangsvåg/Bergen til Odd Ingvard Viken, Roan/Bergen.
M/S MOSSEKRÅKA (LEZE) (215/-/1955) ex HAALOGALAND 92 - fra Einar Seim Dykkerfirma AS, Norheimsund/Tromsø til Arines
Feriesenter ANS, Gvarv/Tromsø.
M/S NAMDALINGEN (LCYX) (138/38/1990) - AS Namsos Trafikk
selskap, Namsos, omdøpt til NAMDALINGEN II.
M/S NORTH CHALLENGER (LISD) (1.968/2.700/1997) - Gulf
mark Norge AS, adresse endret fra Oslo/Farsund til Lysaker/Farsund.
M/S NORTH CRUSADER (LCAD) (1.851/1.830/1984) ex STAD
SENJA - 89 - Gulfmark Norde AS, Adresse endret fra Oslo til Lysaker/
Oslo.
M/S OPTIMAR (LDHF) (682/800/1971/83) ex EVA MERETHE 99 ex WITH JUNIOR - 88 ex SNERTHOLM - 77 - fra Magne Berge
Fraktebåtrederi AS, Kverva/Trondheim til Berge Rederi AS, Kverva/
Trondheim.
M/S POLARTRÄL (LIIF) (1.000/361/1980/98) ex CAPE LANGE 97 - fra Vikafisk AS, Tomasjord/Tromsø til Labrador AS, Ålesund/
Tromsø, slettet i merkeregisteret.
M/S SKANDI BERGEN (JXJP) (2.499/2.000/1986) ex FAR SCOUT
- 96 - fra District Offshore ASA, Storebø/Bergen til DOF Rederi AS,
Storebø/Bergen.

M/S SKANDI FALCON (LCLS) (2.637/4.000/1990) - samme som
SKANDI BERGEN.
M/S SKANDI FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex NORTH
FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - samme som
NORTH CHALLENGER.
M/S SKANDI HAWK (LCNL) (2.637/3.100/1990) - samme som
NORTH CHALLENGER.
M/S SKANDI MARSTEIN (LIDL) (3.171/4.257/1996) sjøs. REM
THERESE - samme som SKANDI BERGEN.
M/S SKANDI STOLMEN (LIPM) (1.968/3.115/1997) - samme som
SKANDI BERGEN.
M/S SKANDI STORD (LJLD) (2.656/2.900/1999) - samme som
SKANDI BERGEN.
M/S SOTOLF (LDVX) (32/-/1909) - fra Sørfjordens Sjøtransport AS,
Bergen til Bogen og Gran Auto AS, Søreidgrend/Bergen.
M/S SVEANORD (LHQR) (834/1.150/1976/93/95) ex NORDNES
- 95 ex FINNPORT I - 94 ex ANDRAMARI - 94 - fra Tanska AS,
Sarpsborg til Norbulk AS, Harstad/Sarpsborg.
M/S SVEATIND (LAIN) (707/1.122/1975/85) ex KALVE - 85 ex
SUNDSTAD - 83 - samme som SVEANORD.
M/S TANSØY (JXGP) (147/—/1959) - fra Fylkebaatane i Sogn og
Fjordane AS, Florø til Tansøy AS (Carl Gunnar Nesheim), Fotlands
våg/Florø.
M/S TENDRINGEN (LNHI) (133/—/1956) exTAMSØY- 74 - fra
Hallvard Mikkelsen, Myre/Sortland tilTendringen AS, Myre/ Sordand.
M/S VERITAS VIKING (LIYV) (7.886/6.000/1998) - Endret fra Eide
svik Survey AS c/o Eidesvik & Co. AS, til Eidesvik Survey AS c/o Eide
svik AS, Bømlo/Haugesund.
M/S VERITAS VIKING II (LJQK) (7.764/6.000/1999) - samme som
VERITAS VIKING.
M/S WESTCRUISE (JXPP) (85/-/1987/91) - fra Fjordwing AS, Stran
debarm/Bergen til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø/Ber
gen.

November 2000:
M/S ANKENES (3YQL) (22/-/1960) - fra RolfNilsen, Ankenes-strand/
Narvik til Pål Gilde, Oslo/Narvik.
M/S AVANTUS (LJFA) (152/—/1958) ex JÄVERÖN - 98 ex
ISBJÖRN - 87 - fra Gjensidige Bank Finans AS, Trondheim/Fredrik
stad til Rederiet Gundersen & Jacobsen AS, Oslo/Fredrikstad.
M/S BERLAND (LMW) (27/-/1933) - fra Paul Bent Vik Berland,
Tau/Bergen til Elin Thorsen og Dag Monsen, Bokn/Bergen.
M/S BJARTING (LMMM) (96/-/1973) ex ALDRA - 86 - fra Gunnar
Hjartholms Rederi c/o Gunnar Hjartholm, Brekke/Bergen til M.
Hjortseth Shipping AS, Mathopen/Bergen, omdøpt til BY-FJORDEN.
M/S BUNTY (LHMC) (49/-/1966) - fra Alf Finkelsen Ramsland,
Spangereid/Bergen til Lindesnes Seilforenng (Arne Birketvedt), SørAudnedal/Bergen. Slettet i merkeregisteret.
M/S CHAIN INSPECTOR (LDIV) (260/—/1976) exALU-TRANS
- 98 ex BOKN - 93 - fra Chainco AS, Haugesund til Chain Corpo
ration International ASA, Avaldsnes/Haugesund.
M/S CHAIN SURVEYOR (LK3185) (314/—/1967) ex FÄRJA 61/
270 - 87 - samme som CHAIN INSPECTOR.
Flytekran CONLIFT (LHNE) (2.372/—/1978) - fra Aker Norwegian
Contractors AS, Oslo til Aker Marine Contractors AS, Oslo.
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Steinfalk ble i november
omregistrertfra Stavanger til
Bergen, men forliste 14.
desember på reise fra
Osterfrorden til Kollsnes i
Øygarden med sand.
Besetningen på tre omkom,
hvorav vårt medlem, kaptein
Ole Andreas Haalandfra
Askøy. Vraket er hittil ikke
lokalisert, tross omfattende
søkning.
Foto Oddvar Pettersen

'
Lekter CONMIXI (LK2111) (1.959/—/1975) - fraMarquip AS, Sta
vanger/Oslo til Aker Marine Contractors AS, Oslo.
Lekter CONMIX II (LM5274) (1.944/—/1975) ex MØRLAND
BARGE NO. 4 - 89 - samme som CONMIX I.
Lekter DAG-TO (LK4246) (2.744/—/1950) - samme som CONLIFT,
men hjemsted er Stavanger.
M/S EDMY (LJDD) (573/582/1956) exTARAJOQ- 85 ex EDMY
80 ex OLTER - 67 - fra Myklebusthaug Shipping AS, Fonnes til Fosen
frakt AS, Vikhammer, Omdøpt til EMMY og hjemsted endret fra Ber
gen til Trondheim.
M/S HAVGULL (LJMJ) (103/-/1969/90) ex AUREBUEN - 90 ex
NYSTJERNEN - 89 - fra Havgull Brønnbåtrederi AS, Lenes/Bodø til
Nordlandsbanken ASA, Bodø (konkurs).
M/S ISELIN (LFWT) (542/900/1955) ex KABA- 87 ex DORINDA
- 73 ex BREMER FLAGGE - 72 - fra Sandtor Shipping AS, Vistdal til
Egil Arne Torhus, Vistdal. Hjemsted endret fra Drammen til Molde.
M/S KARINE-MARIE (LAVL) (129/150/1960) ex MARMORØY
72 - fra Geir Mørk Sjøtransport AS, Kvaløysletta/Tromsø til AS Nord
tang, Vestbygd/Tromsø. I des. Omdøpt til NOTA.
M/S KRAAGA (LNZO) (29/-/1967) ex FRAMDUR - 95 - fra Syd
fjord Cruise AS, Søgne/ Mandal ril Sundallinjen AS, Larvik/Mandal.
Omdøpt til FARRIS III.
M/S KRABBEN (LNIH) (93/—/l948) ex SKJÆRHALDEN - 86 fra Stiftelsen Krabbens Venner (Thv. Gressum), Sarpsborg til Sarps
borg kommune, Sarpsborg.
M/S LADY SALAR (LMHC) (164/—/1955/66/79) ex SEINGEN 88 ex OLE GULLVIK - 79 - fra Lady Salar AS, Hellevik i Fjaler/Florø
til Nordsjølaks AS, Ålesund/Florø.
M/S LANGE (LGKI) (1.380/756/1978/81) - Norsk Polarinstitutt,
Tromsø. Hjemsted endret fra Harstad til Tromsø.
M/S LASARUS (LEEO) (29/-/1914) - fra Havneservice AS, Båsmoen/
Trondheim til Jan-Tore Skjærvik, Båsmoen/Trondheim.
M/S LENA (LHTO) (1.926/1.200/1974) ex NOUR HAN - 95 ex
KATLA - 93 ex BURFELL - 93 ex HEKLA - 92 ex VELA - 84 sjøs.
POLSTRAUM - fra Lena Shipping AS, Skaun Trondheim til Kyst
frakt AS, Hammerfest/Trondheim.
M/S LIV KRISTIN (LNBI) (688/920/1970/85) ex NORDKYST 99 - fra Edvard og Fritz Andreassen, Bodø ril Ålfjord Frakt AS, Vike
bygd/Bodø.
M/S LOFOTTRÅL II (LKSA) (544/328/1973) - Lofoten Trålerrederi
AS (Arne W. Johansen), Stamsund/Svolvær til Trust Invest AS, Tromsø/
Svolvær. Slettet i merkeregisteret.
M/S MISS LINDA (LHSZ) (24/-/1962) ex SVANEN - Alfred Strøm
svik, adresse endret fra Trondheim til Melandsjø, hjemsted uforandret
Trondheim.
M/S MUNKEN (LGNF) (182/-/1978) - fra Fosen Trafikklag ASA,
Trondheim ril Statens Vegvesen Møre og Romsdal, Molde/ Trondheim.

: h
M/S RENATE (LENA) (557/820/1965) ex SYLVIA - 92 ex EKSOR 88 ex BULKFART - 86 ex ELDARØY - 85 ex POKAL - 80 ex
SVENNØR - 74 ex BIOS - 74 ex FERRO - 70 - fra Renate AS,
Smøla/Svolvær til Odd M Stabben (Odd Magne Stabben), Hagavik/
Svolvær.
M/T SAMTANK (LMSH) (39/-/1912) ex BP 24 - 68 ex MIL 24-55
- fra Sigmund Randulff, John, Leif og Odd Hellevik (Sigmund
Randdulff), Stavanger til John Hellevik, Sigmund Randulff, Leif Hel
levik og Odd Hellevik, Hundvåg/Stavanger.
M/S SOMMARØY (LITL) (33/-/1979) - fra Peter Tidemand Mailing
Brandt, Stabckk/Oslo til Peter Tidemand Mailing Brandt, Stabekk,
Thone Nytrøen Pedersen, Oslo og Tor-Åge Pedersen, Oslo (Thone
Nytrøen Pedersen), Oslo.
M/S STEINFALK (LMZC) (212/396/1948) ex FINNØYFJORD 00 ex TURIANNE - 96 ex WIRO - 92 ex TIPPETUE - 90 - Alver
straum AS, Adresse endret fra Byrknesøy til Bergen. Hjemsted uforan
dret Stavanger.
Lekter T.L.3 (LM4648) (127/-/1966) - samme som CONLIFT.
Lekter T.L.4 (LM4655) (127/-/1966) - samme som CONLIFT.
M/F T9-004 (11369) (64/-/1941/70) - fra AS Utal (Hydro Alumi
nium, Årdal), Øvre Årdal/Bergen til Nundalen Miljøstiftelse, Øvre
Årdal/Bergen.
M/S TUFJORD (LGNS) (800/660/1972) ex KÅFJORD - 00 - fra
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest til Sagachain
AS, Haugesund/Hammerfest.
M/S TUSSI (LKWX) (35/-/ukjent) - fra Kjetil Ove Grimstad, Hval
stad/ Oslo ril Janne Westeraas Sundby og Trond Christian Sundvy, To
rød/Oslo.
M/S TØMMERVIKODDEN (LEME) (303/ —/1967/90) ex
WILLASSEN SENIOR - 00 ex ALFTAFELL - 77 ex GIDEON - 70 Odden AS, Stokmarknes/ Svolvær, slettet i merkeregisteret.
M/S ULØYFISK (JWLA) (97/-/1958/83) ex LYSNES - 96 ex KÅR
VIK - 65 ex ROLVSØYVÆRING - 63 - fra Partrederi MK Flamingo
DA (Ole Bjørn Lauritzen), Langesund til Miljøskipet AS, Oslo, hjem
sted endret fra Langesund til Oslo og slettet i merke-registeret.
M/F VIKNA (LLMF) (111/-/1967) ex GEISNES - 92 - fra Namsos
Trafikkselskap AS, Namsos til Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos.
M/S ØYBARD (LGNO) (177/-/1965/75) - fra P/R Øybard ANS (An
dreas J. Valderhaug), Valderøy/Ålesund til Partrederiet Øybard ANS
(Hans Søbstad), Valderøy/Ålesund.
M/S ØYFJORD (LCAF) (21/-/1951/72) - fra OK-Fisk A/S ogTor
vikfisk AS, Bølandet/Kristiansund til Edvard Kristian Gaustad, Gur
skøy/Kristiansund - slettet i merkeregisteret.
Desember 2000:
M/S ANNE MARIE (JXDQ) (59/-/xxxx) - fra Hans Karlsen, Tromsø
til Stein Roar Sørensen, Hansnes/Tromsø.
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M/S AURLANDSFJORD (LNJC) (35/-/1984) ex FJORDFART - 94
ex GULLVING - 94 - fra Sigurd Vindedal, Undredal/Bergen til Hal
den & Edvardsen ANS (Kjell Sander Halden), Kabelvåg/Bergen.
M/S CINDERELLA (LATH) (29/-/1989) - fra Anita Rund, Berg i
Østfold/Bergen til Dagfinn Eriksen, Kløfta og Kjell Blakseth, Frog
ner/Bergen.
M/S FADER’N (LMNZ) (98/-/1957) ex STAUPFOS - 88 - fra Rei
dar Royjuvodden, Horten til Elgar Kleppe, Gurskøy/Horten.
M/T FJORDGLIMT (LJBG) (681/823/1970) ex FOSTRAUM - 90
- fra Fjordglimt Invest AS, Måløy til Fjord Tankers KS, Måløy.
M/S GULLHAV (LHPI) (853/1.095/1973/80/96) ex UNLIS - 96 ex
UNIWIND - 90 ex THUNBOX 1 - 85 ex VIKING OLE - 79 - fra
Gullhav AS (Grawik Sjøtransport AS, Naustbukta), Kolvereid/ Nam
sos til PSH Sjøtransport AS, Kolvereid/Namsos.
M/S GULLHOLM (LENM) (1.954/1.600/1975) ex LYNX - 99 ex
ASKJA - 92 ex LYNX - 82 - fra Grawik Sjøtransport AS, Naustbukta/
Namsos til PSH Sjøtransport AS, Kolvereid/Namsos.
M/S HARDING FALCON (LEUB) (1.041/1.359/1970/80/81) ex
HERØY - 98 ex STENFOSS - 92 ex CARL JAKOB - 74 - Partrederiet
Eikenes-Eikenes ANS (Atle Eikenes), Sunde/Haugesund, omdøpt til
EIKENES.
M/S HAVBRAUT (LNPB) (768/661/1948/61/74/87) ex OLA MA
RIA - 93 ex SÆVIKING - 91 ex ELDJARN - 78 ex ELGO - 74 ex
KNURR - 61 - fra Havbraut AS, Torangsvåg/Bergen til Norsk Skips
brukt Tom Martin Sjuve (Tom Martin Sjuve), Kristiansand/Bergen slettet i merkeregisteret.
M/S HAVPRYD (LEWI) (42/-/1953) - fra Partr. Havpryd (Tor Kris
tiansen), Kabelvåg/Svolvær til Partrederiet Havpryd DA (Tor Kristi
ansen), Kabelvåg/Svolvær.
M/S HAVSUND (LJDI) (91/-/1966) ex TITAN 98 ex BAMBLE - 91
ex LIFOS - 88 - fra Trond A. Kittelsen Shipping AS, Stathelle/ Brevik
til Taubåtkompaniet AS, Trondheim/Brevik.
M/S HINNAVÅG (LCXX) (398/—/1962) ex HESSA - 91 ex BJØRG
VIN - 75 - fra Hamour Shipping AS, Bergen/Haugesund til Torkel
Engelsgjerd, Halden/Haugesund.
M/S KLIPPERFJORD (JWLE) (71/-/1974) ex CLIPPERFJORD 97 ex CLIPPER - 00 - fra Herlof Olsen, Sem/Stavanger til Fjordtours
AS, Stavanger, omdøpt til PREKESTOLEN.
Lekter KOLSTEIN (LM8717) (462/—/1975) - Johs. J. Syltern AS,
Åfjord. Hjemsted endret fra Kragerø til Trondheim.
M/S LEIRFLAV (LJYB) (20/-/1930) ex ASLE - 91 - fra Nordnes AS d
o Roaldnes AS, Valderøy/Ålesund til Bemo AS, Ålesund, omdøpt til
MAUD AF AALESUND og slettet i merkeregisteret.
M/S LEKA II (LDAO) (212/—/1976/84) ex LOFOTFERJA VIII 83 - fra Rolf Østby, Leka/Namsos til Lekaferja AS, Leka/Namsos.

