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Hurtigruten harfått nye skip, se side 39, men det er fremdeles noen eldre som henger med.
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Forsidebildet denne gang anslår ett av vårens store maritime tema, förnyelsen av Hurtigrute-flåten. Frode Folke
stad gir på side 39 ff en grundig beretning om dobbeltdåpen i
Ulsteinvik og skipenes første turer før de gikk inn i ordinære
seilinger.

Det er mange meninger om de nye skipene - og hver får ha
sin - men ett er sikkert: De fremstår som noe helt annet enn
Kong Olav og de "klassiske" hurtigruteskipene.

I vinter har et annet "uekte" hurtigruteskip dukket opp i Sta
vanger. Det er vakre gamle Salten fra 1953, som er kjøpt til
byen av Ryfylke Dampskibsselskap for å gå turistturer i fjor
dene. Siden 1973 har den vært skoleskip Sjøkurs i Kristian
sand. Den representerer de siste kombinerte gods/passasjer
skip, bygget for Mosjøen-ruten, men som kom til å seile mye
i Hurtigruten. (Foto Kjell B Sønstabø 29.12.95)

I SKIPET 3/96 vil vi koma attende
med nærare omtale av dette store
prosjektet. Men om du alt no vil stø
arbeidet, kan du få vita meir ved å
skriva til

eller til
Leif M Skjærstad (styremedlem)
Lægdene 6 B, 5030 LANDÅS

Slik ligg båten i Bjørsvik no,
fotografert av Harald Sætre

NORDHORDLAND VETERAN-
BÅTLAG
v/ Tor J Bjørgaas
5167 OSTEREIDET

Restaureringa av D/S Oster treng di støtte!

I dette nummer vi leseren ellers finne en artikkel om rederiet
Sigurd B Sverdrup, skrevet av Olav K Westby, mangeårig
chief i rederiet. Dypvannsseilere vil trolig også kjenne seg
igjen i Harald Bjørklis historie fra tankfarten i 60-årene.

For dem som liker de nære ting kan artikkelen om rutefar
ten rundt Farsund anbefales, eller eventuelt om tyskernes
mange Fjordbåter, bygget ved norske båtbyggerier i krigsår
ene. De faste spaltene tar opp mye plass dennegang, og endel
stoff har måttet stå over til neste nummer.

Opedalssamlingen er i ferd med å komme frem fra mørket.
Petter Fosse har plukket frem 10 ex og inviterer til bestillin
ger for åse responsen. Prisen er relativt høy, men Petter mener
det kan bli rimeligere hvis det blir et visst volum over bestil
lingene.
God sommer,

Dag Bakka jr
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Farsund havn, trolig tidlig i 20-årene. Bortenfor listerskøyta ligger den lille rutebåten Knyggen, deretter bergingsdamperen Erling
Skjalgson og lenger borte hvitmalte Lyngdal. Foto fra forfatterens samling.

Det var Staten som organiserte de første dampskipsruter i Norge. Fra det første norske dampskip "CONSTITUTIONEN" i 1827 ble ruteskipene ført av marinens offiserer, men etterhvert kom flere private selskaper i gang.
Til Farsund kom det første dampskip hjuldamper “COLIBRI” i 1850 ved en spesiell hendelse. Den Russiske Tsar
hadde bestillt en dampbarkasse til den russiske marine i England. Seilskipet som skulle frakte”COLIBRI”til
St.Petersburg strandet på Jæren,og kjøpmann H. R Eide i Farsund, kjøpte denne hjuldamper for å bruke henne til
buksering av seilskip på stedet og dessuten bedre kommunikasjonen med de forskjellige steder rundt byen.
”COLIBRFVar en åpen båt, med ingen beskyttelse mot vind og vær. Flun ble dessverre ikke lenge i Farsund for
allerede i februar 1851 var hun lagt ut for salg. Men ideen var der,og ble videreført i 1875.

I juni dette året leverte Trondhjems D/S”LYNGDAL” gikk trofast i ruten munne under navnet ”SMULTREN”.
Mek.Verksted dampskibet “ LYNG- Farsund - Kristiansand for selskapet Men i 1886 var hennes tid på Sørlandet
DAL” på 59 bruttotonn. Kjøpet var Farsund og Omegns Dampskibsselskab. som passasjerskip over og i 1887 ble hun
kommet istand etter initiativ av en Det var et staselig dampskip som pas- kjøpt av Flerlø Dampskipsselskap i Ber
mengde forutseende personer, spesielt serte Lindesnes fra sommeren 1875 til gen og satt i rute Bergen-Fjell-Askøy
Theodor August Overwien i Farsund. 21 september 1886. - Herdla under samme navn. Ikke før
Prisen på dette skip var dengang 9500 På grunn av ringene som hun hostet juli 1906 ble hun omdøpt “HERDLA”,
spesiedaler. opp av skorsteinen, gikk hun på folke- og det navnet bar hun resten av sin tid.

Rute sommeren 1879

Mandag kl. 0600 fra Farsund til Kristiansand S.
Torsdag kl. 0600 og 1300 fra Farsund til fjordene Grønsfjorden

og Rosfjord, vekselvis.
Fredag kl.0600 fra Farsund til Kristiansand S.
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Passasjertrafikken på fjordene
rundt Farsund

Av H. Larsson-Fedde

Hun fikk et særdeles omflakkende liv
og endte til slutt hos Brødrene Anda i
Stavanger hvor hun ble opphugget 24.
april 1948.

I 1886 overtok en ny og større båt ru
ten. D/S ”LINDESNÆS” ble levert fra
Christiansssands Mek.Verksted til sel
skapet Dampskibet Lindesnæs, Farsund.
Den var på 138 bruttotonn.
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Hun gikk i rute mellom Farsund og Kris
tiansand-østover den ene dagen og vest
over igjen den andre dagen. Båten var
den eneste framkomstmiddel mellom de
to byene på den tid.

”LINDESNÆS” holdt det gående i
43 år ,og det sies at det manglet bare et
par hundre ganger på at hun hadde
rundet”Neset” med folk og fe 5000 gan
ger. Båten var beregnet for 190 passa
sjerer på kysttrafikken og 240 på fjord
trafikken. Hun hadde akterut en større
salong, samt en damesalong. Forut en
2.klasses lugar og på dekket akterut en
røkesalong. I lasterommet var det plass
til 12 kreaturer.

I 1919 ble en konkurent til "LINDES-
NÆS" innkjøpt, nemlig dampskipet
”STUBBEKJØBING” som ble overtatt
av A/S D/S Lyngdal” ved R. Reinertsen
og omdøpt “LYNGDAL". Senere ble
disponeringen overtatt av Th.Knudsen,
Agnefest.

Skipet var bygd i Göteborg i 1912 og
var altså mange år yngre enn sin konk
urent. Seiv om hun på avstand kunne
minne om et lystfartøy,var lukten ikke
til å ta feil av når vi kom ombord i henne.
For også her var frakt av kyr og sauer
en vesentlig del av inntektsgrunnlaget.
Ankomststedene var hovedsaklig for
begge båtene Agnefest-Austad -Kors
havn -Lillehavn - Spangereid - Svinør
og Mandal ,fomten Farsund og Kristi
ansand. To turer hver uke og en del ek
straturer når det passet.

En kollisjon måtte visst til for at det
skulle bli felles drift. September 1927
støtte de to båtene sammen, da LIN
DESNÆS var på vei fra kaia i Snik,
mens LYNGDAL var på vei inn. Begge

Den andre Lyngdal ble kjøptfra Danmark i 1918. Foto fra forfätterens samling.

båtene kunne fortsette,men LYNGDAL
måtte senere på verksted hvor skadene
ble taksert til 11.650 kroner.

Ett par måneder senere ble det holdt
tvangsauksjon over båten. Først fikk
Bankkasserer O. Konsmo tilslaget, men
få dager senere ble båten solgt til
Dampskibsselskabet Lindesnæs. Sak
set fra Farsund Avis 3.november:

”Når de to båter istedenfor å konkur
rere, nu kommer til å seile under samme
rederi, vil detforhåbentligvis komme til
å svare sig for selskabet”.

I slutten av 1920 årene begynte ruten
og bli mer og mer ulønnsom, da rute
biler og lastebiler forlengst hadde gjort
sitt inntog og de tok mer og mer av frak
ten bort fra sjøen og over på landeveien.
Den 5.2 1930 ble “LINDESNÆS” solgt
til A/S Jøsenfjord i Stavanger og fikk
navnet “JØSENFJORD”.

Dampskipet Lyngdal ble levert til Farsund Dampskibsselskab i 1875.
Foto fra forfätterens samling

Dermed var "LYNGDAL" alene om
ruten og denne ble trofast gjennomført
i all slags vær inntil 1939. Da ble hun
rekvirert av Marinen som vaktskip,og
videre ble hun krigsbytte da tyskeme ok
kuperte landet den 9.april 1940.

Etter krigen kom hun tilbake i en noe
forpjusket utseende. Desverre ble det
ikke flere turer på henne mellom Far
sund og Kristiansand. Via flere salgs
transaksjoner kom hun til Høgsfjord
Rutelag og omdøpt ”HØLE”.

I 1891 var det ett stort ønske om å få
anløp ikke bare til de større stedene på
begge sider av Lindesnes, men i fjor
dene ved Farsund slik som Herad,
Spind, Lyngdal, Helvik, Strømmen og
Listeid. Det ble sendt ut et aksjetegning
for anskaffelse til et dampskib til fart
på fjordene rundt i Farsundsdistriktet.
Resultatet ble at D/S”FRAM” ble inn
kjøpt i 1892 av Aksjeselskapet Fram ved
Peder Hansen, Dypvik, fra et selskap i
Kr.sand.

Hun hadde fra hun ble nybygget i
1885 gått i rutetrafikk på Topdalsfjorden
ved Kristiansand. Hun var bygget av
jern og betraktes som særdeles bra til å
bryte isen på fjordene. Den 1.januar
1906 ble båten overtatt av Gustav Pe
dersen m.fl. og gikk sommerruter og
vinterruter på fjordene fram til 1911 da
hun ble solgt tilbake til Kristiansand.
Første eier var Kristiansand Mek.Verk.
og deretter ble det flere eiere inntil hun
trett av dage og med utslitt maskin ble
senket i Norskerenna høsten 1988, over
100 år gammel.

Innover fjordene
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D/S” FARØ” ble bygget i 1911 av Krist- Brødrene Andersen, Fredrikssund og 1916. Flan fikk henne ombygd til rute-
ansand Mek.Verksted og var en dobbel ankom til Farsund om ettermiddagen trafikk og gav henne navnet “KNYG-
så stor båt som“FRAM” og ble levert den 23.mars 1919. GEN”,
til A/S Fram ved Gustav Pedersen som
fortsatte ekspederingen av folk og krøt- Farøy, Farsund og som første fører ble på fjordene atter tas opp, med passasje-
ter i fjordene rundt Farsund. Det var en Anton Thiesland ansatt. rer og last tre gånger i uken. ”KNYG-
staselig båt som han hadde til 1917 da Ruteopplegget ble: Hver Torsdag kl. GEN” ble solgt høsten 1965 og de nye
hun ble solgt liksom den første rutebåt 0600 og 1500 til Grønsfjorden, hver
LYNGDAL til Bergensdistriktet, nær- Onsdag kl.0700 og 1500 til Spind, hver Merdø og Arendal.
mere bestemt Knarreviks Transport-
selskab under samme navn som før. Men
da hun igjen ble solgt til Indre Nord
hordland Dampskibsselskab, fikk hun
sitt andre navn “HAMRE”. Under flere
eiere og under andre navn havnet hun
tilslutt som mange andre hos Einar
Cook, Bergen for opphugging.

En mindre dampbåt ble innkjøpt i 1916
fra Kristiansand av A/S Flekkerø ved
Syvertsen & Co i Farsund. Den ble bare
to år på fjordene før hun atter ble solgt
tilbake til Kristiansand for buksering og
sleping av lektere inntil den forsvant ut
av historien i 1933.

Neste båt som skulle komme til
Farsund,ble den første dieseldrevne pas
sasjerskip og ble kjøpt fra Danmark.
Hun var 5 år gammel og bygd av tre for
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Dampskipet Fram ble kjøpt til Farsund i 1892. Foto fra forfatterens samling

Hun var kjøpt av Aktieselskapet 17 juli 1963 kunne derfor trafikken

Farø overtokfarten på fjordene etter Fram. Foto fra forfatterens samling

Torsdag kl.0700 og 1530 til Framvaren,
hver Fredag kl 0600 og 1500 til Herad,
hver Lørdag kl 0700 og 1500 til Lyng
dal og hver Lørdag kl 1000 og 1330 til
Helvik.

Hun ble en kjær og kjent skikkelse
på fjordene og kom til å gå der i hele 43
år,da det 1 .juli 1962 ble besluttet å inn
stille ruten. Hun ble kjøpt av Tales
Torkildsen til bruk som husbåt, men var
i så dårlig forfatning at hun sank i
Bjørsvika, Øyna nær Farsund.

I mellomtiden fra “FARØY” var kjøpt
til hennes avgang,hadde A/S Farøy
ifølge Farsunds Avis fra 4.juni 1920
kjøpt en mindre båt fra Danmark som
også skulle gå på fjordene rundt Far
sund. Båten fikk navnet ”KNYGGEN”
og Halfdan Hansen ble ansatt som fø
rer.

Hun ble oppusset og ombygd og
prøveturen gikk 1 .juli 1920. Men på
grunn av dårlige tider og vanskelig øko
nomi ble “KNYGGEN” innstilt alt fra
14.mai 1928. Hun ble solgt i 1929 til
Lillesand hvor hun ble ombygd til tau
båt.

Savnet etter en rutebåt etter at “FAR-
ØY” hadde innstilt førte til at Hans
Fladstad fra Spangereid gikk til innkjøp
av en fiskebåt “KORNILLA”, bygd

eierne drev henne i rutefart mellom

Ukentlige ruteoppsettet for D/S ”FRAM“ 1903 - 1904:

Hver anden Mandag kl.0600 og 1400 til Spindsfjorden.
Hver Tirsdag kl. 0600 og 1500 til Herred(Herad).
Hver Onsdag kl. 0700 og 1500 til Lyngdal.
Hver Torsdag kl. 0700 og 1400 til Listeid
Hver Fredag kl. 0600 og 1500 til Herred.
Hver Lørdag kl. 0600 og 1500 til Lyngdal
Hver Lørdag kl. 0930 og 1330 til Helvig
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Etter at “KNYGGEN” hadde försvun
net fra Farsundsdistriktet, ble det inn
kjøpt en ny fiskebåt fra 1950, bygd av
Bernt Tjørve. Hun var ombygd til kom
binert slepebåt og rutebåt. Med plass for
30 passasjerer gikk hun i rutefart under
navnet “FRAM” to gånger i uken fram
til mai 1971, da hun ble solgt til Dan
mark.

Atter kjøpte Hans Fladstad en ny båt,
men denne gangen var det en profesjo
nell slepebåt, ”DEFENCE”, bygd i Eng
land i 1938. Hun var på 28 bruttotonn
og ble brukt både i rutetrafikk og slepe
trafikk. Hun ble solgt i 1979 til Mandal
og eksisterer fremdeles.

”DEFENCE” ble den siste båten som
gikk i de gamle rutene på fjordene rundt
Farsund med last og passasjerer. Vel ble
det fra John Jakobsen Korshavn prøvd
en båt under navnef’HANKØSUND”
noen år mellom Sælør og Korshavn med
last og passasjerer, men til sist var be
hovet innskrenket til ferjetrafikk mellom
Sælør og Korshavn.

I 1980 ble hun solgt og en epoke på
130 års passasjertrafikk, fra “COLIBRI”
til “HANKØSUND”, var slutt på fjor
dene rundt Farsund.

Skipsliste for rutetrafikken
rundt Farsund

Hjuldamper ”COLIBRI”
Bygd 1850 i England
Brutto:94 tonn.Net:43 tonn.
Drektighet;9 coml.
Dim:41.7'- 7.0'- 3.5'
Maskin:Osc. NHK 8-12 8- 9 knop
1850: Den Russiske Tsars Marine,

1850: Seilskipet som skulle frakte
hjuldamperen fra U.K. til St.
Petersburg havarerte på Jæren
Hjuldamperen ble kjøpt av
I/S Colibri (H. P. Eide), Farsund

2/1851 H. Bull, Skien
1855 Sunket ved Grønsund.

D/S” LYNGDAL” JGCQ
Bygd 1875 av Trondhjems Mek. Verksted,
Trondhjem. Nr. 35
Brutto: 59 tonn. Net: 43 tonn
Dim:74.0'- 14.4'-7.2'
Maskin :C 2 cyl. NHK 15 8 knop
6/1875 Farsund Dampskibsselskab,

Farsund “LYNGDAL”
4/1887 HerløD/S (Jan Olsen

Espenak), Bergen
4/1888 Sartor & Herlø D/S, Bergen

St.Petersburg “COLIBRI”

7/1892 Skålevik Mølle (E.Ellingsen), 5/1918 O. Bergsvik & L.Furnes

5/1895 A/S D/S Lyngdal (Skålevik 21921 Chr. Nyhavn, Austrheim, Bergen

6/1895 Lyngdals D/S (P.C.Lie), Bergen
Bergen 12/1926:Elin Mannes, Åkrehamn,

2/1899 D/S Lyngda l(H.F.Barstad). Bergen

1906 Ombygd:Brt:67 tonn.Net:31 t. Bergen

7/1906 omdøpt” HERDLA”
1907 A/S D/S Lyngdal (Ella & Jacob

Barstad), Bergen “HERDLA” D/S” LINDESNÆS” JGDC LEFS
4/1913:D/S A/S Sotra (N. J. Steffensen, Bygd 1886 av Christianssands Mek.