M/S LOKRAFT (JXHH) (128/-/1939/67) ex BIG - 96 ex MELLØS
II - 90 ex VOIMA - 86 ex RUNSKÄR - 83 ex STORGROGG - 62 fra Bygg og Eiendomsutvikling AS, Oslo til T Engene AS (c/o Kåre
Thor Berg, Halden), Gol/Oslo.
M/S LUSTRAFJORD (LHDL) (72/-/1949/61) ex WASA LEJON 94 ex SAGANA - 83 ex SÆBØ - 80 sjøs. som FJORDBUSS TRE - fra
Lustrafjorden Cruise AS, Luster/Florø ril Norsk Fjordcruise AS, Jar/
Florø.
M/S MJÅNES (LMJK) (34/-/1983) - Partrederiet Mjånes ANS, Kval
fjord/Hammerfest. Best. reder endret fra (Alf Pedersen til Roger Mon
sen, Kvalfjord).
M/F ODDA (LADZ) (506/—/1968) - fra Hardanger Sunnhord
landske Dampskipskipsselskap ASA, Bergen til Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane, Florø, omdøpt til FJÆRLANDSFJORD og hjemsted
endret fra Bergen til Florø.
M/F RINNA (LFJU) (663/271/1969/94) ex MASFJORD - 86 - fra
Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde til Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane AS, Florø, omdøpt til GUDVANGEN og hjemsted endret
fra Kristiansund til Florø.
M/S RISVÆR (LMXY) (882/914/1974/79/98) ex HEGGHOLMEN
- 95 ex TRANS SUND - 93 - fra Holthe Shipping AS, Kolvereid/
Namsos til PSH Sjøtransport AS, Kolvereid/Namsos.
M/S SJØHOLM (LJHC) (47/-/1954) ex MAAGØY - 85 - fra Partr.
Hennø (Knut Hennø), Hernar/Bergen til Kristian Erntsen, Kristian
sund/ Bergen - slettet i merkeregisteret.
M/S STANELCO (LADS) (1.692/967/1975/82) ex SIRAHOLM 81 - fra Alcatel Kabel Norge AS, Oslo til Nexans Norway AS, Oslo.
M/S STOREBROR (LMDD) (52/-/1946) ex KRANFJORD - 67 ex
CEMENT 7-64 ex TID 180 -47 - Vidar Isaksen. Adresse endret fra
Borgenhaugen til Greåker, hjemsted er uforandret Harstad.
M/S SVEIN MAGNE (LMYP) (31/-/1984) ex FJORDFART - 92 fra Vågan Ambulanseservice v/Svein Magne Hansen, Kabelvåg/Ber
gen til Trygve Tønnessen, Tertnes/Bergen, omdøpt til FJORD EX
PRESS.
M/S TAKT (LLWS) (88/-/1945) ex KRÅKVÅG - 80 ex AUKA
SKJÆR - 77 - fra AS Nordtang, Vestbygd/Trondheim til Anders Gus
tav Jensen, Vestbygd/Trondheim.
Lekter TRANSPORTSLEP (LM5513) (219/—/1975) ex TORT
RANSPORT - 84 - fra A/S Sjøtransport, Hundvåg/Stavanger til
Hydroteck A/S, Kristiansund/Stavanger.
M/S URNES (LHKB) (99/-/1969) ex LAUVØY - 90 - fra Herkules
Shipping AS, Luster/Florø til Luster Fjordtransport AS, Luster/Florø.
M/S VESTBRONA (LLSP) (34/-/1914) ex NORDKYN - 46 - fra
Partr. Onar og Odd Emil Sjo (Onar Sjo), Sæbøvik/Bergen til Stiftel
sen Norsk Kultursenter, Kristiansund/Bergen - slettet i merkeregisteret.
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M/S VOLLERT (LKAE) (49/-/1938) - fra Partr. Oddvar Grøntvedt
(Oddvar Grøntvedt), Kråkvåg/Trondheim til ANS Vollert (Ottar Mal
vin Grøntvedt), Garten/ Trondheim.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2000:
M/S AKER AMADEUS (LAMF5) (6.122/1.700/1999) - fra Aker Geo
Seismic AS, Oslo til Aker RGI Forretningsutvikling AS, Oslo.
M/S GEO EXPLORER (LDOJ3) (2.762/530/1988/91/94) ex FAME
- 90 - Geo Explorer AS, Bømlo/Fiaugesund- Repr. endret fra Eidesvik
& Co. A/S til Eidesvik AS, Bømlo.
M/S GEO SEARCHER (LKT03) (1.863/1.263/1982) ex POLAR
KING - 89 - Eidesvik Shipping Limited, Basingstoke/Haugesund. Repr.
endret samme som GEO EXPLORER.
M/S HUAL KARINITA (LAGK4) (45.007/13.502/1980) ex
KARINITA - 82 - Leif FFøegh & Co. Shipping AS, Oslo, omdøt til
HUAL TRAILER og hjemsted endret fra Grimstad til Oslo.
M/T KRONYIKEN (LADC5) (79.544/139.764) ex EURUS - 97 ex
GOLAR JANE - 91 - fra Kronviken AS (Bay Shipping Company AS),
Øvre Ervik/Bergen til Kronviken AS, Bergen.
M/T RYSTRAUM (LAIB2) (4.070/6.433/1977) ex CHIMISTE
SAYID - 88 ex CHIMISTE LOUISIANA - 77 - Polegate Limited,
Douglas (Repr.: Mosvold Maritime AS, Kristiansand, drift: C.H. Søren
sen Management AS, Arendal), omdøpt til SKAGICA, hjemsted en
dret fra Bergen til Arendal.
M/S SKANDI HAV (LHKJ3) (4.249/3.680/1983) - fra District Off
shore ASA (DOF Management AS), Storebø/Bergen til DOF Rederi
AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen.
M/S SKANDI MØGSTER (LJTU3) (2.598/2.750/1998) - samme
som SKANDI FIAV.
M/T SOLVIKEN (LADB5) (79.544/139.726/1989) ex CORUS - 97
ex GOLAR COLLEEN - 91 - Fra Solviken AS (Bay Shipping Com
pany AS), Øvre Ervik/Bergen til Solviken AS, Bergen.
November 2000:
M/T HAVSTRAUM (LECB3) (4.931/7.975/1991) - Utkilen Ship
ping AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til EGD Shipping III
AS, Bergen.
M/S HUAL FAVORITA (LADH4) (53.578/20.274/1987) - Leif
Høegh & Co. Shipping AS, Oslo, omdøpt til HUAL TROPHY og
hjemsted endret fra Grimstad til Oslo.
M/T QUEEN TRADER (LAKH5) (2.783/3.726/1980) ex PROOF
GALLANT - 98 - Gokstad AS, andresse endret fra Findsle til Sande
fjord, hjemsted uforandret Haugesund.
M/S SEABOARD SYRENA (LAFY5) (30.928/48.800/1997) ex

SYRENA - 97 - Syrena KS, Bergen, omdøpt til SYRENA.
M/T TEAM JUPITER (LANI5) (27.185/48.000/2000) - Team
Tankers Shipping AS, Bergen. Forr.adr. endret fra Team Ship Manage
ment AS, Bergen til Vista Ship Management AS, Bergen.
M/T TEAM SATURN (LAIS5) (24.653/45.831/1987) ex TEAM
HADA - 98 - samme som TEAM JUPITER.
M/T V1KSTRAUM (LADW4) (5.985/6.956/1981) ex SNARK - 95
ex OT ACID - 90 - fra EGD Shipping AS (Anders Utkilens rederi AS),
Bergen til Utkilen Shipping AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.
Desember 2000:
M/S AUTOSKY (LAOR5) (21.010/6.670/2000) - fra United Car
Carriers Norway AS, Grimstad til UECC (IOM) Limited (Repr.: NilsHenrik Jaeger c/o UECC (Norway) AS, Grimstad, dirft: United Euro
pean Car Carriers Norway AS, Grimstad), Douglas/ Grimstad.
M/S AUTOSTAR (LAOS5) (21.010/6.670/2000) - samme som
AUTOSKY.
M/T BOW SATURN (LAHK2) (17.561/28.085/1976) ex BOW
STAR - 98 - Star Tankers Limited, Douglas/Haugesund, Repr. endret
fra (T. Alendals Rederi AS, Haugesund til Salhus Shipping
AS,Karmsund)
M/T FOSSANGER (LAPT2) (22.637/38.088/1988) ex NORTHERN
WOLF - 89 ex FORT WOLF - 89 sjøs. NORTHERN WOLF - fra
Westfal-Larsen Shipping AS til Westfal-Larsen & Co. AS (Forr. Ufor
andret Westfal-Larsen Management AS), Bergen.
M/S GREEN GRYS TAL (LAOG4) (5.084/6.085/1992) ex
CARMENCITA - 98 sjøs. Som ERIKSON GLACIER - fra Penguin
Trader ANS (Green Management AS), Bergen til Green Crystal, Ber
gen.
M/T HELIGE (LAHV4) (34.974/50.001/1991) - Partrederiet Myhre
Havtor I DA fusjonert i april 1997 med/til Partrederiet Bergesen D Y
Shipping DA (Bergesen D.Y. ASA), Oslo.
M/S NORCLIFF (LAXE4) (8.407/5.800/1995) ex BRAVO - 95 - sjøs.
Som CROWN LINK - fra Ganger Rolf Shipping Invest AS, Oslo til
Knock Holding AS, Oslo.
M/TNORTH PACIFIC (LALK5) (58.853/107.800/1986) ex NORD
PACIFIC - 93 - fra Nemeth Lic., Douglas/Sandefjord til Amadryas
Maritime Corp., Monrovia/Sandefjord (Repr. Uforandret Jahre-Wallem
AS, Sandefjord).
M/S ODIN EXPLORER (LAGQ4) (1.544/775/1967/69/81/90) ex
MASTER ODIN - 95 ex SKANDI PIONEER - 91 ex WESTERN
VIKING II - 90 ex WESTERN VIKING - 84 ex SEEFAHRT - 80 Dimas Navigation Company Limited, Nicosia/Bergen. Repr. endret
fra (Stella Marine AS, Oslo til Geobird Management AS, Oslo), drift
uforandret (Seabird Management AS, Oslo).
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M/S SEAWAY KINGFISHER (LAGE5) (3.672/740/1989/97) ex
ATLANTIC SURVEYOR - 98 ex YURITRIFONOV - 97 - Kingisher
DA (North Sea Shipping Holding AS, adresse endret fra Klokkarvik
til Bakkasund), Stavanger/Bergen.
M/S STAR ISMENE (LANT5) (29.898/46.500/2000) - fra Poseidon
Ltd. (Repr.: BillabongAS, Bergen, drift: Grieg International AS, Oslo),
Hamilton/Bergen til Grieg Poseidon AS, Oslo/Bergen.
M/S STINA (LNZQ3) (1.318/1.380/1971) ex GARDEN - 95 ex
MISTRESSS - 85 ex LUCIA - 80 ex TOR FOREST - 74 ex LUCIA
BOS - 71 - fra KS Bines Shipping, Feda/Flekkefjord til Saltire Ship
ping Limited (Inter Marine Øystein Hansen, Farsund), Windygates
Pike/Flekkefjord.
M/S TAI SHAN (LAZP4) (48.676/15.577) exNOSACTAI SHAN 96 - fra Actinor Car Carrier Holding AS (Barber Ship Management
AS, Lysaker), Oslo/Tønsberg til Capital Bank Public Limited Com
pany (Repr.: Actinor Car Carrier Holding AS, Oslo, drift: Wilhelmsen
Lines Shipowning AS, Lysaker), Handbridge/Tønsberg.
M/T TEAM TELLUS (LAJA5) (21.796/34.286/1983) ex TEAM
STORVIKEN - 97 - fra Team Tankers Shipping AS, Bergen til Cham
pion Transport AS (Champion Tankers AS), Paradis/Bergen, omdøpt
til CHAMPION.
M/S WESTWOOD BREEZE (LAOT4) (29.369/46.908/1992) ex
SAGA BREEZE - 98 - fra KS Borgestad.Forest IIA/S (Aktieselskapet
Borgestad), Porsgrunn til KS Clover Breeze, Oslo/Porsgrunn.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2000:
M/S ANNA KARIN (LEBR) (30/-/1954) - Gunnar Lund, Berlevåg/
Vardø (F-2-B) - slettet 13.10.2000 som kondemnert (Ble senket
04.06.1999).

47 —
November 2000:
M/S AQUA-PRINCE (LMMV) (227/282/1967) ex SVEAFJORD 88 ex HAUGNES - 73 - Aqua Ship ANS (Jan ErikTaule, Fyllingsda
len), Rong Bergen - slettet 13.11.2000 som kondemnert (Opphugget
ved Fosen Gjenvinning AS, kondemnert etter brann 06.06.1999).
M/S FREDVANG (JXRV) (28/-/1959) ex ÅSE RINGNES - 91 ex
RINGNES - 68 - partrederiet Havmann (Torleif Skotheimsvik), Ne
verdal/ Svolvær (N-021-ME) - slettet 21.11.2000 som kondemnert
(Ble senket 22.09.2000 i Agdenes).
M/S HAVGULL (LJMJ) (103/-/1969/90) ex AUREBØEN - 90 ex
NYSTJERNEN - 89 - Nordlandsbanken ASA, Bodø - solgt til Stor
britannia
M/S LINITO (LLBW) (4.200/6.000/2000) - ex APATINES - 00 Boreal Shipping & Industrier AS (Bergen Shipping AS), Bergen - over
ført til NIS, samme navn, signal LLBW3.
M/S LYSBRIS (LJLN) (5.656/5.175/1999) - Lys-Line Rederi AS, Oslo
- overført til NIS, samme navn,signal LJLN3.
M/S SKANDI PATAGONIA (LLFR) (4.641/4.200/2000) - DOF
Rederi AS, Storebø/Bergen - overført til NIS, samme navn, signal
LLFR3.
Lekter T.V.l (LM4760) (60/-/1957) - Tangen Verft: A/S, Kragerø slettet 29.11.2000 som kondemnert (Er senket ved Nerås i Vestnes).
M/S VIKING (LCDI) (18/-/1913) - Fredrik Albertinius Fredriksen,
Veidholmen/Kristiansund (M-101 -SM) - slettet 21.11.2000 som kon
demnert (Ble senket i 1989).
M/S ÅRVAK (LCZE) (16/-/1933) - Sten Holmen, Mausundvær/
Brønnøysund (ST-89-F) - slettet 16.11.2000 (Er senket i godkjent
dumpefelt ved Agdenes i Trondheimsfjorden).

Desember 2000:

M/S HAVGLIMT (LMIW) (17/-/1946) - Kjell Petter Christensen,
Værøy/Svolvær (N-106-VR) - slettet 30.10.2000 som kondemnert
(Senket 20.07.1999).

M/S ADVER (JXDI) (36/-/1942) ex TRAUST III (Kgl.Norske Ma
rine) - 60 - Andelslaget Traust Tre, Trondheim - slettet 07.12.2000
som kondemnert.