10/1916;S. & M. Christoffersen, Brutto; 138 tonn.Net: 57 tonn

6/1917: Guttorm Gjerde, Hatvik, MaskimC 2 cyl. NHK 39 IHK 200 Fart

Bergen Skjerjehavn, Bergen

Mølle), Bergen 2/1925 Johan Kallekodt & T. Egeland,

Bergen 3/1929: Eleonora Svihus, Stavanger,

DIM:72.1'-14.2'-7.3' 3/1948: Rapportert som opphugget.

Landro), Bergen Verksted, Kr.sand S.Nr 42

Bergen Dim: 95.3'-18.2'-9.0'

Bergen 10,25 knop

Motorbåten Isefjord ble kjøptfra Danmark i 1919 og arvet navnet Farøy.
Foto fra forfatterens samling

Motorbåten Knyggen kom i fart i 1920. Foto fra forfatterens samling
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Lindesnæs fikk en langvarig innsats på Sørlandskysten, fra 1886 til 1929. Her kommer
den til Mandal. Foto iforfätterens samling

9/1886 Dampskibsselskabet Lindesnæs,
Farsund “LINDESNÆS”

1895 A/S D/S Lindesnæs (C.Reymert),
Farsund

1913 A/S D/S Lindesnæs (M.A.
Berntsen), Farsund

1929 A/S Jøsenfjord (Magnus Kalheim),
Stavanger
"JØSENFJORD”

1932 Forlenget 15.7' brt: 151 tonn.
Net:66 tonn

1934 A/S Jøsenfjord Ruteselskap,
Stavanger

1934 ny motor:Wichmann BHK 390
Fart 10,7 knop

1950 A/S Jøsenfjord Rutelag, Stv.
1962 Forl.l9.5'-Brt:195 t.Net:101 t.

Dim: 39,77-5,54-2,74m
l/1976:Det Stavangerske Dampskibs

selskab, Stavanger
9/1980:Gebruder Bruhn,Dusseldorf,Vest

Tyskland.Ombygd til flytende
restaurant og diskotek på Rhinen.

1981: Erwin Paul Borchardt,Dusseldorf
“ANGELIQUE B.”

1983: Slettet av Lloyds register med
henvisning til at skipet nå kun
anvendes til innsjø og elvefart.

D/S ”FRAM” JDLF
Bygd 1885 av Christianssands Mek.
Verksted,Kristiansand S. Nr 38
Brutto: 33,5 tonn. Net:23,4 tonn
Dim:54.0'- 11.5'-5.7'
Maskin: C 2 cyl. NHK 12
1885 A/S Fram,Kristiansand S.

“ FRAM”
1892 A/S Fram(Peder Hansen Dypvik),

Farsund
1/1906 Fram D/S (G.Pedersen), Farsund
1907 Fram D/S (A.Sørensen), Farsund
1911 Kr.sand Mek.Verk.,Kr.sand S.
1916 Ny motor: Skandia BHK 58
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1950 Odd Sletta, Kristiansand S.
1952 Knut Gundersen, Søndeled,

1965 Olav Søylen,Sødal,Kr.sand S.
1988 Trett av dage senket i Norske-

D/S”FARØ” MGNL
Bygd 1911 av Kristiansands Mek.
Verksted,Kr.sand S.Nr 137
Bmtto:65 tonn. Net:37 tonn
Dim:67.6’- 14.5'- 4.0'
Maskin:
11/1911 A/S Fram(Gustav Pedersen),

1/1917 A/S Knarreviks Transport-

12/1923 Indre Nordhordland Damp
skibsselskab,Bergen ”HAMRE

Fram fikk et langt liv; her ligger den i Kristiansand i siste stadiumfør den ble senket i
1988. Foto fra forfätterens samling

Kr.sand S.

renna, høsten 1988.

Farsund

selskab, Bergen

10/1926 omdøpt ”FARØ I”
9/1927 Alversund & Meland Eimbaatlag

L/L (O.Bjørkum), Bergen
omdøpt “ FREKHAUG”

1941 Alversund & Meland Dampbåtlag,
Bergen

1942 Alversund & Manger Dampbåtlag,
Bergen

2/1942 J.Moe, Oslo, Bergen
1943 O.J.Meidell Olsen, Oslo,Bergen
1943 Per Andersen,Kløfta Stasjon,

10/1947Einar Cook, Bergen for opp
hugging.

D/S”FLEKKERØ” JDLH
Bygd 1894 av Christianssands Mek.
Verksted, Kr.sand. Nr 67
Brutto: 43,8 tonn. Net:22,l tonn
Dim:59.3'- 11.6'-6.3'JDLH
MaskimC 2 cyl. NHK 10 IHK 60
1894 D/S Flekkerø (H.C.Hansen),

1906 D/S Flekkerø (B.Rosenkilde),

1912 A/S D/S Flekkerø (Camillo

1916 D/S Flekkerø (Syvertsen & Co),

1918 Kr.sands Bugser & Lekter-

1933 Slettet av registeret

D/S ”LYNGDAL” MSVG LEJW
Bygd 1912 av Eriksberg Mek.Verkstad,
Göteborg. Nr157
Brutto: 149 tonn. Net:58 tonn
Dim: 111.0'-18.9'-7.9'
MaskimC 2 cyl. NHK Fart 10 knop
1912 D/S Stubbekjøbing, Stubbe-

købing “STUBBEKJØBING”
5/1918 Trygve Sagen, Kristiania

Bergen

Kr.sand S. “FLEKKERØ”

Kr.sand S.

Bastrup), Kr.sand S.

Farsund

forretning, Kr.sand S.



11/1918 A/S D/S Lyngdal (R. Christensen),
Lyngdal, Farsund
”LYNGDAL”

1920 A/S D/S Lyngdal (Th.Knutsen),
Lyngdal, Farsund

10/1927 Lyngdal Sparebank (O.
Konsmo), Lyngdal, Farsund

10/1927 A/S D/S Lindesnæs
(M.A.Bemtzen), Farsund

1931 A/S D/S Lindesnæs, Farsund
1935 A/S D/S Lindesnæs (A.

9/1939 Rekvirert av Den Kgl Marine
(Vaktskip)

4/1940 Kustensicherungsverband
Norwegen Westkuste “ULAN”

7/1945 Den Kgl Norske Marine
“LYNGDAL”

8/1945 P/R Lyngdal (Anton T. Abraham
sen), Lyngdal,Farsund

5/1946 D/S A/S Hedrum (Oluf Skjelbred
Knudsen), Kr.sand S.

6/1948 D/S PatriaA/S II (Oluf
Skjelbred Knudsen), Kr.sand

3/1949 A/S Høgsfjord Rutelag,
Stavanger “HØLE”

1949 Omb.v/Brødr.Lothe Flytedok,
Haugesund. Brt: 197 tonn

1949 ny motor: Fairbanks BHK 500
Fart 12 knop

8/1966 Brødrene Anda,Stavanger for
opphugging.

M/S” FARØY”
Bygd 1913 i Fredriksund av tre
Brutto: 52 tonn.Net:15 tonn
Dim: 60.5'- 14. F- LFYB
Motor: Tuxham BHK 40 Fart 8,5 knop
1913 Brødrene Andersen, Fredrik-

3/1919 A/S Farøy, Farsund "FARØY”
1962 Thales Torkildsen, Farsund
1967 Sank i Bjørsvika, Øyna nær

jfr

Thisland), Farsund

sund, Danmark “ISEFJORD”

Farsund p.g.a.dårlig forfatning.

o#

Om utviklingen fra de første lokaldampskip i 1850-årene fram til våre dagers hurtigbåten Her er historien
om dampskipsselskapene, rutefarten og båtene som opprettheldt sjøveiene i det vidgrente distriktet mellom
Haugesund og Stad.

248 sider, rikt illustrert medfotografier, tegninger og kart.

Bestilles fra

Seagull Publishing - Haugeveien 31, 5005 BERGEN

Sjøveiene i Hordaland og Sogn og Fjordane

M/S” KNYGGEN”
Bygd 1916 av Anders Baadbyggeri,
Fredrikssund
Brutto: 11 tonn.Net:
Dim; 42.0'- 11.5'-4.5
MotonDan BHK 20 Fart:
1916 Ukjent eier og sted, Danmark

6/1920 A/S Farøy (Carl Briseid),
Farsund "KNYGGEN”

7/1920 Ombygd og oppusset
1929 Solgt til Lillesand hvor hun ble

M/S” KNYGGEN”
Bygd 1944 på ukjent sted.
Dim: 35.0'- 11.0'-6.0'
Motor; Union BHK 15 Fart:
1944; ukjent
i 1950 H.Smith Danielsen, Farsund,

VA-32-FS “KORNILLA”
7/1963 Hans Fladstad,Farsund

1965 Solgt til Arendal

M/S ”FRAM” 3YXA

Bygd 1950 av Bernt Tjørve.
Brutto: 15 tonn.Net:6 tonn
Dim:
Motor;
1950 Bernt Tjørve, Lista, Farsund

1957 Torleif & Bernt Skumsvoll,

19 Oskar Olsen,Oslo
1967 Hans Fladstad,Farsund

1967 omb.for rutetrafikk; BRT:21 t.