M/S HEIDI (LCGD) (-/-/1948) -Rune Halvorsen,Porsgrunn (TK-9P) - slettet 19.10.2000 som kondemnert (Er tillintetgjort).
M/S HUNTER (LIWP) (262/—/1980) ex ORION II - 97 ex CHR1S
B- 95 ex WANDA LOUISE - 90 - Hamour Shipping AS, Bergen/
Haugesund - overført til NIS, samme navn, signal LIWP3.
M/S JENNY (LNQP) (15/-/1937) - Brynjulf Dagfm Hanssen, Oslo/
Vardø (F-114-B) - slettet 30.10.2000 (Solgt på tvangsauksjon i 1980).
M/S LYSBLINK (LJZG) (5.656/5.175/2000) - Lys-Line AS, Oslo overført til NIS, samme navn, signal LJZG3.
M/S MERIDIAN (JXTZ) (556/—/1971) ex STALLO - 99 - Meri
dian AS, Skjervøy/ Hammerfest (F-84-H) - solgt til Russland.
M/S OCEANIC VIKING (LHWZ) (9.075/7.000/1996/00) ex VI
KING LADY - 00 - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund - over
ført til NIS, samme navn, signal LHWZ3.
M/S POLARTRÅL (LIIF) (1.000/361/1980/98) ex CAPE LANCE 97 - Labrador AS, Ålesund/Tromsø - solgt til Sankt Vincent og Grena
dinene

M/S AGDER (LKYF) (70/-/1932) - Agder Skoleskipsfo rening c/o
Bjarne Wilmann, Arendal), Grimstad - slettet 07.12.2000 som forlist.
Lekter AKER 9 (LM5532) (624/-/-/1918) - Kavringen Båtsenter (Geir
Arne Pedersen), Nesoddtangen/Oslo - slettet 07.12.2000 som kon
demnert.

M/S SESAM (LHDU) (950/1.150/1972) ex PIRHOLM - 95 ex NINA
- 88 ex DREAM TWO - 86 ex FRENDO FREIGHTER - 79 ex EGER
FREIGHTER - 75 ex NENNY FIGHTER - 74 - AS Roger Jensen
Trading Co. Ltd., Kongsberg/Drammen - solgt til De Forente Ara
biske Emiratene, til Naveed Ahmad & Mohammad Rashid Malik,
omdøpt POWER 1 , under Panama flagg med signal H=2231.
M/S SILVERØN (LGVS) (64/-/1947 - Kystkompaniet Sverre Halv
orsen, Berg i Østfold/Halden - solgt til Sverige
M/S STREIF SENIOR (LITS) (44/-/1979) - Stord Cruise Service AS
(Kristi Sæle Kvamme), Stord/Hammerfest - solgt til Sverige
M/S TRIO VEGA (LHCK) (1.366/2.250/1971/94) ex MYRTIND 99 ex INA - 94 ex SANNA - 93 ex INGER - 88 ex SANNA - 88 ex
TEKA - 85 - Trio Shipping AS, Bekkjarvik/Bergen - overført til Sankt
Vincent og Grenadinene, samme navn.
M/S VESLESTRIL (LJMP) (100/—/1981) Simon Møkster Shipping
AS, Stavanger - solgt til Sverige

M/S ALDA (LNRQ) (42/-/1949) ex KLUBBEN - P/R Albertsen &
Berseth (Terje Albertsen, Sjetnemarka), Hundhammeren/Harstad - slet
tet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S ANDVAKE I (LFLG) (43/-/1917) ex SVANHILD I - 28 - Trygve
Torkelsen, Mosterhamn/Haugesund (SF-35-SV) - slettet 07.12.2000
som kondemnert (Solgt til ukjent eier i 1969).
M/S ARION (LKYB) (32/-/1904) - Folmar Nilsen, Drammen - slet
tet 07.12.2000 som kondemnert (Uten aktivitet på over 20 år).
M/S AUREGUTT (LDYU) (131/250/1912) ex SANDGUTT - 79
ex VESTFOLD IV - 74 ex GLOMMEN 2-62- Arnold Asle Hjorth,
Strusshamn/Trondheim - slettet 07.12.2000 som kondemnert (Kon
demnert etter bunnhavari, ender nedrigging i Kristiansund våren 1989,
senket).
M/F BJORØY (LNOJ) (302/—/1970) ex LANGØY - 92 - Searoads
Group AS, Grimstad/Bergen - overført til Belize
M/S BLÅMANN (LJZY) (83/-/1938) ex RYA - 68 - Brødrene Isaksen
A/S, Tromsø - slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S BOBLEN (LKAZ) (34/-/1938) ex DRAG - 81 ex REIGSTAD 68 ex VESTKAPP I - 4? Ex GUNNAR I - 4? Ex LANGESUND I - 4?
Ex STELLA - 39 - Boblen Sportsdykkerklubb, Bergen - slettet
07.12.2000 som kondemnert (solgt til ukjente eiere).
M/S BROR (LDRN) (13/-/1949) - Partrederiet Bror (Kåre
Thorgersen), Gibostad/Tfomsø (T-497-LK) - slettet 07.12.2000 som
forlist (Forliste på Finnmarkkysten i 1977).
M/S EDITH I (LJWO) (43/-/1918) - LeifJacobsen og Steinar Kristi
ansen, Ulsvåg/Skudeneshavn - slettet 07.12.2000 som kondemnert (Ble
kondemnert i 1978).
M/S ELIDA FRAM (LGEZ) (148/205/1914/60) ex F RAMVIK - 93
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ex ZEPHYR - 82 ex GRETCHEN - 56 - Olje- & Miljøservice AS,
Melandsjø/Horten - slettet 13.12.2000 som opphugget.
M/S FJELSUN (LLZM) (98/-/1918) - Elvin Morskogen, Asbjørn
Morskogen og Edvard Andreas Morskogen (Edvard Andreas Mor
skogen), Herøy/Sandnessjøen - slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S FREIAI (LICO) (29/-/1899) - Alfred Høvik, Foldfjorden/ Trond
heim - slettet 07.12.2000 som kondemnert (Ble hugget og brent for
ca. 60 år siden).
M/S FRYDENLUND (LMMX) (166/-/1943) - Bodø Dykker og
Froskemannsservice c/o Steinar Bach, Bodø - slettet 07.12.2000 som
kondemnert.
M/S GAMLE MARSTEINEN (LIMB) (49/-/1939) - Partrederiet
Gamle Marsteinen (Stian Reksten), Nesoddtangen/Oslo - slettet
07.12.2000 som kondemnert.
M/S GEIR-FINN (LLFB) (103/-/1944) - Helge Skavøy, Egersund/
Måløy (SF-50-v) - slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S GIRE JANE (LGCD) (49/-/1902) - Alfred Skaje og Johan J.
Kalvær, Norddyrøy/Kristiansund - slettet 07.12.2000 som kondem
nert.
M/S GRASØY (LLON) (114/180/1937) exAMOS -49 ex NISSAN
- 46 ex LIDAN - 42 - Polar Cruise A/S, Oslo/Ålesund - slettet
07.12.2000 som kondemnert (Skulle opprigges ril seilfartøy, men er
sansynligvis kondemnert).
M/S GUSTINE MARIE (LGEH) (32/-/1888) ex RUTH - Skipsaksje
selskapet Rederiet Selvin c/o Albert Selvin, Minde/ Bergen - slettet
07.12.2000 som kondemnert (Ble beslaglagt i 1945, solgt til ukjent
eier).
M/S HAMPEROKKEN (LHIR) (195/-/1949) ex LYNGEN-RIKS
VEG 50 - 64 - I/S Ørenslaks (Jan Glesaaen), Oslo/Bodø - slettet
07.12.2000 som kondemnert.

Lundenes ex Binna fra 1972 er utflagget til Gibraltar,
fotografert av Terje Nilsen
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M/S HANSINE (LIYF) (27/-/1934) ex DAGNY III - Wm, A. Mohn
& Søn A/S (Gustav Emil Mohn), Bergen/Svolvær - slettet 07.12.2000
som kondemnert.
M/S HARALD (LGFL) (49/-/1908) - Anders Kristiansen og Tallak
Kristiansen, Kragerø - slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S HARDANGEREN (LGFO) (48/-/1864) - P/R Hardangeren
(Arthur Andresen), Rovde/Trondheim - slettet 07.12.2000 som opp
hugget (Ble opphøgd i 1957).
M/S HAVØRN-ØRN (LGRN) (6/-/1985) ex HAVØRN - 93 - Tu
senfryd ASA, Vinterbro/Oslo - solgt til Danmark
M/S HELGE (LGHV) (44/-/1915) - Alf R. Johansen, Henningsvær/
Svolvær - slettet 07.12.2000 som kondemnert (Kondemnert for 15 år
siden).
M/S HILMAR (LEBF) (24/-/1910/53) - P/R Jan I. Storvikm.fi., Vest
smøla/Kristiansund (M-48-SM) - slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S HJALMAR (LGIU) (87/-/1946) - Alfred Danielsen, Skrova/Bodø
- slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S HUSEVÅG (JWSR) (38/-/1958) ex ARVID DAHL - P/R Huse
våg (Kjell Arne Husevåg), Longva/Sandnessjøen (N-415-HR) - slettet
07.12.2000 som kondemnert. (Ble kondemnert i 1985).
M/S HUSLAND (LIXA) (38/-/
) - Partrederiet Arne, Harald, Vi
dar Fjørtoft (Arne Fjørtoft), Fjørtoft/ÅJesund - slettet 07.12.2000 som
kondemnert.
M/S INDUSTRI (LGKL) (48/-/1910) - Sverre Tvedt, Oldernes, Jo
han Burkeland, Nesttun, Ivar Øksendal, Odd Eriksen, Wilhelm Iver
sen og Halfdan Steen Hansen (Wilhelm Iversen), Bergen/ Narvik slettet 07.12.2000 som kondemnert (Ble solgt på tvangsauksjon i 1949,
Steigen namsrett).
M/S JUDITH (LMQM) (19/-/1930) - Partrederiet Roald og Odd
Sørnes (Roald Sørnes), Sandnessjøen - slettet 07.12.2000 som
kondemnet (Er kondemnert etter brann).
M/S KRONHOLM (LLEV) (245/—/1944) ex KROKVAAG ex SE
NIOR I - A/S Fiskernes Bank, Båtsfjord/Tromsø - slettet 07.12.2000
som kondemnert (Er senket i Veggefjorden ca. 1979).
M/S KVALHOLM (LJEL) (49/-/1949) - Kvalholm AS, Os/Bergen slettet 07.12.2000 som solgt til utenlandsk eier.
M/S KÅGØY (LCEM) (491/—/1976) - Skjervøyfisk AS, Skjervøy/
Tromsø (T-165-S) - solgt til Uruguay
M/S LUNDENES (LICK) (1.731 /2.740/1972) ex WENCHE - 95 ex
MICHELLE - 93 ex TRIS-STAR - 91 ex MICHELLE - 91 ex
LUNDEVAAG - 91 ex GRETA - 85 ex BINNA - 78 - Skipsaksje
selskapet Polaris, Sortland - overført til Gibraltar, samme navn, signal
ZDEG4.
M/S LYKKEBUEN (LJUR) (25/-/1925) ex SLEIPNER - Harald Bør
resen, Rustefjelbma/Vadsø (F-87-TN) - slettet 07.12.2000 som kon
demnert (Ble kondemnert 13.02.1987).
M/S LYNGSTEIN (LHGJ) (59/-/1908) ex SIGURD - Partrederiet
Oliver Johnsen, Brønnøysund (N-85-BR) - slettet 07.12.2000 som
kondenert (Ble kondemnert i 1975).
M/S MAAKSTEIN (LGDS) (22/-/1931) - Partrederiet Eidet (Arnt
Egil Eidet), Urangsvåg/Bergen (H-94-B) - slettet 07.12.2000 som kon
demnert (Er sunket ca. 1991).
M/S MAGNETEN (LGSV) (45/-/1924) - Åsulv Thomsen, Søgne/
Mandal - slettet 07.12.2000 som kondemnert (Er gått tapt i Torpedals
fjorden ca. 1976).
M/S MISTELTEIN (JWME) (28/-/1944) - Erik Sørum, Oslo - slet
tet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S MOBILBUNKER 7 (LKPH) (26/-/1932) - Mobil Oil Norge Al
S, Oslo/Trondheim - slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S MORGENGRY (LGVE) (25/-/1930) - Otto Johnsen, Åmnes/
Tromsø - slettet 07.12.2000 som kondemnert (Ble kondemnert i 1970).
M/S NESHEIM (LKXC) (38/-/1896) ex AVANCE - Partrederiet Jo
han Lindmpsen (Johan Lindrupsen), Tromsø - slettet 07.12.2000 (Sank
med sandlast ca. 1960).
M/S OLYMPIC PRINCESS (LJLX) (3.295/4.170/1999) - Olympic
Nor AS, Fosnavåg/Ålesund - overført til Bahamas
M/S OPPLAND-FERJEN (LM5457) (274/-/1951) ex HAMAR-
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KAPP-FERJEN - 75 - A/S Mjøslekter, Kapp/Hamar - slettet
07.12.2000 som opphugget (Firma opphørt).
M/T OSLO ENERGY (LJZE) (87/-/1968) - K/S Oslo Energy II A/S,
Oslo - slettet 07.12.2000 som opphugget.
M/S POLARBULK (LEMW) (1.547/2.650/1973/84) ex DYNA
BULK - 96 ex FRAKT - 89 ex SLOT SCANDINAVIA - 84 ex MERG
SCANDINAVLA - 80 - Falkeid Shipping AS, Finnøy/Stavanger - over
ført til Sankt Vincent og Grenadinene, samme navn, signal J8B2046.
S/S RUSTUNG (LCSH) (46/-/1932) - Oldus Storfjell og Arne Stor
fjell (Arne Storfjell), Henningsvær/Svolvær - slettet 07.12.2000 som
forlist.
M/S SANDFJELL (LIVQ) (38/-/xxxx/34) - Partrederiet Ulvestad (Jør
gen Ulvestad), Innfjorden/Molde - slettet 07.12.2000 som kondem
nert.
M/S SANDRA (LMCF) (281/—/1969/79/95) ex SANDRA MARI 00 ex BJØRNHOLM - 97 - Eldfisk I KS, Måløy/Ålesund (SF-75-V) slettet 15.12.2000 som opphugget (Er opphugget i Grenaa, Danmark).
M/S SANDRUPSON (JWVZ) (98/-/1958) - Partrederiet Wilhelm
Simonsen m.fl.,(Wilhelm Simonsen), Nordvågen/Tromsø (T-372-K)
- slettet 07.12.2000 som forlist.
M/S SENJAGUTTEN (LLYC) (30/-/1946) - Partrederiet Senjagutten
(Einar Stokmo), Stokmo/FIarstad (T-35-TN) - slettet 07.12.2000 som
kondemnert.
M/S SIGNE (LHGG) (37/-/1907) - Haakon R. Kiil, Skjervøy, F. Ken
del, Hammerfest og Otto Kiil, Tromsø (Otto Kiil), Tromsø - slettet
07.12.2000 som kondemnert.
M/S SJOØY (LIEE) (27/-/1920) - Ole Jacobsen, Ingvald Jensen og
Martin Jensen (Ingvald Jensen), Bremnes/Haugesund - slettet
07.12.2000 som kondemnert.
M/S SJØBERG (LLJW) (58/-/1945) - Johannes N. Høydal, Aust
efjorden/ÅJesund - slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S SJØDUR (LKMB) (49/-/1941) - Rosmer Pape Pettersen, Oslo/
Bergen (H-270-H) - slettet 07.12.2000. (Solgt flere ganger).
M/S SNØGG II (LIPH) (30/-/1916) - Partrederiet Snøgg II (Inge
Nærø), Leinøy/Ålesund (M-78-HØ) - slettet 07.12.2000 som kon
demnert.
M/S SOLIVAGN (LJJB) (46/-/1936) ex VAGN - 89 - Den norske
Stiftelsen Linbusamfundet, Kolbotn/Bergen - slettet 07.12.2000 som
forlist.
M/S SOPEN (LDOD) (26/-/1915/47) - P/R Odd Hjalmar og Hjal
mar Torrisen (Hjalmar Torrisen), Bodin/Stokmarknes - slettet
07.12.2000 som kondemnert.
M/S STOREBROR (LMDD) (52/-/1946) ex KRANFJORD - 67 ex
CEMENT 7-64 ex TID 180 - 47 - Vidar Isaksen, Greåker/Harstad solgt til Storbritannia
M/S STJØRTINN (LHTS) (72/-/1893) - Palmar Hånes, Petter
Knardal og Agnar Knardal (Agnar Knardal), Rovde/Ålesund - slettet
07.12.2000 som kondemnert.
M/S SVALEN (LHMP) (46/-/1883) - Sigurd Jonassen, Sagvåg/ Hau
gesund - slettet 07.12.2000 som opphugget.
M/S SØRHAV (LKWW) (24/-/1933) - John Mardon Fredriksen,
Korshavn og Tor Werner Fredriksen, Hafslundøy (Tor Werner Fred
riksen), Hafslundøy/Farsund - slettet 07.12.2000.
M/S TENAX (LLFJ) (429/325/1988) - Bugsertjeneste II AS KS, Hau
gesund - overført til Bahamas
M/S TRANS BALTIC (LHYW) (3.382/3.994/1975) - Euro Trans
Skips AS, Bergen - overført til Bahamas
M/S TRANS NORDIA (JXIQ) (4.876/4.020/1986) - Euro Trans
Skips AS, Bergen - overført til Bahamas
M/S TRESFJORD I (LHQH) (88/-/1928) - Partrederi Kåre Leger
nes m/fl. (Kåre Legernes), Vikebukt/Molde - slettet 07.12.2000 som
kondemnert.
M/S TROLIG (LKKZ) (37/-/1940) - Johannes Herløsund og Her
mann Herløsund (Hermann Herløsund), Herdla/Bergen (H-152-A) slettet 07.12.2000. (Ble solgt i 1975 til en skraphandler i Sunnhord
land, ikke reg.)
Flytekran TROSVIK-GUBBEN (LJEW) (448/—/1972) - Trosvik-
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Polarbulkyra Finnøy er nå utflagget til St Vincent, slik den norske
småskipsflåten nåflykterfla uheldige rammebetingelser. Foto Terje
Nilsen

gubben AS, Skien - slettet 13.12.2000 som forlist (Forliste i Skagerak
04.04.2000).
M/F TUFJORD (LGNS) (800/660/1972) ex KÅFJORD - 00 Sagachain AS, Haugesund/Hammerfest - overført til Honduras, om
døpt til AUD MARIA
M/S TVISKJÆR (LCVI) (89/-/1953) ex NY FOSNAVÅG ex VAL
DERØY - P/R Kjell Larsen og Roald Waage (Kjell Larsen), Hidra
sund/ Flekkefjord - slettet 07.12.2000 som kondemnert.
M/S URD II (LHRS) (31/-1909) - Mons O. Bildøy, Bothilde P. Bildøy,
Ivar I. Bildøy, Anders J. Bildøy og Ingebrikt A. Bildøy (Mons O. Bildøy),
Bildøy i Fjell/Ålesund - sletter 07.12.2000. (Solgt til Tafjord i 1934,
ikke reg.).
M/S VELOX (LLGG) (429/325/1988) - Bugsertjeneste II AS KS,
Haugesund - overført til Bahamas
M/S VERBENA (LHUG) (42/-/1893) - Halfdan Skaalvik, Vik i Hel
geland/Brønnøysund - slettet 07.12.2000 (Solgt flere ganger uten re
gistrering) .
M/S VOLSTAD (JXVF) (2.412/—/1988) - Volstad AS, Ålesund
(M-20-A) - overført til New Zealand
M/S WESTBAY (LMJM) (465/700/1942/48) ex WESTRAY- 61 ex
HMS WESTRAY - 46 - Borg Skipsrederi AS, Haramsøy/Ålesund slettet 07.12.2000 som kondemnert (Rapportert avrigget 05.1985, sen
ket 04.11.1986).

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2000:
M/S CLARE (LAVI4) (5.617/2.850/1972) ex DANA BALTICA - 96
ex VINZIA E - 94 ex NORCREST - 93 ex WESERTAL - 92 ex
MEYER EXPRESS - 73 ex WESERTAL - 72 - NL Group I/S c/o
Advokat-firmaet Lowzow & Monberg (Goliat Holding AS), Køben
havn/Oslo overført til Bahamas, samme navn, signal C6RF4.
M/T MAERSKHOLYHEAD (LAQP5) (17.980/22.500/2000) - The
Maersk Company Limites (Ivar Johan Berge, Randaberg), London/
Bergen overført til Isle of Man, samme navn, signal ZQUA7.
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M/TNORD-JAHRE PRINCESS (LALF4) (52.164/96.648/1991) ex
JAHRE PRINCESS - 93 - Fjord Princess Company Ltd., Monrovia/
Sandefjord (Repr.: Jahre-Wallem AS, Sandefjord, drift: Jørgen Jahre
Shipping AS, Sandefjord) - solgt til Liberia, omdøpt til CRUDE PRIN
CESS, signal.
M/S NORDFRAKT (JXUT3) (1.900/2.550/1969) ex GARDWAY
94 ex EURO TRAMPER - 87 ex JÖRN GRAEBE - 83 ex FALKEN
BERG - 78 ex VELAZQUEZ - 73 - Andreassens Rederi ANS, Bodø slettet 09.10.2000 som forlist (Sank etter kollisjon med M/S HYUNDAI
EMPRESS utenfor Lisboa 29.05.2000).
M/S NORMAND VESTER (LIRI3) (3.061/4.560/1998) - Solstad
Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - overført til NOR,
samme navn, signal LLHT.
M/S TIDERO STAR (LAMY4) (9.698/5.482/1978) ex ANZERE 91 - Tidero AS (Acomarit AS), Oslo - overført til Portugal for Madeira
register ?, samme navn, signal CQUH, Portugal flagg.
M/S TRANS CARRIER (LAUJ4) (8.476/6.266/1994) ex SWAN
HUNTER - 99 ex PARCHIM - 97 ex SWAN HUNTER - 96 sjøs.
KORSNÄS LINK - Valmue Shippinh KS, Helldal/Bergen overført til
Bahamas, samme navn, signal C6RM5.
November 2000:
M/T BALINA (LALZ4) (4.226/6.153/1975) exTARQUIN RANGER
- 92 ex DELTAGAS - 86 - Hydroship A/S, Porsgrunn - solgt til Pa
nama, omdøpt til TAUROGAS, signal
M/TNORD-JAHRE TARGET (LAJ04) (77.931/142.031/1990) ex
JAHRE TARGET - 93 - Park Venture Company c/o Wescol Norway
AS, (Jahre-Wallem AS), Monrovia/Sandefjord - solgt til Liberia, om
døpt til CRUDE TARGET, signal ELYP4.
M/S SEABOARD COSTA RICA (LACY5) (19.802/14.466/1984) ex
TAKORADI - 99 ex SEKI ROANOKE - 84 - Wilhelmsen Lines
Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg solgt til Seaboard Costa Rica Ltd.
(Seaboard Ship Management Inc.), Panama, samme navn, signal H3RS.
Desember 2000:
M/S BALTIC NEWS (LHLN3) (5.603/4.944/1990) ex NORNEWS
SUPPLIER - 98 ex GOLD RIVER - 95 - Euro Trans Skips AS, Bergen
- overført til Bahamas
M/S BELSTAR (LAQC4) (24.155/43.419/1992) - Belstad KS (Belships
Management AS), Oslo - solgt til Iran
M/S BREMER SATURN (LAYN4) (2.854/4.070/1994) - Biella Ship
ping Inc. (Th. Jacobsen & Co.AS), Monrovia/Sarpsborg - solgt til tysk
kjøper for registrering i Gibraltar
M/S GREEN ESKIMO (LAMY5) (4.427/5.438/1984) ex GARNET
REEFER - 96 ex WINTER REEFER - 96 ex ATLAS REX - 95 - Green
Eskimo AS, Bergen - solgt til Sank Vincent og Grenadinene
M/S SAGA SPRAY (LATI4) (29.381/46.700/1994) -Scorpio Carriers
Ltd. (Nivan Shipping Services AS), Monrovia/Oslo - overført til Hong
Kong
M/S SKAUTOPP (LAVA2) (22.308/36.202/1983) ex VIRANA - 97
ex SEVEN ARROWS - 89 - BS Skautopp KS (B.Skaugen Holding
AS), Oslo - solgt til Blue Pride Shipping Ltd. (Imperium Ship-mana
gement S.A.), Monrovia, Liberia, omdøpt til BLUE PRIDE, signal
ELYT2.

Fiskebåten
Oktober 2000:
M/S ALBERT SENIOR (LK2391) (74/-/1986/95) - fra LeifJosefsen,
Senjahopen/Tromsø til O. E. Hanssen AS, Andenes/Tromsø, omdøpt
til ROALDSEN JUNIOR (N-229-A).
M/S BARENTSTRÅL (JXBW) (415/198/1986) ex MIKAL BERNT
SEN - 90 - fra Arctic Trål AS c/o Finnmark Maritime Management
AS, Båtsfjord til Skjong Havfiske AS, Valderøy, omdøpt til SKAR
ODD, hjemsted endret fra Vardø til Ålesund (M-47-G).
M/S BLOMVIK (LMPQ) (244/189/1954/56) ex TRØNDERTRÅL
- 00 ex SULAHOLM - 91 ex FINNØYBUEN - 86 ex AUSTERVON
- 80 ex SULA I - 71 - fra Blomvik AS, Valderøy/Ålesund til Blomfisk
AS, Lødingen/Ålesund (N-32-LN). I november til Husby ANS (Ole
Arvid Husby), Averøy/Ålesund (M-17-AV).
M/S BROEGG (LAQT) (515/—/1989/91) - Fjørtoft Havfiske AS,
Fjørtoft/Ålesund, omdøpt til BROEGG I (M-85-H).
M/S CALYPSO (LGYZ) (167/194/1968/80) ex MARSTRAND - 78
ex INGER - 69 - fra Nea Havfiske AS, Bremnes til Sørenes AS, Mos
terhamn. (H-131-B). Hjemsted endret fra Egersund til Hauge-sund.
M/S GADUS (JXQZ) (2.136/—/1987) ex ELDBORGTRÅL - 00 fra AS Eldborgtrål, Ålesund til AS Bjørnøy, Vartdal/Ålesund (M-24VD)
M/S GJERDSVIK (LILH) (58/-/1979) ex MONTY - 83 - fra Gjerd
svik AS, Gjerdsvika/Ålesund til Nesagutt AS, Brartvåg/Ålesund
(M-57-H).
M/S HURLABAS (LJYF) (366/—/1979) ex BRIMIR - 99 ex
SLETTUNUPUR - 97 ex BRIMIR - 97 ex GUDMUNDUR GUD
JONSSON - 94 ex NIISA - 92 ex NATAARNAQ I - 88 ex
NATAARNAQ- 88 - fra Øystein Hurlen MS Hurlabas M-193-H c/o
Øystein Hurlen, Brattvåg/ Ålesund til Hurlatrål AS, Brattvåg/Ålesund
(M-66-H).
M/S KVALØYVÆR (LIXE) (183/—/1980) ex NOTBAS - 95 ex SI
VERT SENIOR - 92 ex HANNE BIRGITHE - 86 - fra Kvaløyvær
AS, Tromsdalen/Vardø til Rollon As, Hammerfest/Vardø (F-181-H).
Merkenr. ble i desember endret til (F-20-H).
M/S LANGENES (LGWZ) (379/—/1978/85/93) ex BOLLAFISK 92 ex STIG-THORBJØRN - 87 - fra Barentz Sea Products AS c/o
Roaldnes AS, Valderøy/Harstad til Torsken Fiskeriselskap AS, Torsken/
Harstad (T-8-TK).
M/S LYSHAUG (LMEM) (398/—/1967/69) - fra Tromsland AS,
Finnsnes til Brødr. Davik AS, Brattvåg, omdøpt til BOLTHOLM,
hjemsted endret fra Tromsø til Ålesund (M-456-H).
M/S M. TORE (JXCR) (80/-/1986) ex TRÆNFJORD - 99 ex JO
HANNES MO - 91 - fira Martin Tore Sivertsen, Myre/Melbu til A/S
Grøtfjordbuen, Eidskjosen/Melbu (T-67-S).
M/S NORDIC SEA (LLCZ) (344/—/1977/84) ex NORDIC
PRINCE -00 ex KAMARO -97 ex NYGÅRD SJØEN -91 - fra Frøya
nes AS, Stad-landet/Måløy til Nobba Havfiske AS, Stadlandet/Måiøy
(M-47-A).
I desember til Nordic Ocean AS (Ervik Sjøfisk Invest AS, Stadlandet),
Vardø, hjemsted endret fraÅesund til Hammerfest (F-46-LB).
M/S NORDNES (LNCR) (240/—/1977/92) ex GUNNARSON 97 ex BRØDRENE HUSEVÅG - 89 ex GULLAKS - 87 ex GREEN
FIELD - 84 - fra Nordnes AS c/o Roaldnes AS, Valderøy/Ålesund til
Nordnes Kystfiske AS, Valderøy/Ålesund (M-60-G).
M/S NYTAMPEN (LJHW) (24/-/1953) - fra Fisk & Reker AS, Bodø
til MK Nytampen AS, Bodø (N-45-B).
M/S OLE-KRISTIAN NERGÅRD (LLBD) (599/—/2000) - fra Ytre
Rolløya AS, Harstad/Tromsø til Senja Fiskeriselskap AS, Gibostad/
Tromsø (T-6-LK).
M/S OLESÆTREMYR (LIHM) (1.921/—/1991) ex NESTOR - 97
ex ROSIE - 96 ex RYBAK - 86 - fra Brødrene Sætremyr Rederi AS,
Deknepollen/Måløy til Havbris DA (Solveig Strand), Åesund/ Måløy,
omdøpt til HAVBRIS (M-25-H). I nov. ble hjemsted endret fra Måløy
til Åesund.
M/S ONSØYVÆRING (LMZI) (106/-/1984/99) - fra John Martin
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Fabrikktråleren Gadus
er solgt fra Ålesund til
Vartdal. Den er
bygget på Langsten i
1987 som Eldborgtrål.
Foto Tommy Lars
Larsen

Nilsen, Engalsvik/Fredrikstad til Onsøyværing AS, Engalsvik/Fredrik
#
stad (0-25-F).
'
M/S ROLLON (JWVW) (247/—/1967/94) ex SMØLAGUT - 74 ex
TINGANES - 72 - Veidar & Nesbakk AS, Hammerfest/Ålesund, om
døpt til ROLL (F-124-H). I nov. ble adressen endret til c/o Vidar Alnes,
Godøy. Hjemsted uforandret Ålesund.
M/S SOLØYVÅG (JXOC) (300/—/l975/96) ex SENJABAS - 95 ex
HEPSØ VIKING - 90 ex THEVIKING - 85 ex SOLØYVÅG - 83 ex
ROSUND - 82 - Soløyvåg AS, Hustad/Molde, omdøpt til SOLØYBAS
(M-186-F). I nov. videre solgt til Thor-Erling KS, Egersund, omdøpt
til SVANAVÅG, hjemsted endret fra Molde til Egersund (R-186-ES).
M/S STAALNES (LKVD) (44/-/1964) ex STÅNGSUND - 86 - fra
Lyng AS, Måløy til Kystfisk AS, Måløy (SF-245-V).
M/S STATTHAV (JWTE) (258/—/1957/79) ex FRØYANES - 94 ex
GOSSINGEN - 88 ex VIKAVAAG - 86 ex BORDANES - 71 - fra
LeisundAS, Bjarkøy/Hammerfest til Værland AS, Honningsvåg/Ham
merfest, omdøpt til NORDFFAV (F-155-NK).
M/S STATTHAV JUNIOR (LIRC) (383—/1979/87) ex FRØYA
NES JUNIOR - 97 ex VÅGSTEIN - 92 - fra Lyngholm AS, Stattlandet/
Måløy til Statthav AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Stadlandet/ Åle
sund (SF-15-S). I desember omdøpt til STATTELAV.
M/S SÆVTKING (LFFSK) (945/491/1985/95) ex MALINA K. - 95 fra Svinøy AS, Fosnavåg/Ålesund til Sæviking AS, Fosnavåg/Ålesund
(M-14-HØ).
M/S TENOR (LALU) (3.186/—/1988/95) ex OTTAR BIRTING 93 - fra Sætremyr KS, Ålesund til Sætremyr AS, Ålesund (M-158-A)
M/S TROMSØYVÆRING (LFCVX) (249/—/1973/83) ex BAKKE
VIKING - 88 ex SALTNESVÅG - 86 ex KARL SENIOR - 83 ex
ODD GJENDEM - 80 - fra Rystraum AS, Tromsø til Nordic Ocean
AS c/o Ervik Sjøfisk Invest AS, Stadlandet/Tromsø, omdøpt til
STATTEGG (F-82-V).
M/S URVAAG (LLLY) (417/—/1970/87) ex ØYAREN - 99 ex
FRØYAREN - 82 - Langøy Kyst og Flavfiske AS, Averøy. Hjemsted
endret fra Måløy til Kristiansund (M-57-AV).
M/S VANNAFISK IV (LGQK) (302/—/1978) ex TORBERG - 99 fra Vanna Havfiskeselskap AS, Hansnes til AS Roaldnes, Valderøy.
Hjemsted endret fra Tromsø til Ålesund, omdøpt til TORBERG
(M-46-G).