5/1971 Solgt til Danmark,videre

Fjordabåten

“CASTOR”

ombygd taubåt.
Ingen videre kjent historie

(Omb.til rutebåt)
“KNYGGEN”

Ingen videre kjent historie

“SKUMSPRØYT”

Oslo

“FRAM”

Net: 10 t.

skjebne ukjent

M/S ”DEFENCE” LDIU
Bygd 1938 i England
Brutto:28 tonn.Net:0 tonn
Dim:
Motor: BHK 200 Fart:
1938 Ukjent eier og navn
1971 Hans Fladstad,Farsund

1979 Mudringsservice (Paul Stor-

1993 Mudringsservice Saanum (Paul

M/S” HANKØSUND”
Eier John Jakobsen,Korshavn.
Gikk i innskrenket rutetrafikk mellom

Sælør og Korshavn til 1980.

Veritas Register,

Farsund Sjømannsforenings
bok “Alltid Fremad”

Farsunds Avis

Hefte ”Faste og Ambulerende
Poststeder i Farsund Kommune

Egne notater.

Pris kr 295 + porto

"DEFENCE”
Brukt som rutetrafikk og
slepetrafikk

holt), Mandal

Storholt)Mandal

55 23 08 61

Kilder:

•s

%7

\
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11951 ble Skips A/S Polarfront,Tromsø/Oslo stiftet av bi.a. skipsmegler-firma R. S. Platou, Oslo og LeifGabrielsen, Tromsø. Det var et rederi som kom inn under den daværende Nord-Norge planen og rederiet
hadde hovedkontoret i Tromsø. I Oslo var det et driftskontor som sto for den daglige driften og her kom Sigurd B.
Sverdrup inn som leder. Han var ansatt som kontorsjef i rederiet Gørrisen & Klaveness som hadde kontor nede på
'Bananmodnerief på Filipstadutstikkeren i Oslo. Med seg hadde han inspektør Hagbart Drægebø og en kontor
mann. Teknisk konsulent var ingeniør Martin Siem i daværende Akers Mek. Verksted.

Sverdrup er født i Oslo i 1918 av foreldre rasjonell drift og at sikkerhet og forsvar- Det kan være at det var en skuffelse i slut-
SigurdBernhardSverdmp(1874-1951 og lig vedlikehold ble utført. Ved eventuelle ten av 60 årene at rasjonaliseringen og
Helene Wilhelmine Smith (1882-1952). problemer om bord ble det likevel raskt desentralisert drift i den norske handels-
Sverdrupslekten kommer fra Balestrand og effektivt grepet inn fra rederiet. Det flåte ikke ga de store gevinster i Sverd
i Sogn. Han gikk på universitetet i Oslo ble da også sagt fra ansatte som kom inn mp's skip, men det kom av at det hadde
og kom tidlig med i motstandsbevegel- på senere tidspunkt at de ikke hadde trodd vært gjennomført hele tiden.
sen under krigen og var en av nr 24 Gun- at det kunne drives så effektivt med så Sigurd B. Sverdrups rederi ble stiftet i
nar Sønsteby's nære medarbeidere og in- lite folk ansatt på rederikontoret, men de 1957 og sto for driften av de forskjellige
formanter, samt medlem av den sjømili- ble jo fort overbevist. selskap som eide skipene:
tære gruppen. Han var også til Sverige i
kurertjeneste.

Etter krigen fortsatte han sin utdannelse
og ble cand.jur. i 1948. Han arbeidet for
Clarksohs i London og i 7 år for Gørr
isen & Klaveness som senere ble til

Torvald Klaveness. Sigurd B. Sverdrup
giftet seg i 1948 med Aud Thomassen
(1917-1973) og de hadde 3 døtre.

Rederiet ble hele tiden meget effektivt
drevet og hadde i alle år få ansatte på kon
toret da det meste av den daglige driften
av skipene og innkjøpene ble overlatt til
de ansatte om bord under forutsetning av

10

Sverdrups bulkskip Norbu losser biler i Vancouver i november 1968. Foto George Allen

I

Skips A/S Polarfront eide M/T Rein 1952-1954 ,T/T Rein 1957-1967 og
M/S Norbrott 1966- 1979.

A/S Nortank eide M/T Norborn 1959-1966 og M/S Norbeth 1963-1967.
(K/S Nortank A/S som senere overtok deler av Waage-flåten 1977-1984 var ett helt
annet selskap og hadde ingen annen forbindelse med A/S Nortank enn navnet.)
1/S Sverdco, Oslo M/S Norbega 1962-1969
Brødrene Jakobsen, M/S Norbulk 1960-1970,

Tromsø: M/S Norbu 1963-1978 og M/S Norbella 1966-1977.
1/S Norbeg A/S M/S Norbega 1971-1975.
1/S Norbeth A/S M/S Norbeth 1971-1978.
K/S Norbulk A/S M/S Norbulk 1979-1983.
K/S Norbella A/S M/S Norbella 1982 - 1984.

Av Olav K. Westby.

iJJUl lAmfvii
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Videre var følgende skip under manage
ment eller opplagsettersyn: M/T Magna,
T/S Sysla, M/T Vira Gas, M/T Aura Ad
venture (Liberia), M/TAura Bravery (Li
beria), T/T Ocean Trader, M/T Yorkshire
(Engelsk) og M/T Bahrainiah (Kuwait)

Ved årsskiftet 1966-67 var det 13 ansatte
på rederikontoret som da drev 7 skip. Det
var fomten skipsreder Sigurd B. Sverdrup
teknisk direktør Per Sundnes og en in
spektør, kontorsjef Wilhelm Bolin, be
frakter og økonomisjef samt 7 sekretæ
rer og regnskapsfolk.

Det første rederikontoret var som nevnt
på Filipstad. I 1956 flyttet kontoret til
Thiisgården i Haakon den VII gt 1 og i
1962 til Hegdehaugsveien 36. 11964 flyt
tet kontoret til Sjøfartsbygningen i
Kongensgt 6 og var der til rederiets slutt.
Sverdrup var også styremedlem i bl.a.
Bergen Bank, Oslo og Castrol Norge.

I 1967 var den første rederikonferansen
hvor alle hjemmeværende kapteiner og
maskinsjefer deltok. Senere kom også
overstyrmenn, Ist maskinister og stuer
ter med. Det var også mange som var på
forskjellige kurs som SAF's kurs på Rau
land og kurs i automasjon og forskjellige
kurs for navigasjon og tekniske utstyr som
kraner, hovedmotorer og elektrikerkurs.

Fra rederiets start var alltid Velferden satt
høyt og allerede fra første REIN var det
delvis gratis film og et utvalg aviser.
På REIN 2 var dette ført videre og vi fikk
alle ukeblad i 3 eksemplar samt Nordlys,
Tromsø, 'Sjøfarten' og Aftenposten.

Dette ble nok litt redusert da det kom
flere skip til, men Nordlys og 'Sjøfarten'
var det hele tiden samt 1 gratis film i uken.