November 2000:
M/S ANDAVÅG (LEDT) (218/—/1954/56/94) ex MEREDIAN 93 ex VIKNAFISK - 92 ex DALBUEN - 88 ex FLOBJØRN - 77 ex
MÅNES - 69 ex GLANNØY - 64 - fra Harry Joliannessen, Hetlevik/
Florø til Partrederiet Leinebris ANS (Paul Harald Leinebø, Leinøy),
Moldtustranda/Florø (M-337-HØ).

M/S ANNE BEATE (LGWN) (195/-/1993) - fra Furnes Drift AS,
Mauseidvåg/Ålesund til Hellskjær AS, Elnesvågen/Ålesund, omdøpt
til HELLSKJÆR (M-3-F).
M/S AUD-LILL (LEVW) (273/—/1977/92) ex RUNING - 88 ex
RAKON - 81 ex HELLSKJÆR - 81 - fra Søviknes AS, Vatne/Molde
til Aud-Lill AS, Ålesund/Molde (M-60-H).
M/S ELDBORG (LFRM) (291/—/1965/75/89) ex CARL EGEDE 72 - fra Beitveit Havfiske AS c/o Sande Rekneskapskontor AS, Lars
nes/Åiesund til Beitveit Trading AS, Larsnes/ Ålesund
(M-291-S).
M/S HAVBRÅTT (LIOC) (45/-/1979) - fra Partred. OlafNilsen m.fl.
ANS (OlafNilsen), Grøtavær/Harstad til Havbrått AS, Andenes/Har
stad (N-77-A).
M/S FLAVDRØN (JWZU) (964/—/1968/70/86) ex STRAND SE
NIOR - 99 ex NORDERVON - 85 - fra Nils O. Sandtorv, Hjellestad/
Bergen til Havdrøn AS, Hjellestad/Bergen (H-25-BN).
M/S KVERNSUND (JWQF) (126/-/1957) ex FFARØYFJORD - 81
ex FURNES - 76 ex MORSUND - 72 ex RELIN - 66 - fra Sænes AS,
Båtsfjord/ Haugesund til Arne Bye & Co. KS, Myre/Haugesund, om
døpt til OMVEGTRE (N-248-0).
M/S NIPNES (JXVP) (137/107/1988) ex MARIE-HELENE - 97 fra Nipnes AS c/o Oddvar J. Olsen, Kvaløysletta til Bogen Fiskeri AS,
Glesvær. Hjemsted endret fra Tromsø til Bergen (H-21-S). Ble i de
sember omdøpt til BOGASUND.
M/S NORDLYS (LELP) (23/-/1931/49 - fra Kåre Myrland og Hugo
Pettersen (Kåre Myrland), Gravdal/Svolvær til Myrland Kåre P/R ANS
(Kåre Kristoffer Myrland), Gravdal/Svolvær (N-41-W).
M/S NYGAARD (LMKZ) (42/-/1957) - fra Kåre Ivar Nilsen, Brei
vikbotn/Tromsø til ICnut-Ivar Nilsen, Breivikbotn/Tromsø
(F-100-HV).
M/S RADIN (LDUJ) (85/-/1955/61/91) ex ARNØYSTEIN - 97 fra Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø/Sortland til Havbøen KS, Ande
nes/Sortland (N-171-A).
M/S SANDSØY JUNIOR (LDHC) (191/—/1964/68) ex BJØRN
ØYBUEN - 00 - ex SIRAFISK - 85 ex NY ARGO - 79 ex BARMNES
JR. - 71 ex VIKSTRØM - 68 - fra Sandsøy Havfiske AS, Sandshamn/
Tromsø til Partrederiet Leinebris ANS (Paul Harald Leinebø, Leinebø),
Moldtustranda/Tromsø (M-339-HØ).
M/S SKARHEIM (LLJU) (496/—/1967/89/97) - fra AS SkaÆeim,
Ellingsøy/Ålesund til Husby ANS (Ole Arvid Husby), Averøy/ Åle
sund (M-7-AV).
M/S STÅLHOLM (JXZI) (286/—/1968/79/81) ex BERGHOLM 97 ex LYNGHOLM - 96 ex GROTLE - 94 - fra Ervik Havfiske AS,
Stadlandet/Måløy til Frøyanes Junior AS c/o Merkantil Tjenester Stad
AS, Stadlandet/Måløy (SF-201-S).
M/S SÆNES JR. (LHQV) (172/—/1987) ex SÆNES - 95 - fra Nilco
AS c/o Finnmark Maritime Management AS, Båtsfjord/ Vardø til
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Kvernsund AS cl o Finnmark Maritime Management AS, Båtsfjord/
Vardø (F-38-BD).
M/S SÆTRING I (LHAH) (377/—/1978/83) ex SÆTRING - 00 ex
GEIR- HANS - 92 ex GEIR - 89 - fra Geir Peder Urkedal, Vatne/
Ålesund til Sætring AS, Langevåg/Ålesund (M-123-G).
M/S VESTLINER (LJVR) (656/—/1988/99) ex LORD AUCK
LAND - 99 ex ATLANTIC EXPLORER - 92 - fra Nobba Havfiske
AS, Stadlandet til Nordkappjenta AS, Honningsvåg, omdøpt til
NORDKAPPJENTA, hjemsted endret fra Ålesund til Hammerfest
(M-525-A).
M/S VIKANØY (LHTT) (242/—/1979) ex NORDKAPPFISK - 96
ex SIRAFISK - 93 ex MEILANDSTIND - 86 -fra Havbør AS, Straum
sjøen/ Hammerfest til Børingen AS, Straumsjøen/Hammerfest (N-210BØ).
M/S VRAKET (LKVW) (231/—/1967/85) ex STEINSUND - 00 ex
M. NILSEN - 97 ex FREDRIK ARNTZEN - 72 ex VESTKAPP - 70
- fra Værland AS, Honningsvåg/Hammerfest til Nordkappjenta AS,
Honningsvåg/Hammerfest (F-247-NK).
Desember 2000:
M/S BERGSTRÄL (LJQS) (343/—/1976) ex BERGSTRÅL SENIOR
- 99 ex THORUNN HAVSTEEN - 98 ex JULIUS HAVSTEEN - 95
- fra Bergstrål AS, Bud/Molde til Solheimtrål AS, Hustad/Molde (M
31-F).
M/S DÅVØY (LHGM) (226/—/1978/87) ex ANN TOVE - 98 ex
VARØY - 84 - fra Vanna Havfiskeselskap AS, Hansnes/Tromsø til Po
lar Prawn AS, Tromsø (T-290-T).
M/S FISKENES (LLFX) (318/-/1967/77/87) ex SÆTERØY - 70 fra Partrederiet Fiskenes ANS (Jan Kåre Fiskerstrand), Fiskarstrand/
Ålesund til Suderøy Havfiske AS, Ålesund, omdøpt til KVITNES (M
71-S).
M/S GULARØY (LEIE) (91/-/1982) - fra Partred. ANS Gularøy (John
Iversen), Averøy/Kristiansund til Gularøy AS, Averøy/ Kristiansund
(M-22-AV).
M/S HERØYHAV (LJTD) (2.183/—/1999) - fra Herøytrål RolfJarle
Ervik c/o Rolf Jarle Ervik, Bølandet/ÅJesund til Herøyhav AS, Bølan
det/Ålesund (M-520-HØ).
M/S JANNE MARIE (LJYM) (42/-/ 1938) ex LENVIKBUEN - 80 ex
ROLLA - 63 - fra Janne Marie AS, Skjervøy/Tromsø til Hamneidet
Eiendom AS, Hamneidet/Tromsø (T-222-LK).
M/S KJELSVIK (JXPS) (124/—/l986) - fra Kjelsvik AS,Båtsfjord/
Vardø til Varanger Havfiske AS, Båtsfjord/Vardø (F-41-BD).

M/S KVALØYFJORD (LKRL) (283/—/l967/82/86) - Kvaløyfjord
AS, Tromsø, omdøpt til KVALØYFJORD II (T-70-T).
M/S LUNDSTØSKJER (LJFG) (253/—/1981/98) exÅKERØY- 00
ex FJELLDUR - 99 ex SUNNANÖ - 98 ex RÖRÖ - 94 ex ASTRID II
- 88 - Dønna Havfiske AS, Dønna/Sandnessjøen - til Klaring ANS,
Svolvær/Sandnessjøen, omdøpt til KLARING (N-l-V).
M/S M.YTTERSTAD (JXAY) (1.481/1.757/1986/88) ex HAVMANN
- 93 - endret fra Ytterstad Fiskeriselskap KS (Magnus Ytterstad) til
Ytterstad Fiskeriselskap AS, Lødingen/Harstad (N-25-LN).
M/S MAIBLOMSTEN II (LGTA) (44/-/1914) - Partrederiet MS So
nar ANS (Atle Audun Remøy), adressen endret fra Fosnavåg til Tøns
berg, hjemsted uforandret Langesund (M-121-HØ).
M/S REITEBRIS (LKAL) (92/-/1981/83/95) ex TORNADO - 85 fra Partrederiet Reitebris ANS (Selmar Reite), Leinøy til Partrederiet
Atløy Kystfisk DA (Rolf-Arne Norstrand), Atløy, omdøpt til ATLØY
BUEN, hjemsted endret fra Ålesund til Florø (SF-55-A).
M/S RØDHOLMEN (LNZA) (920/—/l967/88) ex SELVÅG SE
NIOR - 99 - endret fra Ytterstad Fiskeriselskap KS til Ytterstad Fiskeri
selskap AS, Lødingen/ Harstad (N-17-LN).
M/S SILDØY (LGMS) (340/330/1978/86/93) ex BØMMELFISK 96 - fra Lomax AS (Ervik Sjøfisk Invest AS), Stadlandet/Måløy til
Frøyanas AS, Stadlandet/Måløy (SF-6-S).
M/S SYDVIND (LJLJ) (24/-/1950) ex SYDBRIS - 79 - fra Lars H.
Ytterland, Valderøy/Ålesund til Sydvind AS, Vigra/Ålesund (M-56-G).
M/S TOLIKO (3YSI) (95/-/1959/86/91) ex TOFTØY SENIOR - 99
ex OLE-JOHN - 90 ex ARNØY - 84 - fra Odd Viken, Roan/Trond
heim til M/S Toliko DA v/Odd Viken (Jens Kristian Kristof-fersen,
Alta), Roan/Trondheim (ST-25-R).
M/S VENDLA (LJTP) (1.773/—/1999) - fra Nils Olai Østervold,
Torangsvåg/Bergen til Vendla AS, Torangsvåg/Bergen (H-40-AV).
M/S VIMA (LFMR) (1.479/—/1977/96) ex TROMSBAS - 96 ex
OSVALDSON - 91 exTHEVIK - 89 ex MELØYVÆR - 87 - endret
fra Vima AS (Hallvard Bertin Birkeland) til Vima AS, Storebø/ Bergen
(H-90-AV).
M/S VÆRLAND (LAKW) (271/—/1971/74/85) - fra Værland AS,
Honningsvåg til Frøyanes AS, Stadlandet, hjemsted endret fra Ham
merfest til Måløy (SF-258-S).
November 1997:
M/S RADEK (JWNT) (80/-/1957) ex ARNØYSTEIN - 97 - Arild
Sekkingstad. Adresse rettet fra Bekkjarvik til Honningsvåg. Hjemsted
uforandret Ålesund (N-126-NK).
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Tråleren Bergstål er av
islandsk opprinnelse, bygget
i 1976og er nylig solgt
internt i Romsdal. Foto via
Illustrert Norsk Skipsliste
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Lofoten på slipp hos Mjellem & Karlsen i Bergen, fotografert 10. januar av Per Albert Lund

m
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Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
”Nordnorge”- Redningsøvelse
Onsdag 22.november 2000 ble det utført redningsøvelse ombord
i ”Nordnorge” ved Florvågøy/Askøy i tidsrommet ca. kl. 13.30
- ca.kl. 16.00. Sørgående la seg i ro på fjorden ved Askøy mens
øvelsen pågikk. Det var deltakelse fra bl.a. Bergen Brannvesen
m.fl. Etter øvelsen gikk hurtigruta til kai i 16.00-tiden og
passasjerer og last ble tatt i land.
”Nordkapp”
”Nordkapp” stoppet i Tromsø på nordgående torsdag 9.
november 2000. Turen nordover fra Tromsø 09.11.2000 kl.
18.15 til Kirkenes med retur sydgående til Tromsø 12.11.2000
kl. 23.45 ble kansellert. Skipet gikk inn igjen i rute på syd fra
Tromsø 13.11.2000 kl. 01.30.
Pga. uvær i Øst-Finnmark stoppet ”Nordkapp” nordgående
rute mandag 15.januar 2001 i Honningsvåg. Skipet gikk inn
igjen i ruta si fra Honningsvåg på sør onsdag 17.januar på
morgenkvisten.
”Lofoten”
”Lofoten” har vært på verksted hos Mjellem & Karlsen Verft i
Bergen i tidsrommet 31.12.2000-02.02.2000, dvs. tre fulle
rundturer. Skipet har utført klassearbeid m.m.
Lørdag 27.januar vart skipet slept frå verkstedskaien og snudd
av to slepebåtar i 10.00-tiden før skipet tøflfet ut Pudde-fjorden
for prøvekjøring på Byfjorden. Etter at prøvekjøringen var over
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gikk ”Lofoten” til kai ved Skoltegrunnskaien i 12.30-tiden. Fram
til fredag 2.februar lå hurtigruta ved kai på Skolte-grunnskaien
og samme dag var det forhaling til Frieleneskaien før hun om
kvelden kl. 22.30 la ut på ny tur nordover til Kirkenes.
”Lofoten” har som første hurtigruteskip fått status som verne
verdig fartøy av Riksantikvaren i januar 2001. Skipet er bygget
i 1964 ved Akers Mek. Verksted i Oslo og har seilt trofast i
hurtigrutefart i 37 år mellom Bergen og Kirkenes.
Nytt hurtigruteskip “Finnmarken”
OVDS har inngått kontrakt med Kleven Verft as i Ulsteinvik
om bygging av ny hurtigrute for levering i mars 2002. Rederiet
har bestemt at skipet skal fa navnet ”Finnmarken”.
Onsdag 24.januar ble første modul lagt på beddingen ved
Kleven Verft. Mesteparten av denne er laget i Ulsteinvik,men
noen seksjoner er bygget ved Kleven/Rovde. Andre modul fra
verftet Baltija i Litauen var på plass 29.januar. To moduler fra
Polen kommer i uke 10 og ved verkstedet holdt man i slutten av
januar på å montere to store baugpropellere i en modul fra
Litauen i monteringshallen på verftet i Ulsteinvik. Frem til
sjøsetting i september vil en ny modul komme til nesten hver
uke. I tillegg skal nesten 150 trailere kjøre ferdige lugarer fra
Turku i Finland til Ulsteinvik.
“Nordnorge” - ekstratur til Levanger
På nordgående seiling fra Trondheim lørdag 3.mars vil
”Nordnorge” ha ekstra anløp av Levanger. Hurtigruta låg til kai
i en time, før ferden gikk videre nordover til Rørvik. Bak
grunnen for ekstraanløpet er at det blir arrangert Marsimartnan
i Levanger denne lørdagen.
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Nordnorge” - värcruise

Til våren, i april 2001 skal ”Nordnorge” igjen på vårcruise til
utlandet. Skipet ankommer Bergen tirsdag 3. april i vanlig rute
fra Kirkenes. Kl. 17.00 samme dag kaster skipet loss for vårtur
til Belgia og Frankrike. Skipet anløper Haugesund, Stavanger,
Kristiansand, Zeebrugge, Dieppe, Le Havre på veg sydover og
ankommer Caen søndag 8.april. Her ligger skipet til utpå
senkvelden tirsdag 10.april og kaster loss ved midnatt. Så går
turen nordover igjen innom de samme havner før skipet er tilbake
i Bergen søndag 15.april kl. 05.30
Andre vårcruiset går til Orknøyene,Hebridene,Skottland, Isle
of Man og Irland. Søndag 15.04.2001 kl. 17.00 kaster vi loss
nok en gang. Skipet anløper Kirkwall, Stornoway, Greenock,
Douglas på veg sydover og ankommer Dublin fredag 20.april
tidlig på morgenen. Samme kveld kl. 23.30 legger skipet ut på
returen nordover igjen med stopp i samme havner som på syd.
Onsdag 25.april kl. 13.30 er hurtigruta tilbake igjen i Bergen.
Om kvelden 25.april kl. 20.00 kaster skipet loss igjen på sin
første ”sommer-rute” nordover langs kysten i hurtigrutefart til
Kirkenes med bl.a. kort stopp i Geiranger torsdag 26.04 på tidlig
etttermiddag.
Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har inngått kontrakt med Fosen Mek. Verksted om
bygging av ny hurtigrute for levering april 2002. Skipet får
navnet ”Trollfjord”.
28.12.2000 erklærte TFDS opsjon og bestilte enda et nytt
hurtigruteskip for levering 15.mars 2003. Dette blir et søsterskip
av ”Trollfjord” og skal også bygges ved Fosen Mek.
Årlige verkstedsopphold

”Kong Harald” var på verksted i tidsrommet 13.01.200124.01.2001. ”Polarlys” var på verksted i perioden 25.01.200105.02.2001. Dette er rutinemessige verkstedsopphold og begge
hurtigrutene gjorde jobben ved Fiskarstrand Verft.
“Norstjernen” utleid

TFDS og selskapet Norwegian Fjordsteamers AS inngikk på
sensommeren i fjor en leieavtale for tre år for vinterleie av
”Nordstjernen”.
TFDS skal seiv benytte skipet i sommerfart på Svalbard.
Norwegian Fjordsteamers AS leier båten i den tiden hun ikke
seiler på Svalbard. Selskapet forsøkte i fjor høst å seile mellom
Bergen og Flåm m.m. med den gamle hurtigruta.
Foreløpig ble dette et kortvarig prosjekt. Skipet var i aktivitet
en knapp måned fra 21.09.2000 til 09.10.2000
Etter ankomst Bergen 09.10.2000 kl. 0700 gikk skipet nordover
igjen utpå formiddagen til Fiskerstrand Verft hvor hun ankom
ankom om kvelden. ”Nordstjernen” har siden ligget i opplag
ved verftet.
Omlag 7.mars kaster ”Nordstjernen” loss fra Fiskerstrand Verft.
Skipet skal da benyttes til private charter en kort tid i forbindelse
med filmingen av ”Dinas bok”.
Fredag 27.april skal ”Nordstjernen” igjen seile på Sogne
fjorden. Avgang Bergen blir fredag kl. 20.00 med stopp i
Høyanger, Vik,Leikanger,Flåm og Gudvangen om lørdagen. Så
fortsetter en videre utover igjen til Balestrand sent lørdag kveld
og ligger der til søndag morgen. På formiddagen søndag er det
stopp i Høyanger før skipet er tilbake i Bergen igjen søndag kl.
17.00

Mandag 30.april Id. 15.00 kaster hun loss for Hardanger
fjorden. Skipet ankommer Rosendal samme kveld og ligger over
der til tirsdag morgen. Så er det stopp i Ulvik, Eidfjord,
Ullensvang og Tyssedal om tirsdagen. Onsdag morgen/formiddag
er det anløp i Mosterhamn og skipet er tilbake igjen i Bergen kl.
16.00.
Onsdag 2. mai kl. 20.00 er det ny tur fra Bergen til Sogn,
retur tilbake fredag 4.5 kl. 17.00
Fredag 4. mai kl. 20.00 går det ny helgetur fra Bergen til
Sogn med retur søndag 6. mai kl. 17.00
Mandag 7. mai kl. 15.00 går skipet tur fra Bergen til
Hardanger og er tilbake onsdag 9. mai kl. 16.00
Onsdag 9. mai kl. 20.00 er det ny tur til Sogn med retur til
Bergen fredag 11. mai kl. 17.00
Fredag 1 l.mai Id. 20.00 går skipet spesialtur fra Bergen med
reiselivsfolk til Hardanger og er tilbake i Bergen søndag 13. mai
kl. 17.00.
Da avslutter ”Nordstjernen” vårturene fra Bergen og er ledig
for oppdrag inntil hun seiler nordover for å gå sommer-cruise
på Svalbard.
I juli og august har NF leid ”Salten” til å gå turer til Sogn og
Hardanger. Seilingsplanen ser slik ut:
Avgang Bergen
Man
Ons
Fre
Man
Ons
Fre
Man
Ons
Fre
Man
Ons
Fre
Man
Ons
Fre

02.07
04.07
06.07
09.07
11.07
13.07
16.07
18.07
20.07
23.07
25.07
27.07
30.07
01.08
03.08

Ankomst Bergen
Kl. 15.00 Hardangerfjord
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 15.00 Hardangerfjord
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 15.00 Hardangerfjorden
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 15.00 Hardangerfjorden
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 15.00 Hardangerfjorden
Kl. 20.00 Sognefjorden
Kl. 20.00 Sognefjorden

Ons 04.07 Kl.
Fre 06.07 Kl.
Søn 08.07 Kl.
Ons 11.07 Kl.
Fre 13.07 Kl.
Søn 15.07 Kl.
Ons 18.07 Kl.
Fre 20.07 Kl.
Søn 22.07 Kl.
Ons 25.07 Kl.
Fre 27.07 Kl.
Søn 29.07 Kl.
Ons 01.08 Kl.
Fre 03.08 Kl.
Søn 05.08 Kl.

16.00
17.00
17.00
16.00
17.00
17.00
16.00
17.00
17.00
16.00
17.00
17.00
16.00
17.00
17.00

Planen videre er cruise sent i september og i desember 2001.

Harald Jarl
I Skipet 4/2000 sto det informasjon om div. verksteds
opphold. For "Harald Jarfs vedkommende ble det planlagte
verkstedopphold utsatt. Det skal utføres ved Westcom i
Ølensvåg i tiden 9/2-20/2 2001.
For spesiellt intereserte kan jeg informere om at vi jobber
med å fa til et arrangement på vårparten i Bergen hvor det
vil bli "åpent skip" for publikum noen timer. Dette hadde vi
også under Nordsteam 2000 og det var vellykket. Har ikke
fastsatt dato, men håper dette vil la seg realisere. Det er mange
med stor interesse fortsatt for dette nostalgiske
Med vennlig hilsen
Jon Olaf Klodiussen
Kaptein MS «Harald Jarl»
TFDS ASA
Kirkegt. 1, N-9291 TROMSØ
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Skjøndals Slip 10.
januar - Haganes på
slipp, Tanahorn, losbåt,
Tyrving, fraktebåten
Sigfart ogLustrafjord.
Foto Per Albert Lund
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Color Line
M/S ”Sandefjord” har ligget for salg i Sandefjord inntil melding
om salg til Los Cipreses SA i Montevideo i begynnelsen av februar.
Hurtigferja ”Silvia Ana” har ligget i vinteropplag i gamle KMV
dokken i Kristiansand siden hun avsluttet ruta si i oktober 2000.
5.april skal hun være klar for rutefart mellom Kristiansand og
Hirtshals igjen.
Color Line vil i tiden januar til 4. april seile kun i helgene med
”Skagen” mellom Kristiansand og Hirtshals.

Fjord Line
I forbindelse med jul/nyttår endret Fjord-Line litt på seilings
planen. ”Jupiter” kom til Bergen onsdag 20.12.2000 kl. 21.15 i
rute fra Newcastle. Skipet ble så tømt og senere forhalt til Fest
ningskaien samme kveld. Skipet lå i ro der til hun la ut på nyttårs
cruise fredag 29.12.2000 Id. 17.00 fra Bergen via Haugesund,
Stavanger til Newcastle lør 30.12.2000 kl. 19.00. ”Jupiter” feiret
nyttår i England og forlot Newcastle søndag 01.01.2001 kl. 0200.
Turen tilbake gikk via Stavanger, Haugesund med ankomst Bergen
tirsdag 2.januar kl.07.00. Så ble det litt kaisliting igjen før skipet
gikk inn igjen i ordinær rute torsdag 4.januar kl. 17.00 fra Bergen.
”Bergen” seilte fra hjembyen fredag 22.12.2000 etter vanlig rute
kl. 16.30 via Egersund til Hanstholm lørdag 23.12.2000 kl. 09.00.
Samme dag retur derfrå kl. 16.30 via Egersund til Bergen julaften
24.12.2000 kl. 09.00. Så låg skipet i ro til juledag 25.12.2000 kl.
16.30 da hun igjen la ut på ny tur.
Fredag 29.12.2000 kom ”Bergen” tilbake til hjembyen kl. 11.00.
Så var det klart for nyttårs-cruise. Skipet avgikk Bergen lørdag
30.12.2000 kl. 16.30 til Hanstholm nyttårsaften 31.12.2000 for
kort landligge. Skipet kom tilbake til Bergen mandag 1.januar
2001 kl. 14.00 og avgikk igjen samme dag 16.30 i vanlig rute
igjen.
”Lygra” var til Bergen både i julehelga og nyttårshelga og hvilte
ut noen dager ved kaien på Bontelabo.
”Jupiter” var i dokk 8.-17.januar for å utføre nødvendig
vedlikehold.

”Bergen” var i dokk på Laksevåg Verft i Bergen i tidsrommet
17.-26.januar for nødvendig ettersyn. I samme periode gikk ”Lygra”
ren lasterute mellom Hanstholm-Egersund-Bergen.

Bilferjen Drøbak-Hurum AS
Fra 03.11.2000 er navnet på selskapet endret til Ferjeselskapet
Drøbak-Hurum-Svelvik AS

Bastø-Fosen AS

”Bastø II” konstanterte maskintrøbbel ved oppstart søndag
19.november 2000. En pumpe måtte skiftes av maskin-besetningen
og ferja var i drift fra kl. 17.15.
”Bastø I” hadde problem med en kjølevannspumpe / brennolje
sirkulasjonspumpe om morgenen mandag 27.november. Hun var
imidlertid i rute fra kl. 07.30.
Onsdag 31.januar på formiddagen hadde ”Bastø II” problemet
med kjølevannssystemet. Pga. dette mistet ferja en tur fra hhv. Moss
og Horten før hun var tilbake i rute igjen. Kl. 12.45 var det normal
rute over fjorden igjen for begge ferjene.
Bastø-Fosen leier inn en tredje ferje fra l.mai. Det blir ”Sogn”
som skal gå i rute over fjorden frem til 1 .oktober.
Hun skal gå ekstra fra morgenen av frem til kl. 17-18 mandag til
torsdag. Fredag blir det seiling fra morgen til utover kvelden. Lørdag
er det kun to ferger og søndag ettermiddag og kveld blir det tre
ferjer i fart.

Agder Cruise AS
M/S ”Risørjenta” (ex. ”Sørlandscruise” ex. ”Helgelands-ekspressen”)
er lagt ut for salg. Hun ligger for tiden stille ved kai i Stavanger.
Båten er for salg.

Flekkefjord D/S
FDS har bestilt ny ferge hos Flekkefjord Slip & Maskinfabrikk for
levering i september 2001. Ferja får plass til 38 pbe.

Rogalandscruise AS
”Fjordingen” ex. ”Hyen” ligger for tiden stille ved Buøy. Så vidt vi
kjenner til er båten for salg.
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Den nye Skudeferja til RT som er under bygging ved Flekkefjord
Slip & Maskinfabrikk skal leveres i juni 2001. Det blir ei lukka
pendelferje med plass til 68 pbe.
Fergesambandet Mekjarvik - Skudeneshavn var stengt fra
7.november 2000 kl. 06.20 til mandag 13.november pga. tekniske
problem med ferja ”Skudenes”. Det gikk hurtigbåt i ferjeruta til
erstatning.
”Gulen” var innleid fra FSF i tidsrommet 05.11.2000-03.12.2000
for sambandet Stavanger - Tau. Ferja kom til Stavanger søndag
5.november om kvelden og ble satt i rute fra 6.11.2000.
Først var ”Tau” til ordinært ettersyn hos Wartsila på Rubbe
stadneset i ca. 14 dagar fra 06.11. Da ”Tau” var ferdig gikk ”Strand”
nordover til Rubbestadneset for ettersyn i ca. 14 dagar.
Mandag 27.november 2000 tok RT og Flaggruten i bruk den
nye ”Fiskepirterminalen” i Stavanger.
Fra 2. januar 2001 reduserte RT rutetilbudet mellom Haugesund
og Stavanger for hurtigbåten ”Fjordbris”. Hver-dager, mandag til
fredag er det nå kun avgang fra Haugesund kl. 07.00 og 13.00 og
fra Stavanger kun kl. 09.10 og 16.35. Kveldsturen Haugesund Stavanger t/r utgår. Lørdag er ruta innstilt. Søndag går det to turer
hver veg mellom Haugesund og Stavanger, men ruta starter litt
senere på ettermiddagen fra Haugesund.
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ettermiddag. I staden kjem båten til Bergen først kl. 10.25 om
laurdagen og ligg her fram til retur kl. 15.00 frå Bergen.
Frå 1 .mai set HSD inn ”Ølen” som ferje nummer to mellom
Krokeide-Hufthamar-Austevollshella. Ho skal gå i rute kvardagar
mellom kl. 07.00 og 17.00 og om kvelden fredag og sundag.
Flaggruten (HSD)
Vraket av ”Sleipner” som gikk på grunn 26.november 1999 ligg
no ved Eide Marine Services i Høylandsbygd. Vraket vert ikkje
hogd før alle undersøkingane etter forliset er avslutta.
Etter forliset med M/S ”Sleipner” 26.11.99 har ”Draupner”
stort sett lege ved kai hos Oma Slipp på Leirvik,Stord. Båten har
no blitt ”ombygd” og testa. Måndag 13. november 2000 kom
båten til Skjøndal i løpet av dagen frå Stord. Tysdag 14.november
vart båten testa ved Marsteinen. Etter testen kom båten tilbake til
Skjøndal og låg der ei tid. Det vart utført nokre testar enkelte
dagar og siste hardtværtesten vart gjennomført vest av Marsteinen
fyr 30.november. Etter nokre dagar til kai ved Skjøndal vart båten
sigla til Stord igjen i begynnelsen av desember 2000. Onsdag
31 .januar kom båten tilbake til Munkebryggen i Bergen på etter
middagen og torsdag 1. februar hadde Sjøfartsdirektoratet
revisjon ombord. Etter at dette var over vart båten lagt til kai
ved Skjøndal. I skrivande stund ligg ”Draupner” framleis ved
Skjøndal i Bergen.

HSD og BF har vært i samtaler i vinter. Planen er at ”Bjørnefjord”
bygges om og settes i trafikk på Boknafjorden. HSD overtar så
”Stavanger” til sambandet Halhjem-Sandvikvåg.