Administrasjon

Velferdstiltak

Ganske tidlig på sekstiårene ble de som Fra 1965 kom også rederiets 'NOR-AVIS'
ble ansett som fast ansatt tildelt årlig jule- ut med 2-3 nr årlig og de første år var
gratiale og dette besto helt til det siste år inspektør Per Hauan redaktør. Det var vel
rederiet ble drevet. Senere da 'Nytt fra meningen at det skulle være 4 utgåver i
Norge' kom ble dette fast avis på alle bå- året, men det ble mest til at en fast gjeng
ter sammen med 'Sjøfarten'. Det må også sendte inn bidrag fra skipene og det ble
nevnes at alle fikk bokgave sendt fra for lite, fomten hva de rederiansatte skulle
Norge eller en ting innkjøpt av skipet på skrive i tillegg til sine faste gjøremål. En
rederiets regning. stor bidragsyter til avisen var den da 80

Morsomt var det også at i New Orleans år gamle direktør Ole Siem som skrev fra
kom Sjømannskirken om bord i buss som sine dager som førstereis og senere fra
bl.a. hadde Sverdrup's flagg malt på si- seilskutefarten.
den som takk for rederibidrag for kjøp av
bussen for skip som gikk fast i området. Ved årsskiftet 69/70 hadde rederiet bare
170 årene kom teppeknytting som en stor 4 skip hvorav 2 bilskip; ett bilskip var kon
hobby om bord i båtene og her fikk alle trahert og ett ble overtatt i juli 1971 og
som ønsket det knytteutstyr for inntil 500 da hadde rederiet 4 bilskip i fart. Høsten
kr i året. Fotografering var også en stor 1970 var rederiet i forhandlinger om over
hobby og her kostet rederiet utstyret. Det takelse av en kontrakt på en 1080001 dw
var REIN 2 som hadde slikt utstyr først, OBO-carrier fra skipsverftet i Split. 10
men her kom det risting inn i bildet, så års god timecharter var ordnet, men så
det ble bare på 2-3 skip utstyret kunne tok verftet reservasjoner mot norsk flagg
bmkes utenom havneopphold, men da var og byggeregler og dette ble umulig for
det andre interesser. Sverdrup å godta. Dette gjaldt forøvrig

Turbintankeren Rein var ved levering i 1957 landets største skip. Skyfotos

1 1

Tross delvis svakt fraktmarked i 60 og 70 årene hadde skipene delvis brukbare overskudd . I etterfølgende oversikt er det for 67
og 68 overskudd før finansutgifter og avdrag. For 69 - 75 er det overskudd før klassefond og avskrivninger. (i mill. kr)

Rein Norbeth Norbulk Norbega Norbu Norbella Norbrott Norbega (2) Norbeth (2)
67 3,6 0,98 3,8 2,45 3,1 4,8 3,6
68 3,85 2,19 3,68 3,56 4,1
69 3,28 3,58 3,86
70 2,82 3,78 3,74
71 4,73 4,18 3,61 4,67
72 3,10 2,84 2,89 2,64 4,74
73 2,20 4,30 2,44 2,77 7,16
74 ca 1,0 3,0 - 0,6 0,7 12,38
75 ca 1,15 0,01 0,24 6.08

«;| { -• .



Norbella var ved levering i 1966 det største skip bygget på BMV Solheimsviken med sine
37.600 tdw. Airfoto ofPenang

to skip, det andre skulle Golden West ha. Rederiet hai' nu 10 skip i beholdning
Skipene ble levert og kom i80 årene un- hvorav 5er i drift. Rederiet ledelse er Si
der norsk eierskap som Norman Atlantic gurd B. Sverdrup og Bjøm Wilhelmsen
og Nonnan Pacific, den ene ble senket som adm. direktør. Driftssjef Per Hauan
under'Gulfkrigen' i 1987. og 2 inspektører, kontorsjef Wilhelm

I 1972 overtar inspektør Per Hauan som 7 sekretærer, regnskap og annet totalt 14
teknisk sjef, ellers er organisasjonen ved personen Rederiet blir til AJS Sigurd B.
rederiet stort sett som 1967. Det er nu bare Sverdrup. Fra Waage kom to personer til
10 personer inkludert skipsreder Sverdrup kontoret og de fleste av mannskapene på
og rederiet driver 5 skip. skipene fulgte med over.

11975 var det 226 avløsninger om bord I l979gikkAkergmppeninnmed25%
i skipene, kapteiner ikke medregnet. Av eierskap i Nortank II (Norbright og
disse var det 77 offiserer med gjennom- Norborn). Norbrott ble solgt til en etter
snitt om bord på ca 6 mnd. Topp med forholdene god pris.
avmønstringer i mars med 35 personer og Rederiorganisasjonen er uforandret i
minimum i september med bare 5. Ellers ledelsen, men Knut Brandvold er ansatt
var det 20 personer i november, så de som regnskapssjef og totalt er det nu 16
skulle vel hjem til jul? Rederiet hadde da personen Dette har sin grunn iat mann
4 skip. skapsregnskapet er overtatt fra en av de

Rederiet overtar i april 1977 5av ex koste ca 11 mill kr åfå den i fart og brutto-
Waageskipene samt opplagsettersyn med frakter for en tur AG til Europa vil gi ca
det sjette. Som eierselskap sto A/S Nor- 7-8 mill kr.
tank med følgende eiere: H. Astrup, ES. 18 desember 1980 undertegnes kon-
Platou, Severin Dahl, Sigurd B. Sverdrup trakten på bygging av Norbella. Det var
og Georg Vefling. ingen større forandringer i 1981, men A/S

12

utgangen har rederiet 5 skip i fart og
Ao fNOrtailK Norbird ligger i sitt 6. år i opplag, det vil

Bolin og befrakter Tom Christensen samt

tidligere parteiere i ex Waageskipene. Ved

Kristian Siem overtar 40% av A/S Sigurd
B. Sverdrup.

I 1982 overtar Aage Figenschou som
direktør etter Bjøm Wilhelmsen som slut
tet i september. Driften er overtatt av to
skip på vegne av Common Brothers, et
tersynet av 3 utenforstående opplagsskip
er overtatt og Norbella ble overtatt 22 sep
tember så rederiet hai' ved utgangen av
året ansvar for 11 skip.

1 januar 1982 ble Western Bulk Carriers
A/S dannet av rederiene A/S Sigurd B.
Sverdrup, Belships Co. Ltd., Skips A/S,
Stove Shipping, C.T Gogstad, Rederi-AB
Fraternitas, Göteborg og Rederi-AB Da
len, Göteborg. WBC gruppen hadde kon
torer hos A/S Sigurd B. Sverdrup med
direktør Tom Christensen som daglig le
der. Otto Grieg Tidemand var styrefor
mann og Sigurd B. Sverdrup og Conrad
T. Gogstad styremedlemmer.

Nortank-selskapene avvikles
En vil gå nærmere inn på avviklingen av
K/S Nortank A/S og K/S Nortank A/S II
hvor jeg er gitt adgang til avviklings
styrets beretning.

Felles for begge selskap er følgende:
Ved årets (1982) begynnelse var man opp
merksom på at Garantiinstituttet (GI) ville
ta opp til revurdering hele forholdet til
Nortank flåten. Det viste seg tidlig i for
handlingene at GI ønsket å avvikle sitt
engasjement ved å betale de garanterte
lån og slette sine pantobligasjoner i ski
pene. Selskapet hadde derfor ingen an
nen mulighet en å avhende skipene.

K/S Nortank A/S: Fra 1. prioriterte
panthavere mottok man meddelelse om
at disse ville overta ansvar for skipenes
videre utgifter. Dette skjedde med virk
ning fra 2/4 - 82. Den formelle hjemmel
til skipene ble fortsatt værende hos K/S
Nortank A/S. 20/12-82 ble det i ekstraor
dinært fellesmøte vedtatt å oppløse kom
mandittselskapet.

Hambros Bank og Norges Skips
hypotekbank A/S overtok ansvaret for

Daglige driftsutgifterfor skip ifart og opplag 1979 - 81 i kr

Norbega (3) Norbay Norbird Norbom (2) Norbright Norbulk (2)

1979 .. 32569 16230* 5013** 30070 28433* 16394
1980 .. 27817 28445 16823*** 30636 28488 19946
1981 .. 36714 29675 8414** 31464* 53394 25304 (Dokking)

* Delvis i opplag ** I opplag hele året ** : Forberedt på opplagsbrudd

' j



Norbird. Skipet ble solgt til Finn Engel
sen Holdings A/S 23/6 for kr 16.5 mill.
inkl. bunkers.

Hambros Bank overtok ansvaret for
Norbay og Norbega. Norbay ble solgt
til opphugging for $ 3.4 mill, og levert
Taiwan 13/10-82. Norbega ble solgt til
A/S Norbega for $ 5 mill., 31/12-82. Sel
skapets kontantbeholdning fra driften før
2/4 sto på konto pantsatt i favør GI, og
ble overført dem. Man måtte konstatere
at selskapet hadde uerholdelige fordrin
ger på ialt kr 309.184,52 som ble utgifts
ført i 1982.

Etter avviklingsstyrets mening ville det
ikke bli endringer i regnskapet etter
proklamasjonsfristens utløp.

Hambros Bank og de norske 1 pr. kre
diterer forpliktet seg fra 2/4 å dekke ut
giftene til ivaretagelse av skipene og de
res sikkerhet, og ved at disponent
forholdet til A/S Sigurd Sverdrup opprett
holdes. Kjøpesummen for Norbirdble be
talt kontant og i sin helhet anvendt til be
taling av pantegjeld. Norbay ble på an
modning av Hambros Bank solgt til opp
hugging for $ 3,4 mill. netto levert gass
fri. Nettoprovenyet ble i sin helhet an
vendt til betaling av pantegjeld.

Hambros Bank var nå selskapets eneste
finansieringskilde da de øvrige hadde
abandonert sine pant og frafalt sine krav
på udekket gjeld under en styrt avvikling.
Hambros Bank sto som eier av Norbega
til den ble solgt i mai 1984 til Taiwan.