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
BNR har som nevnt sist fått tillåtelse til å bygge ny Fedje-ferje.
Det vil bli en lukket pendelferje med plass til 35 biler og hun
vil bh utstyrt med slingretank. Ferja vil bli bygd i Spania, ved

Hardanger Surmhordlandske D/S (HSD)
Trekantsamband og nedlegging
Onsdag 27.12.2000 kl. 23.30 vart første del av Trekant-sambandet
Sveio-Stord-Bømlo opna. Det fekk i første omgang konsekvenser
for to ferjesamband, seinare to til:

27. desemberfait tofergeruter bort; senereförsvinner to til.
Foto fra Skjærsholmane, Dag Bakka Jr

”Bjørnefjord” gjekk siste tur frå Skjersholmane kl. 22.30 til Valevåg
og frå Valevåg kl. 23.00 til Skjersholmane onsdag 27.12.2000.
”Hordaland” gjekk siste tur frå Skjersholmane kl. 22.00 til Valevåg
og frå Valevåg kl. 22.30 til Skjersholmane onsdag 27.12.2000.
I skrivande stund ligg ”Bjørnefjord” i opplag på Skjers-holmane
ferjekai. Planen er at ferja skal ombyggast med slingretankar og få
lukka bildekk. Når dette er unnagjort vert ferja overført til
Boknafjorden og HSD får overta ”Stavanger” til ruta HalhjemSandvikvåg til erstatning for ”Melderskin” som vert reserveferje.
”Hordaland” overtok ruta Halhjem-Våge frå torsdag 28.12.2000
og ”Eidfjord” gjekk i opplag på Steinestø.

”Rosendal” gjekk siste tur frå Utbjoa kl. 22.10 til Skjers-holmane
og frå Skjersholmane kl. 22.50 til Utbjoa onsdag 27.12.2000.
Torsdag 28.12 gjekk ferja i opplag på Skjersholmane. Planen er
at ferja skal inn på sambandet Gjermundshamn-Løfallstrand til
sommaren.
HSD SJØ AS (HSD)

Frå 30.desember 2000 er det slutt på lørdagsrute i hurtigbåtruta
mellom Stord og Os. Samtidig kuttar HSD ut ”Tedno” si lør
dagsrute om morgen frå Bergen til Leirvik og retur på tidleg

Med åpningen avførste del av Trekantsambandet
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Zamakona i Bilbao og skulle vera ferdig til 17.03.2001. No er
det klart at ferja vert nokre månadar for-seinka.
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF)
Fylkesbaatane har bestilt ny ferje til Måløy-Oldeide hos
Fiskerstrand Verft for levering i november 2001.
Det vert ei pendelferje som er 72.2 m lang og har plass til 60
bilar og 200 passasjerar.
Nedlegging avfergesamband Gudvangen-Lardal

I samband med opninga av Lærdalstunellen måndag 27.
november 2000 vart ferjeruta Lærdal-Kaupanger-Gudvangen
lagt ned som riksvegferjesamband. Ferja”Svanøy” gjekk siste tur
kl. 12.00 frå Gudvangen denne måndagen til Kaupanger og
Lærdal.
Dessutan gjekk ”Sognefjord” ekstratur frå Gudvangen
27.11.2000 kl. 08.30 via Kaupanger til Lærdal ca. 11.10.1 denne
forbindelse gjekk det berre ei ferje mellom Dragsvik - Hella Vangsnes i tida 05.00-14.00 denne måndagen. (”Sognefjord” si
rute innstilt i dette tidsrommet).
FSF skal sigle med sommarferjer på sambandet GudvangenKaupanger-Lærdal i år 2001 med ferjene ”Sognefjord” og
”Fanaraaken” i tidsrommet 15.mai - 15.september.
I samband med nedlegginga av heilårsruta på Gudvangen
vart det frå 28.november oppretta ei lokal ferjerute mellom
Kaupanger og Frønningen. Denne ferjeruta vil gå i den tida det
ikkje er sommarferjer til Gudvangen.
Ferja ”Davik” er sett inn i denne ruta. Ho fekk avløysing av
”Fjærlandsfjord” i februar 2001. Ruta går fire dagar for veka.
Dessutan går ferja lasterute ein dag for veka innover Nærøy
fjorden til dei små bygdene langs fjorden.
Natt til sundag 12.november i 02.30-tida var det ubedne folk
og kasta laus alle trossene medan hurtigbåten ”Fjordprins” låg
til kai i Sogndal. Maskinsjefen oppdaga kva som skjedde og
saman med kapteinen fekk dei båten til kai. Då ugjerninga vart
oppdaga låg båten rett ut frå kai og hang kun etter lyskabelen.
Det var stilt på fjorden slik at båten vart ikkje skada.
Hurtigbåten ”Alden” berga ein sjark som hadde fått motor
havari ved Geita fyr om ettermiddagen tysdag 28.november
2000. ”Alden” låg i Bulandet då beskjeden kom og gjekk til
assistanse og fekk ombord slepar i halv firetida og slepte sjarken
inn til Bulandet. Etterpå var det tilbake i rute igjen.
”Svanøy” erstatta ”Sogn” som B-ferje på Lavik-Oppedal frå
29.november og samme dag kom ”Sogn” til Mjellem & Karlsen
Verft i Bergen.
”Sogn” har vore utleigd til Fosen Trafikklag for ruta FlakkRørvik frå slutten av januar og omlag 5 veker i forbindelse med
verkstedsopphold for FTL sine to ferjer.
Ferja ”Gulen” var tilbake i rute på Hella-Vangnes-Dragsvik
frå begynnelsen av desember etter endt utleige til Rogaland
Trafikkselskap på Stavanger-Tau i tida 05.11-03.12.2000
Torsdag 4.januar omlag kl. 12.10 rende ”Gulen” i kaien på
Dragsvik for sakte fart. Lemmen fekk seg ein trøkk og ein
hydraulikk sylinder vart øydelagd. Ferjekaien fekk ikkje skade.
Etter uhellet gjekk ferja til Balestrand og seinare same dag sigla
ferja utover til Solund Mek. for reparasjon. Ferja var tilbake i
rute etter eit par dagar. Reserveferja ”Sognefjord” vart henta
utover frå Kaupanger og overtok ruta kl. 17.35 same dagen.
Her gjekk ho fram til ”Gulen” var tilbake.
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Pga. uhellet med ”Gulen” måtte ”Sognefjord” utsette is
brytinga i Nærøyfjorden nokre dagar. Dermed måtte ”Fjordlord”
snu i Undredal nokre ekstra dagar pga. is inn til Gudvangen.
Siden jul hadde isen hindra den vesle lokalbåten ”Fjordlord” i å
anløpe Gudvangen.
Tysdag Ib.januar var ”Sognefjord” på isbryting i Nærøy
fjorden. Ho ligg for tida som reserveferje i Kaupanger. Når ho
utfører isbrytartjeneste går ho inn som erstattar for ”Davik” på
ruta Kaupanger - Frønningen. Slik kombinerar ho rutefart på
Frønningen og isbrytartjeneste i Nærøyfjorden. Denne tysdagen
bar det ut att den islagde fjorden i 11-tida tidsnok til å ta 12.30ruta frå Frønningen til Kaupanger.
Natt til lørdag 6-januar hadde to ungdomar sprengt ein boss
container på ferjekaien i Smørhamn. Eksplosjonen i boss
containeren som tilhøyrde ferja var så kraftig at kraftledningen
til ferjekaien vart øydelagd. Difor kunne ferja ”Førdefjord” ikkje
nytta ferjekaien i Smørhamn nokre timar laurdag medan
strømtilførsla vart reparert.
Ferja ”Sunnfjord” var i tidsrommet 08.12.00-14.01.01 til
verkstad hos Solund Verft for montering av nye rednings-middel
bl.a. utstyr for tørrskodd evakuering, nytt brannsystem m.m.
”Aurland” gjekk som avløysar og ho fekk montert same utstyret
i tida 30.10.00-08.12.00 ved Solund Verft. Neste ferje som blir
oppgradert er ”Eid”. Det skjer i løpet av sein-vinteren i år.
FSF - Turistfart

FSF har i høst kjøpt inn to mindre brukte ferjer. ”Odda” til
HSD er omdøpt til ”Fjærlandsfjord”. Ho skal inn i turistruta
på Fjærlandsfjorden til sommaren. Vinterstid skal ho gå mellom
Kaupanger og Frønningen.
Ferja kom til Bergen i slutten av november og 30.11.2000
vart ho formelt overtatt av FSF. Ferja låg nokre dagar ved
Munkebryggen før ho gjekk og la seg på utsida av ”Sogn” ved
Mjellem & Karlsen. I slutten av januar låg ferja enno ved
verkstaden.
Ferja vart omregistrert i Skipsregisteret 21.12.2000 kl. 14.15.
Då vart ho innført som ”Fjærlandsfjord” av Florø.
No mot slutten av januar ligg ferja ved Mjellem & Karlsen med
gamleskorsteinen til HSD og namnet ”Odda” fortsatt på
skutesida og framme under styrehusvindauga. Einaste ytre teikn
er FSF-flagget som vaiar i vinden frå masta på styre-hustaket.
”Rinna” til MRF er innkjøpt for sommarfart mellom Gud
vangen og Flåm. Ho har fått navnet ”Gudvangen”. Planen er å
bygge om ferja på same måte som søsterferja ”Skagastøl”.
Formell overføring for ”Gudvangen” av Florø skjedde hos
Skipsregisteret 21.12.2000 kl. 11.30.
I oktober 2000 kjøpte FSF den vesle hurtigbåten ”West-cruise”
som sist sommar var innleigd for turistruta mellom Flåm og
Gudvangen.
FSF- GODS

”Firda” rente på grunn på Tørnholmen sør av brua i Brøn
nøysund onsdag 20.12.2000 like før kl. 06.00. Båten var på veg
nordover til Træna for å laste frossenfisk. ”Firda” fekk hol i to
bunntankar akter og gjekk til kai i Brønnøysund etter
grunnstøtinga. Her vart båten undersøkt av dykkar. Begge
tankane vart tømt for olje natt til torsdag. Like før klokka elleve
torsdag 21.12 på formiddagen fikk ”Firda” seile nordover til
Sandnessjøen for reparasjon. Redningsskøyta ”Kaptein Skaugen”
fulgte ”havaristen” til Sandnessjøen. ”Firda” var tilbake i rute
igjen i veke 2/2001.
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Framnes” går for tida i frysefart mellom Noreg og Baltikum / Polen.

Stokkøy - Linesøy ble nedlagt som stoppested i desember 2000
da broen til Stokkøy ble åpnet.

”Hornelen” gjekk i opplag i Florø i mai og ”Sonja Helen”
vart leigd inn til ågå Industriruta. I heile november gjekk
”Hornelen” avløysing medan ”Sonja Helen” var på verkstad hos
Mjellem & Karlsen Verft i Bergen. Etter endt oppdrag gjekk
båten i opplag igjen i Florø. ”Hornelen” er no i januar seld til
Thaiti. Ho skal til Danmark for ombygging for å fa større
bunkerskapasitet m.a. I skrivande stund ligg båten i Florø.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
Hurtigbåten, nye ”Namdalingen” ble døpt i Risør lørdag
25.november på formiddagen. Båten ble liggende ved verftet
noen uker for siste finpuss og 22.desember kom båten til
Namsos. Onsdag 17.januar 2001 ble nybåten satt inn i vanlig
rute mellom Leka-Rørvik-Namsos.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
Laurdag 18.november hadde ”Fjørtoft” problem med eine
maskina. Ruta frå Ålesund kl. 14.10 til Nordøyane vart innstilt.
”Tresfjord” ble tatt ut av rute Molde-Vestnes pga. propell
skade lillejulaften 23.desember 2000. Hun ble sendt til verksted
hos Fangsten i Tomrefjorden. ”Veøy” ble satt inn som avløser
inntil storferja var tilbake mot slutten av fjoråret.
Pga. problem med ferjekaien på Rjånes 1.juledag, måndag
25.desember 2000 måtte bilferja ”Solnør” gå mellom Eiksund
og Volda inntil ferjekaien vart ferdig ordna kl. 17.00 om
ettermiddagen. Då vart det igjen vanleg rute.

MRF - Turistfart
MRF kjøpte like før jul halvparten av aksjane i Langevågs
selskapet Cruiseservice as. Dette selskapet har leid inn materiell
fra Ålesund Båtcharter as. Begge selskapa er eid og drevet av de
samme personene i Langevåg.
MRF overtar også aksjemajoriteten i Ålesund Båtcharter as.
Sist sesong hadde MRF et nært samarbeid med Cruise-service
as og selskapet planlegger å samordne satsinga si i charter
markedet gjennom dette selskapet.
Hurtigbåten ”Hardangerfjord” innkjøpt fra HSD i Bergen for
nokre år tilbake blir drevet av Cruiseservice as.

Fosen Trafikklag (FTL)
FTL har lagt ut ”Lagatun”, ”Austråt” og ”Munken” for salg.
Alle tre har lagt på Hitra. Nå er ”Munken” solgt til Statens
Vegvesen i Møre og Roms-dal. Formelt eierskifte fant sted
9.november kl. 15.40 hos Skipsregisteret. Vegvesenet skal bygge
henne om til arbeids-båt. Reserveferja ”Fru Inger” ligg ved
Kvernhusvika Verft, Hitra. “Stokkøy” i ferjeruta Revsnes -

Gamlebåten som er for salg har fått navnet ”Namdalingen
II”. Denne endringen ble registrert i skipsregisteret 11.oktober
2000 kl. 10.45.
Lekaferja AS
Lekaferja AS har fått tillåtelse til å bygge ny lukket pendelferje
til sambandet Skei - Gutvik. Ferja er nå bestilt hos Cammell
Laird (Tyneside Shipyard) i Newcastle. Ferja skal ha plass til 38
pbe og 99 passasjeren Nyferja skal ha en servicefart på 12 knop.
Byggepris er 64 mill. kr. Ferja blir 55,8 m lang. Det skal monteres
en Mitsubishi fremdriftsmotor i hver ende. Ferja skal ha et
mannskap på 4 mann. Etter planen skal ferja være ferdig fra
verkstedet i februar 2001 og klar for rutetrafikk på
Lekasambandet i mars 2001.
Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har nå bestilt ny ferge for sambandet Horn - Andalsvåg.
Ferja skal bygges hos Cammell-Laird (Tyneside Shipyard) i
Newcastle for levering i august 2001. Ferja er en SKS, 50-bilers
ferje med plass til 150 passasjeren Ferja blir 70m lang.
Helgeland Trafikkselskap (HTS)
HTS har fått løyve å til å bygge ny 50-bilers ferje til sambandet
Stokkvågen - Lovund. Levering var planlagt til desember 2000.
Nyferja er forsinket og ny leveringsdato var satt til 9.januar 2001.
Så planla HTS dåp til den 17.februar 2001. Nå er ferja ytterligere
forsinket og dåp vil tidligst kunne skje 3.mars. Ferja skal først
seiles til Sandnessjøen for opplæring av mannskap og testing i
omlag 14 dagen Nyferja ventes satt i rute i løpet av mars. Ferja
blir en lukket pendelferje, mye lik selskapets M/F ”Sigrid”. Ferja
blir bygd i Gdansk ved Northern Shipyard.
HTS har lagt ut bilferja ”Tenna” for salg,
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Namdalingen ble navnetpå
den nye hurtigbåten til
Namsos Trafikkselskap, levert
noeforsinketfra Lindstøl i
Risør. Fotografert 29. januar
av Jarle Nicolaisen i Rørvik.
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Helgelandskes katamaran
Helgeland fotogrtafert av
Frode Folkestad høsten
2000. Båten er levert fra
Båtservice i Mandal i 1997
og tar 199 passasjeren
__ kl--,
. G'

Lofoten Trafikklag
”Lofotferge I” sløyfet siste tur tirsdag 30.1 og første tur onsdag
31.1 pga. tekniske problemer. Ferga har hatt litt vansker med
skalkinga av løftebaugen forut.

Malangenforbindelsen AS
Den nye ferjeruta mellom Brensholmen på Kvaløya og Botn
hamn på nord-Senja som startet 1.7.2000 vil bli videreført som
sommerferge også dette året.