K/S NortankA/S II: På deltakermøte 22
mars ble det, etter krav fra komplementa
ren, besluttet å oppløse K/S'et så snart som
mulig. Ved utløpet av proklamafristen var
det ikke meldt ukjente krav. 1. prioritets
panthavere ønsket skipene overført til sel
skaper eiet av dem seiv. Norbom ble et
ter avtale med kreditorene solgt til K/S
A/S Humbolt for kr 65 mill inkl bunkers
med virkning fra 2. april 1982, og Nor
bright ble overført K/S A/S Itea til samme
pris og betingelser. Salgssummen kr 130
mill ble anvendt til motregning av 1 pr.
pantegjeld. Den derved udekkede del av
pantegjelden ble frafalt ved en styrt av
vikling av selskapet.

K/S Noitank A/S II ble i generalför
samlingen 22 mars 82 besluttet oppløst i
henhold til avtalens § 12. Selskapet hadde
ikke kunnet oppfylle kreditoravtalen, eide
ikke lenger skip, og grunnlaget for fort
satt drift var ikke tilstede.

A/S Aker Mek. Verksted besluttet med
samtykke fra Låneinstituttet for Skips-

byggeriene A/S likeledes å abandonere Sammen med Øyvind Lorentzen dannet
sine pant i selskapets skip og frafalle sine A/S Sigurd B. Sverdrup Oslo Ship Ma
krav ved en styrt avvikling av selskapet. nagement A/S for drift av egne og andre
Da selskapet var ute av stand til å opp- rederiers skip. OSM startet driften fra 1
fylle kreditoravtalen av 13 juli 79, ble juli 1984 og fra samme dato kan en si at
skipene overført til nye selskaper som rederidriften av A/S Sigurd B. Sverdrup/
nevnt ovenfor. De nye eierne inngikk Norhav opphørte seiv om de sto som for
disponentavtale med A/S Sigurd Sver- melle eiere av Norbella og Vira Gas.
drup. Etter 2 april ble de fleste tilgode- Fra A/S Sigurd B. Sverdrup fulgte tek
havender innkassert og løsgjeld betalt. nisk direktør Per Hauan, inspektør Finn

Norbom som hadde ligget i semi-opplag vold over til stillinger i Oslo Ship Mana
ved Khor Fakkan fra des 81 til den i febr gement.
82 ble sluttet for en enkeltreise fra AG til

Durban til rate WS 29. Etter utlossing Investeringsselskapet Norhav kjøpte i80
gikk den i opplag i Bmnei Bay. årene majoriteten av aksjene i NAL, som

Rederiet selges Sigurd B. Sverdrup seiv gikk noe se-
I 1983 selger Sigurd B. Sverdrup sine nere inn sonl deleier 1AS Poseidon som
resterende 60% av aksjene til A/S Kris- bla kJ0Pte 58% av ' NAL som
tian Siem som da eierA/S Sigurd B. Sver- davar eiet av Hemess Shipping.
drup, Common Brothers, Newcastle. SiSurd R SverdruP er 1 da§ ute av
Bahama Cruiseline, Norex Corp., Ltd., shippingvirksomheten, men driver som
forsikringsselskapet Harrison Homcastle PensJ onist et selskap ved navnet A/SAudax i Oslo.

For overtakelse av Vira Gas bleA/S Nor
hav dannet. Vtdere hadde rederiet 30% i Je8 vil slutt ®nske ham en g°d
2 produkttankskip på 39000 tdw bygget Pensjonisttid og takke for over 30 lære
i Jugoslavia for Fearnley & Eger. “ rike og hyggelige ar i rederiet.
I året gikk følgende skip ut av rederiet:
Norbulk, Norbright, Norbom, Aura Ad
venture, Aura Bravery og opplagskipene
Sinmar, Yorkshire og Bahrainiah.

11984 ble Vira Gas ex Helios overtatt
i mai, ble Norbega solgt til skrap og
Ocean Trader ble overtatt av nye eiere.

Norbird, tidligere Waages Raila under opplag ved Fosen sørfor Haugesund, fotografert
23. mai 1981 av Per Alsaker

Pilegård og regnskapssjef Knut Brand-

det fusjonerte med høsten 1985.
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1. M/T REIN (1) 1951 - 1954
1927 Okt: Levert fra F. Schichau, Danzig til
A/S J. Ludwig Mowinkels Rederi Rederi,
Bergen som Vinga
7321 brt, 10300 tdw 441,6oa 57,4 27'7 3/4"
6 syl. 2-Takts enkeltvirkende Sulzer diesel
motor på 2700 BHK med luftinnblåsing.
(Ombygget etter krigen med gasspumper).
Motoren levert av F. Schichau, Elbing.
Fart 10.5 knop. Byggesum £ 130.000.
1951 Nov: Kjøpt av Skips A/S Polarfront,

1954: Solgt til England for opphugging og
levert i Rosyth , Firth of Forth 22
mars. Salgssum £ 48.000.

Som Vinga seilte den stort sett tilfredsstillende
for Mowinkel, men ble under krigen bombet
15 09 1941 i ballast i pos 38 8 N 13 17 W. 8
av mannskapet ble drept og skipet ble sterkt
skadet og tatt under slep.

Reparert i Glasgow hvor midtskipet ble er
stattet med et overbygg fra et annet skadet
skip.

Før Skips A/S Polarfront overtok skipet
hadde det hatt to store havarier på hovedmo
toren da veivakselen først brakk og Vinga ble
slept til Liverpool for reparasjon. Denne tok
9 mnd og på vei fra verkstedet brakk den på
nytt i Irskesjøen. Ble nu slept til Rotterdam
hvor reparasjonen tok 8 mnd.

I dette tidsrommet kjøpte Skips A/S Polar
front skipet og satte sine første folk om bord i
mars 52 med kapt Silsand og maskinsjef Hag
bart Drægebø.

I juni 52 ble resten av mannskapet skiftet
og undertegnede startet sin karriere til sjøs.
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Tromsø, Hvalfangerselskapet Blaa
hval A/S og R. S. Platou A/S , Oslo
(Disponert av Skips A/S Polarfront),
Tromsø/Oslo og omdøpt til Rein.
Kjøpesum 9.000.000 kr.

Tankskipet Norborn ble kjøpt second-hand i 1959. Ukjentfotograf

Rein seilte meget vellykket og hadde svært få
driftsavbrudd og med kun en sprukket foring
som det mest alvorlige og som ble skiftet av
mannskapet. Under en storm ble roret skadet
og det tok en 10 dager for reparasjon.
Skipet hadde en meget god frakt og da denne
gikk ut i Hamburg i desember 1953 ble ski
pet opplagt her til den ble solgt og gikk for
egen maskin til England.

2. T/T REIN (2) (JWPR) 1957 - 1967
1957 Nov 11: Levert av Nederlandsche Dok
en Scheepsbouw Mij., Amsterdam (NSDM)
Bnr 473 til Skips A/S Polarfront, Tromsø/
Oslo, Hvalfangerselskapet Blaahval, R.S.
Platou A/S, E. Naess og A/S Abu.
24960 brt 14720 nrt 39000 tdw

700.0oa/674pp/93' 6748' - 36' 2 3/8" Dpg
Maskineri: Parson dampturbin 17500 AHK
ved 98 RPM 19250 AHK ved 101 RPM
2 stk NDSM Babcock & Wilcox vannrør
skjeler hver på maksimum 100000 lbs.pr.time.
Fart 17.5 knop ved 98 RPM
4 stk lossepumper hver på 1250 tonn vann.
1967: Dypgående øket til 38' og ca 42000 tdw
1967 Des 10: Solgt til Mistras Cia. Nav.

S.A., Liberia, omdøpt Mystras
1968: Mistras Cia. Nav., Panama

1974 Solgt til Pertamina, Indonesia
Omdøpt Pertamina Samudra IX
(Oppi. Singapore 23/4/75 - 9/77.)

1978 Solgt av Sangata Corp., Liberia til
Nan Feng Steel Enterprise Co. Ltd.,

Ved overleveringen gikk T/T Rein inn på et
10 års certerparti til Esso Petroleum Co til £
22/6 pr tonn. Farten de 7 første år var vesent
lig AG til Fawley, England eller Rotterdam/
Milford Haven som unntak. Enkelte turer var
det lasting i indre Middelhav og da var det
lossing hver 14. dag i Fawley. Siden pumpe
kapasiteten var så stor kunne lossingen gå

omdøpt Myconos

Kaohsiung.
Ankom Kaohsiung 02 04 78

Rein var ved levering Nordens største skip
og kaptein ved levering var K. Sørensen og
maskinsjef O. Møller.

Kaptein de to siste år til det norske flagget
ble strøket var Pareli Sørgård og maskinsjef
Olav K. Westby.