Nordtrafikk
M/S ”Myken” ex. ”Fjordlast” (DSD) gikk i opplag i Blokken i
begynnelsen av juli 2000 etter at Nordtrafikk ikke fikk fornyet
anbudet for kystgodsruta Bodø-Nesna. Båten ligger fortsatt i
Blokken og er for salg.
Finn Olsens Rederi AS, Bodø
Finn Olsen Rederi As i Bodø har overtatt anbudet for kystgods
ruta Bodø - Nesna fra 1 .juli 2000. Denne ruta går to dager i
uka fra Bodø og sørover og blir utført av ”Fjordlast” ex. ”Bindal”.
Rederiet har gamle ”Osa” innkjøpt fra OVDS i juni 2000 som
reservefartøy m.m.
Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
OVDS har nå inngått avtale om kjøp av enda en ferge fra det
svenske firmaet Sundlink Contractors HB i Malmø. Dermed
har OVDS kjøpt inn tre ferger for ombygging i Klai
peda,Litauen. Fergene skal settes i fart i kommunene Rødøy,
Gildeskål og Meløy. Fergene får navnene ”Gildeskål” og ”Fykan”
og ”Ørnes”. Planen er at de to første skal være i rute i løpet av
februar 2001. Sistnevnte skal være klar til sommeren.
OVDS har kjøpt den australske hurtigferja ”Tamarii Morea”.
Ferja er en roro passasjerferge bygget i Australia i 1998. Fergen
har ikke vært i drift. Etter ombygging kan ferja ta 399 pass. og
80 pbe. Farten er oppgitt til 18-22 knop. Overtakelsen var
planlagt til 17.november. Etter ombygging er planen å ha ferja i
drift fra l.juni 2001 på ruta Bodø - Moskenes. Hun får navnet
M/F ”Bodø” har OVDS bestemt og ble registrert i NIS
28.november 2000 kl. 09.10. Hun forlot Australia helga 20/
21. januar og seilte da for Europa.
Andøyferge AS
«Andfjordferga» har gått forTFDS i vinter. Til sommeren skal
hun igjen i sommerfart mellom Andenes og Gryllefjord.

Øylandsruta
Til sommeren blir det igjen oppstart av Øylandsruta mellom
Skrolsvik og Harstad. Selskapet har fått leie bilferja ”Karlsøy”
hosTFDS. Sommeren 1999 ble ruta startet opp, men sommeren
2000 var det ingen rutefart.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har skrevet byggekontrakt hos Fiskerstrand Verft AS for
bygging av en lukket 62 PBE pendelferge. Fergen skal leveres i
mai 2001. Den nye ferja skal settes inn på sambandet Hansnes Vannøy.
TFDS har fra 04.09.2000 leid inn ”Andfjordferga” på
sambandet mellom Storstein-Nikkelby-Lauksundskaret. Den
vanlige ferja, ”Vengsøy” er lagt i opplag. ”Andfjordferga” var i
tiden 9-19.12 på Skjervøy Mek. Verksted for reparasjon av ror.
Da gikk ”Karlsøy” avløsning.
TFDS har leigd ”Goalsevarre” hos Bjørklids Ferjerederi fra
8.desember 2000 og fram til mai 2001. Ferja går på sambandet
Stornes-Bjørnerå og erstatter ”Dyrøy”.
”Dyrøy” er overført til ruta Grytøy-Bjarkøy-Sandsøy.
”Malangen” er dermed gått i opplag.
”Kjølva” gikk på grunn på en sandbanke ved innløpet til
Laukvika på Kvaløya lillejulaften, lørdag 23.12.2000 i 17.45tiden. Etter grunnstøtinga tok ferja inn litt vann. Sjarken
”Knivsegga” tok alle 11 passasjerene ombord ved 19.00-tiden
og brakte dem inn til Vengsøy. Ferja ble senere på kvelden dratt
av og midlertidig tettet. Julaften, søndag 24.12.2000 ble ferja
satt på slipp hos Hamek i Harstad. ”Karlsøy” ble satt inn som
avløser inntil ”Kjølva” var tilbake.
”Godfjord” var til rutinemessig ettersyn og div. maskinarbeid
i perioden 25.01-06.02. ”Karlsøy” gikk avløsning, noe som
medførte noe redusert bilkapasitet på sambandet Refsnes-Flesnes.
Lørdag 2.desember kl. 16.00 ble Ibestadtunnelen åpnet på
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Sørvik. Samtidig gikk ferja ”Lavangen” sin siste ordinære tur fra
Hamnvik kl. 15.45 til Sørvik der ruta ble lagt ned.
Ferja ”Lavangen” harTFDS ligget i opplag.

Bjørklids Ferjerederi
”Solbakk” som BF overtok 18.05.2000 var i fart mellom
Lyngseidet og Olderdalen helt frem til hun kom til Kaarbø
verkstedet i Harstad 3. januar 2001. Her skal ferja ombygges.
Gammel innredning skal rives, salongen skal utvides og ferja
skal få ny kiosk. I tillegg skal ferja få et ekstra vanntett skott.
Ombyggingen skal være ferdig til 29.mars 2001 og da er hun
igjen klar for ferjefart mellom Lyngseidet og Olderdalen. I den
tiden ”Solbakk” er på verksted går gamleferja ”Jagge-varre” i
ferjeruta på Lyngenfjorden. Etter planen skal den ”nye” Lyngen
ferja få nytt navn under oppholdet i Harstad.

Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap (FFR)
”Tanahorn” har vært på verksted hos Skjøndal Slipp i Bergen i
tidsrommet 9.-12.januar. Hun kom til verkstedet utpå dagen
tirsdag 9.1 og forlot Skjøndal fredag 12.januar utpå kvelden.
”Tanahorn” er solgt til Herlof Olsen, Hesby, 3171 Sem for 2.5
mill NOK. Båten har fått nytt navn ”Klipperfjord” og formell
omreg. ble foretatt 05.01.2001 kl. 09.00. Nytt hjemsted er
Tønsberg.
I forbindelse med salget av ”Tanahorn” ble ”Ingøy” overført
til Tana-ruta. ”Ingøy” sin rute fra Havøysund blir nå utført av
en de nye FFR-hurtigbåtene.

lørdag 27-januar ankom nybygget Hammerfest. Søndag 28.01
var det åpenr skip ved kaien i Hammerfest. Mandag 29.januar
var det så klart for innvielsestur for ferja. Med et 40-talls gjester
forlot ferja Hasvik i 11-tida for tur til fjorden med samme navn.
Tirsdag 30.januar på ettermiddagen kom ”Åfjord” for første gang
til Øksfjord.
Onsdag 31 .januar ble ”Åfjord” satt inn i ordinær rute mellom
Hasvik og Øksfjord. Ferja seiler tre daglige turer hver vei mellom
Sørøya og fastlandet. I tillegg seiler ferja også to turer for dagen
hver vei mellom Øksfjord og Tverrfjord.
FFR har kjøpt ”Valldal” fra MRF i mars 2000. Hun har fått
navnet ”Akkarfjord” og skal kommende vinter i rute mellom
Nyvoll og Korsfjord i Altafjorden. Ferja skal gjennomgå en
omfattende ombygging og være klar for rutefart i slutten av
januar/ begynnelsen av februar 2001. Ferga er nå til ombyg
ging ved Nymo Mek. Verksted i Grimstad.
FFR - hurtigbåtdriji i utlandet
«Vargøy» har seilt i Hamburg-fart også i 2000. Ruta går daglig i
tiden 1. april - 31. oktober. Båten går daglig en tur/retur mellom
hhv. Hamburg - Helgoland og Helgoland - Cuxhafen. Etter
ruteslutt ble båten lagt i ro i Hamburg.
«Varangerfjord» har lagt i opplag ved Oma Båtbyggeri på Stord
etter rutefart i engelske kanal sommeren 1999. I begynnelsen
av uke 50/2000 ble båten seilt til Fjellstrand as på Omastrand
for oppgradering av redningsutstyret. Planen er at båten skal
tilbake i rutefart i Finnmark.

NOR- CARGO
”Tufjord” (1972) er solgt til Fillipinene. Hun ble midlertidig
overført 08.11.2000 til Sagachain AS i Haugesund med samme
navn og fortsatt Nor-registrert. 21.12.2000 ble hun overført til
Honduras. Se forøvrig under Observasjonen
FFR har fått ny ferge fra Trondheim Verft as for ruta Øksfjord
- Hasvik. Nyferja som fikk navnet ”Åfjord” ble døpt i Trondheim
fredag 27.oktober 2000. Redningsutstyret ombord (Selande)
har blitt utskiftet i januar med utstyr fra danske Viking. Dette
er en av årsakene til at ferja ble forsinket fra verftet.
Nå er imidlertid ”Åfjord” kommet til Finnmark. Ferja forlot
verftet i Trondheim torsdag 25.januar på ettermiddagen og

”Cometa” ble fra slutten av januar utleid til Sea-Trans for fart
mellom Vest-Norge og Grimsby.
På reise fra Norskekysten i begynnelsen av november 2000
forskjøv aluminiumslasta seg ombord i ”Cometa” då båten var
på veg over Nordsjøen til England i stormen. Båten holdt på å
gå rundt, men mannskapet ombord fikk snudd båten og seilte
tilbake til Stavanger for å rette opp lasta.
”Nordjarl” er solgt til Færøyene med t/c tilbake til Nor-Cargo.
I forbindelse med bytting av ruter kom ”Tungenes” til Bergen
tirsdag Ib.januar i rute og losset ut. På ettermidagen forhalte
skipet til Festningskaien for div.arbeid. Hun var tilbake i rute
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FFRs hurtigbåt Ingøy går i
lokalruter i Finnmark. Den
er levert fra Brødrene Aa i
1987, tar 49 passasjerer og
12 tonn last, inklusiv en bil
eller to. Foto Frode
Folkestad, oktober 2000.
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Den tidligere FSF-leiebåten
Bjarting ble i november solgt
til nye eiere i Bergen og endret
navn til Byfjorden. Den skal
nå bygges om for chartermarkedet. Her er den
fotografert i Bergen i januar
av Frode Folkestad
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igjen fredag 19.01 fra Bergen. Hun går i rute lørdager fra Bergen
Aberdeen-Amsterdam-Grimsby-Aberdeen-Bergen.
Etter lang tid i opplag på Hanøytangen har ”Nordhav” vært
på verksted hos Westcon i Ølen siden begynnelsen av november
2000 for bl.a. 20-års klasse m.m. Hun kom til Bergen mandag
15- januar 2001 om ettermiddagen og låstet. Tirsdag 16. januar
om formiddagen losset hun all last og ble sendt til verksted med
maskinhavari. Hun fikk et kortvarig opphold på verksted og
tirsdag 23.januar var hun innom Dokken igjen i vanlig rute.
”Nordhav” går nå rute tirsdager fra Bergen - Aberdeen - Amster
dam - Aberdeen - Bergen.
På tur sørover Langenuen om kvelden lørdag 4.november
ble det oppdaget brann i spylebeltet. Båten fortsatte til Leirvik
på Stord kl. 23.30 og låg der om natta og reparerte. Søndag
5.november seilte båten fra Leirvik om morgenen og til Wartsila
på Rubbestadneset for service. Noen skadede deler ble satt i
land på verkstedet for overhaling og utpå søndagen fortsatte
turen videre sørover i ruta til Cuxhafen og Hamburg.

Egil Ulvans Rederi AS

Seatrans

Ferja ”Lindås” som vart seld til Haugesund har no bytta namn
til ”Lady Link”. Endringa fann stad 31.oktober 2000.

Seatrans har leid inn ”Cometa” fra Nor-Cargo til ruta si mellom
Vestlandet og Grimsby. ”Stein Lighter” er utleid til Nor-Cargo
og ”Trans Fjell” er lagt i opplag på Llorvåg. Alle disse skiftene
fant sted i slutten av januar.

Kyst-Link
”Belard” har avsluttet sine seilinger mellom Egersund - Sola Bergen. Ruta ble nedlagt fra slutten av september 2000. Skipet
lå en tid i Egersund etter ruteslutt. I begynnelsen av oktober
2000 ble ”Belard” seilt til Haugesund hvor hun nå ligger i opplag
like nord for Karmsundbrua ved Karmøy Aluminium.

Taubåtkompaniet Brevik-Hirtshals
Taubåtkompaniet seiler fortsatt med M/S ”Boa Transporter”
mellom Brevik og Hirtshals.

Egil Ulvan Rederi as har under bygging en 1200 dwt. kyst
godsbåt hos Vaagland for levering i mars 2001. Hun blir omlag
lik ”With Junior”, noe mindre, og skroget ble bygget i Kina.

3»p
Hurtigbåten ”Veslestril” er nå solgt av Simon Møkster Shipping
til Sverige. 04.10.2000 ble båten overført til sin nye eier, Seayou
Rederiet AB, Saltsjø-baden. Planen til den nye eieren er å benytte
båten i turfart sommerstid i området ved Stockholm og øyene
bl.a. Gotland.
”Brand” har no vore i Bergen siden midten av september i fjor.
Mot slutten av november og fram til jul var det ”julesalgs-messe”
ombord. Då låg båten ved Blomstertorget. I romjula flytta båten
til N.Nykirekai og ligg der i skrivande stund. Til sommaren
skal båten igjen til Svalbard.

”Bruvik” (Indre Nordhordland D/L) ligg for tida til kai i
Fotlandsvågen saman med ”Tansøy”. Planen for ”Bruvik er
turfart Bergen - Mo også denne våren/sommaren. I tillegg er
båten ledig for utleige til forskjellige formål. ”Tansøy” ligg klar
for ulike leigeoppdrag.
Leigebåten ”Bjarting” som vart overflødig på FSFs rute
Nordeide-Måren-Ortnevik-Vik då nybåten ”Sylvarnes” kom i
fjor er no seld til Bergen. Formelt eigarskifte er reg. 13.11.2000
kl. 13.25. Båten fekk nytt namn ”Byfjorden” av Bergen. Ny
eigar er M. Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Bergen. Etter
ei tid i opplag i Ortnevik kom båten til Laksevåg Verft i
begynnelsen av november for div. arbeid. Båten har no fått nytt
skorsteins-merke m.m. og har gått nokre ”blå-turar i vinter.
No siste helga i januar låg båten ved kai på Torgutstikkeren i
Bergen. Ellers har båten hatt kaiplass ved Laksevåg Verft.
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”Lustrafjord” ex. Sæbø (1949) er solgt fra Lustra-Cruise AS til
Norsk Fjordcruise AS , Jar/Oslo for 450.000 kr. Formell omreg.
skjedde 29.12.2000 kl. 09.00. Den nye eieren vil bruke båten i
turfart i Oslofjorden. Lustra-Cruise kjøpte båten hjem fra Sverige
i april 1994.1 Sverige hadde båten navnet ”Wasa Lejon”. På sin
ferd fra Sogn til Oslofjorden hadde ”Lustrafjord” en overnatting
i Bergen ved Brdr.Larsen sin kai på Damsgård fra tirsdag 9.januar
på kvelden til onsdag 10. januar på formiddagen.

Beyer*Libris
Strandgaten 4 - 5013 BERGEN
Tel 55 30 77 00
Norges største utvalg av maritim litteratur
Besøk vår maritime avdeling!

Gamleferja ”Jøa” som i sin tid ble solgt fra Namsos T/S til
Bergen har skifta navn til ”Røar”. Dette skjedde 30.juni 2000.
Ferja fikk rødt skrog i fjor høst og hun ligger fortsatt ved kai i
Isdalstø i januar 2001.
Trond Wassbakk i Tromsø kjøpte M/S ”Polargirl” høsten 2000.
Planen er å bruke henne i turfart i Tromsø-området.
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De tidligere Stream Line-båtene ”Torello” ex. ”Paper Express”
går nå i løsfart for Stjørdal Sjøtransport, mens ”Tonjo” ex ”Hau
keli” er tatt i arrest. Rederiet er konkurs. Hun ankom Kvernhus
vika Verft as på Hitra 22.aug’ust 2000.
”Tello” og ”Tinto” (eiet av Seatrans) gikk i opplag på Florvåg
øy, Askøy i slutten av november. ”Tello” gikk i bøya i starten av
uke 48/2000 og ”Tinto” fulgte etter mot slutten av samme uka.

kaia

i Stoppestader for Fylkesbaatane I
I i Sogn og Fjordane 1858-199

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi opp
fordrer flere til å sende oss bilder av rutegående skip, hurtig
båter og ferjer, nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet 04.02.2001
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Fred Olsens Black Prince ankommer København 22. juli i fjor, fotografert av Tomas Johannesson.