3 M/T NORBORN (1) (1959 - 1966)
1954 Juli: Levert fra Barclay, Curie & Co.
Ltd., Glasgow som Solsten til Tønsbergs Re
deri-A/S, Tønsberg Tank A/S, Skibs-A/S
Havsten, Skibs-A/S Tres & Rafen & Loen
nechen (Rafen &Loennchen), Tønsberg. Bnr
728 .

10251 grt 5747 nrt 15427 tdw 13.5 knop.
5-syl 2T SM 5500 bhk Doxford-Barclay,
Curie & Co. Ltd.
1959: Overtatt av K/S A/S Nortank &Co

(Sigurd B. Sverdrup), Oslo og om
døpt Norborn

1966 Jul 22: Solgt til El-Pa Maritime Co.
Ltd., Piræus, Hellas og omdøpt
Evangelos

1972 Des: Eiet av Stavros Eleftherlades,
Piræus.

1978 Solgt av El-Pa Maritime Co. Ltd.,
Hellas til opphuggere i La Spezia.
Opphugget i 7/1978

Nortank A/S var startet som Mobiloil Nor og
var 50/50 eiet av Nortank interessenter og
Mobil og som solgte Mobil produkter. Da
Nortank norske eiere trakk seg ut ble Mobil
eneeiere og Mobil overtok Norborn som var
på långtids charter til Mobil. Da Sverdrup
overtok driften ble på nytt navnet Nortank
tatt i bruk.

unna på under 7 timer og det kunne være av
gang fra kai på under 12 timer totalt. Dette ga
en hektisk driftsform og som oftest ble dokk
ingen hvert år unnagjort på de 3 liggedagene
som kunne taes hvert kvartal, men med unn
tak av klassedokking.

De siste 3 år ble 'REIN' re-chartet til Exxon,
Bahamas og reisene gikk nu stort sett over
hele verden.

'REIN' seilte stort sett meget heldig og
eneste uhell av betydning var at en luftforvar
mer brant opp og måtte fornyes i sin helhet.
Av mangler som skapte problemer var det at
lossepumpene ikke hadde mechanical seal og
dette krevde mye ompakking. Det samme var
det med propellakseltetningen som lekket mye
gjennom hampetetningen.

Rein var opprinnelig kontrahert som 24000
tonner og søsterskip til WW' Tarim, men kon
trakten ble i januar 1954 forandret til 39000
tdw. Den var nr 2av 5 søsterskip: Naess Com
mander, Tank Earl, Borgny og Borgholm.

På de 10 år med norsk flagg seilte Rein ca 1
134 000 nm, gj.snittfart regnet med 300 døgn
i året 15.75 knop

Bunkersforbruk 280000 tonn, regnet med
360 døgn er det 78 tonn/døgn. Forbruk 17.5/
18 kn = 100/110 t/d.

Gjennomsnittelig 'off-hire' pr år 5 døgn,
inkludert årlig dokking og faste liggedager.
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Norbom var i dårlig forfatning ved overta
gelsen og mye arbeide ble gjort ved Akers
Mek. Verksted i Oslo, men mye var igjen og
ble tatt litt etter hvert av mannskapet. Likevel
var det mye problemer med lagrene i Doxford
motoren og dette skapte mye arbeide og
verkstedopphold. Dette problemet ble løst og
skipet seilte godt og ofte med like mange laste
typer som det var tanker om bord.

Et alvorlig uhell oppsto da Norbom med
los om bord kolliderte med et vrak i Istanbul,
med jetfuel og flybensin som last. Seiv da den
ble overlevert til nye kjøpere lå restene av en
pullert fra vraket igjen i pumperommet. Ski
pet seilte over hele verden og losset bl.a. på
Tahiti og på Ascension Island.

Ved overtakelse i 1959 var Hans A. Trovik

kaptein og maskinsjef var Oddmund Møller.
I begynnelsen av 1968 ble Evangelos meldt

synkende i den Engelske kanal etter kollisjon
med en Liberia-tanker.

4 M/S NORBULK (1) LMDI 1961-1970
1961 Juli: Levert av Kristiansand Mekaniske
Verksted (199)til I/S Nordbulk (Skips-A/S
Nordfisk v/Helge Jakobsen), Tromsø
Management: Sigurd B. Sverdrup A/S, Oslo
19523 grt 10905 rat 27430 tdw 14.75 knop
638,7/79,9/46,3 ft
DM 2T 6 syl Akers Verft (B&W)9400bhk
1963: I/S Nordbulk (Brødrene Jakobsen),

Tromsø. Management: Sigurd B.
Sverdrup A/S, Oslo.

1964 I/S Nordbulk (Brødrene Jakobsen,
Tromsø & Sigurd B. Sverdrup, Oslo),
Tromsø . Management: Uforandret.

1967 Forsterket for dypere nedlasting, dw
øket med 2700 T til 31300 tdw.
18484 brt 11402 rat

1970 Apr: Solgt til Trader Shipping Corp.,
Monrovia, Liberia. Omdøpt Eleni
E.F. 5 LWK

1970 Apr: Solgt til Trader Shipping Corp.
(North American Ship Agencies,
New York, N.Y.), Monrovia, Liberia
Omdøpt Uranus 5LWK

1978 Solgt til Atlantic Navigation Corp.
Ltd.(Eddie's Shipping Co. Ltd.,
Taipei), Monrovia, Liberia.

1982 Solgt til Outerocean Navigation Corp.
Ltd., Kaohsiung, Taiwan. Omdøpt
Hwa Lee BMGI

1984 Solgt for opphugging til Holdland En
terprise Co. Ltd., Kaohsiung.
Levert 06 03 1984

M/S Norbulk gikk ved levering inn på et 15
års charter til Naess og seilte stort sett over
hele verden. Den seilte stort sett bra og med
ganske god fart, men det var lenge problemer
med rammelagrene grunnet for svakt funda
ment, men da dette ble forsterket forsvant pro
blemene. En annen ting som skapte vansker
var at kjølevannssystemet i maskinrommet var
lagt opp med kobberrør som ikke holdt for
sjøvannet. Da disse rør ved første dokking i
Japan ble utskiftet med Yorcalbro-rør var disse
problemer borte.

Omdøpt Theresa 5LWK

Skipet hadde en pen innredning, men man- 1974 Jul Solgt til Glyfspirit Marine Ltd.,
glet air condition så det var varmt om bord i
tropene hvor skipet var i store perioden Ved Glyfada Spirit
levering var kaptein Audun Hervig og mas- 1980 Solgt til Atlantic Shipping Corp.,
kinsjef Ferdinand Bøe hvilken også hadde
byggetilsynet. 1982 Solgt til Pluto Shipping Ltd., Malta

5 M/S NORBEGA (1) 1962-1969 1985 Feb 25Ankom Karachi for opp-
1962 Sep: Levert fra AS Stord Verft, ferdig- hugging av Rahemtullah Hoosan Ltd.

I/S Sverdco, Oslo (Sigurd B. Sverdrup)
bygget ved Aker Verft, Oslo, som Norbega til Startet opph. 28 03 85.

Byggenr 60. M/S Norbega gikk i likhet med Norbulk i fart
12148 brt 18805 tdw over hele verden med bulklaster som
Loa: 159.635 Lpp: 148.284 B:21.028 D; kom,malm, svovel, bauxitt etc. Den seilte stort
13.575 Draft: 9.805 m Prøvetursfart 16.72 sett tilfredsstillende bortsett fra et maskin
knop. 7 rom med tilh. poster/bommer.
Akers B&W diesel motor 5 cyl. DM 575 oljepumpen stoppet og alarmen ikke virket
VTBF 1500/500 mm 8390 bhp ved 120 RPM. hvorved alle lagrene ble ødelagt. Den ble slept
1967 øket draft med 0.127 m til 9.932 mog til Japan og reparert ved Hitachi, Osaka. Re
ny 19157 tdw
1969 Apr21 Solgt til DS AS Gudvin (H. og senere seilte Norbega uten motor-

Gjei-pen & Co) Oslo for $ 2.063.000, problemer. Den hadde forøvrig samme type

Norbulk/ra 1961 var rederiets første bulkskip, herfotografert i Vancouver.
Waterweg Photos

omdøpt Gudvang motor som Norbulk, med motgående stem-

Norbegafra 1962 var av deførste bulkskip levertfra Stord/Aker. Leveringsfotofra verftet.

havari i Stillehavet 18 mars 1967 da smøre-

parasjonen var ferdig i slutten av mai 1967

Famagusta for $ 3.550.000 , omdøpt

Panama, omdøpt Maureen B.

(Nautilus II Cia. Nav., S.A., Panama
omdøpt Rodanthi
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pler, men uten de samme problemer. Et se
nere levert søsterskip til Norbega var WW
Templar.

Også Norbega var levert uten air condit
ion, men det ble installert kompressor i 1966
da det øvrige anlegg var installert ved leve
ring. Skipet gikk i slutten av 1967 inn på et to
til tre år timecharter for Alcoa.

Som det siste av rederiets skip gikk det over
til redusert besetning ved samme tid. Alle elek
triske kabler på dekk ble også skiftet ut i 1967
med reisereparatører. Det eneste som nu
skapte ekstra arbeide var at skipet var bygget
uten dobbeltbunn-tunnel og således hadde
mye tæringer på de gjennomgående rørled
ninger i ballasttankene. Kaptein ved levering
var Sverre Faugstad og maskinsjef Jan Hov
land, de hadde også byggetilsyn.

6 M/SNORBETH(l) 1963-67
1963 Jan: Levert fra Bergens Mekaniske Verk
sted, Bergen som Norbeth til A/S Nortank &
Co.,Oslo (Sigurd B. Sverdrup) Byggenr 442
10853/8472 bit 6811/5082 nrt 15653/15112
tdw L: 155.3 B: 20.8 D: 10.1 Draft 9.5/8.S
Speed 15.5 knop
Motor: Götaverken
1967 Des Solgt til States Marine Lines,

USA og omdøpt Old Dominion State
1972 Solgt til Oswego Latex Carrier Corp.,

Monrovia omdøpt Oswego Planter
1981 Solgt til Providence Planter Corp.,

Monrovia (Ocean Services Corp.,
N.Y. USA) og omdøpt Planter

1983 Solgt til Avra Shipping Co., Panama
omdøpt Avra

1983 Okt31 Truffet av Irakisk'Exocef
rakett ved Bandar Khomeini og total
vrak. Solgt til Dubai.

1985 Mar 15 Ankom Gadani Bay for opp
hugging.

M/S Norbeth gikk ved levering inn på et 2 år
charter for Nippon Yusen Kaisha NYK og
seilte for det meste mellom USA og Japan.
Det neste var et timecharter for Continental
Grain og etterpå inn på T/C for States Ma
rine, USA som likte båten så godt at de like
godt kjøpte den i desember 1967. Den hadde
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Klassiske BMV-linjer, Norbu på Byfjorden i november 1963. Verftets leveringsfoto

da seilt vesentlig på USA - Vietnam med los
sing i Saigon og lasting i Indonesia for US
østkyst/Lakene.

Det ble sagt at den måtte ha flåtens best
malte skorstein da det var SM farver ut fra
USA og Nordhavs tilbake. Norbeth var av de
største shelterdekkere som er bygget. Det ble
betvilt nytten av så vidt store shelterdekkere,
men det viste seg i den fart de kom til å være
effektive skip. Norbeth seilte meget heldig tek
nisk hele tiden i SBS eie, men hadde dess
verre to forskjellig ulykker hvor en av beset
ningen omkom i hver uten at det var feil fra
skipet.

Som skip bygget ved BMV hadde den en
meget fm innredning og som ble revet ut da
den gikk over til USA-flagg da kravet her er
stålinnredning.

Kaptein ved overtagelse var Audun Hervig
og maskinsjef Erling Halvorsen og disse
hadde også byggetilsyn.

7 M/S NORBU 1963-1978
1963 Nov 13: Levert av A.S Bergens Meka
niske Verksteder, Bergen til Brødrene Jakob
sen, Tromsø som Norbu. Management: Si
gurd B. Sverdrup, Oslo.
18832.92 brt 10722.90 nrt 29300 tdw ved
9.144 m Dpg.
Loa: 185.630 Lpp: 173.740 Lpp B:24.690
D: 14.940 Byggenr 446
Götaverken Diesel motor DM 760/1500 VG
7U 8750 BHP ved 112 RPM. Fart fullt lås
tet 15 Knop. 7 rom og 4 stk elektro
hydrauliske 8 tonns kraner.
1967 Sep Lastemerket 'flyttet' til 11.176

tilsvarende 31605 tdw 18883 brt

1977 Jan Solgt til Fram Shipowning Co.,

1979 Solgt til China Ocean Shipping Co.,
Peking. (COSCO) Omdøpt

19?? Solgt til Dalian Wantong Co., Dalian
1994 Mai Fortsatt i Lloyds Maritime

Norbu gikk inn på frakt for japanske befrak
tere og seilte bra. Den måtte dog ved første

11000 nrt

Monrovia. (Bermudaselskap) På
bareboat cp til Sverdrup.

Ling Long Hai

Directory.

dokking i Japan få større sjøkjølevannspumper
og økt rørdimensjon da disse var under
dimensjonert og ga for lite kjøling til hvm.
Likeledes ble propellen kuttet noe av da den
hadde gitt for mye risting. Problemene var
ikke slutt for i løpet av 1966 måtte alle
sylinderdekslene skiftes ut, en feil fra motor
byggeren.

I desember 1967 gikk Norbu in på et char
ter for Silver Line og fikk installert faste bil
dekk av tre. Konstruksjonen var ikke sterk nok
så i dårlig vær på fjerde tur sviktet støttene i
rom 1 og 2 og ca 300 biler ble ødelagt. Det
ble nu lagt inn konstruksjon av stål H-bjelker,
men fortsatt tredekk. En femte kran ble også
montert mellom luke 2 og 3. Skipet seilte nu
vellykket, men kom ut for havne
arbeiderstreiken på US østkyst i januar 1969
og ble liggende over 2 mnd uvirksom, men
med gode vedlikeholdsforhold.

Charten med Silver Line gikk ut i 24 juli
1970 og de faste bildekk ble demontert. I ok
tober var permanente heisbare bildekk instal
lert ved Blom & Voss, Hamburg og etter en
bilast Antwerpen til USA gikk Norbu inn på
et 5 år certeparti for Japan Line i november
1970. Skipet seilte nu meget tilfredsstillende
i lang tid, men det var en god del vedlikehold
med kranene som stort sett ikke hadde vært i
bruk de fire første år.

25 januar 1971 tok Norbu opp mannskapet
fra Anzoategui som hadde kollidert med
Roraima i Mexico Gulfen og satte dem iland
i Houston. Begge havaristene ble senere fra
skilt og berget.

I september 1973 tok de opp 3 kubanske
flyktninger fra bilslanger i Floridastredet. 1
1964 kom skipshunden 'Whisky' om bord og
etter vel 10 år på Norbu spanderte Sverdrup
'fri hjemreise' på den til Tønsberg. Her måtte
den avlives 11-12-80 grunnet sykdom. Nor
ges eldste sldpshund ?

I slutten av 1974 ble unormale lyder hørt
fra roret og ved dokking i USA var det rett
før det hadde fait av.

Fra januar 1977 seilte Norbu med norske
offiserer og kinesisk mannskap og driften var
tilfredsstillende. Certepartiet med Japan Line
var forlenget til 11/78, men grunnet stignin
gen i norske hyrer mistet Sverdrup manage
mentetet.

Norbu var levering nr 2 av 3 søsterskip,
Wilmara var nr 1 og Bodø senere Wilyama nr
3. Alle 3 fikk senere installert bildekk. På
Norbu var første kaptein Norvald Høylands
skjær og maskinsjef Ferdinand Bøe.

8 M/S NORBELLA (1) 1966-1977
1966 Feb: Levert fra Bergens Mekaniske
Verksteder, Bergen til Brødrene Jakobsen,
Tromsø som Norbella. Management Sigurd
B. Sverdrup, Oslo
24.011 grt 37300 tdw Bnr 454
L: 209.0 B: 27.37 D: 15.39 Draft
Fart 14 knop Bulkskip uten lossegear
Götaverken Diesel motor DM 760/1500 VG
8U 11200 bhk
1967 Lastemerket 'flyttet' til 11.55 m til-



1977 Des Solgt til Trident SteamshipCo.
Inc., Monrovia for $ 3.250.000 og
omdøpt Jaymat Trident med 5 årsTC
til Sigurd B. Sverdrup.

1986 Overført til Trident Shipping Co. Ltd.,
Cayman Island.

1992 Jul 28 Ankom opphuggingsverft i
China.

Norbella er det største skip som er bygget i
Bergen regnet fra det økte dypgående. Den
fikk ikke noen heldig start idet rorcarrieren
sprakk på verkstedes seilas til leveringsdokk
ing i Sandefjord. Norbella ble ikke bunnmalt
ved overlevering grunnet værforholdene og
dette ble ikke gjort før i juni i Baltimore. Den
gikk ved levering inn på et 2 års certeparti
med Carbonavi og seilte vesentlig på Europa
og over Atlanterhavet. Etterpå ble det TC for
Grängesberg i 6 mnd og senere tilsvarende
for Nippon Kisen. Ved dokking i mai 1967
ble propellen Tatt av' ca 5 cm på bladene da
den var for 'tung' for motoren. Nor
bella seilte nu meget bra, men det var litt stor
sylinderslitasje noe som var vanlig for GV
motorene.

I august 1967 under lossing i Antwerpen
falt løpekatten på den store bridgekranen ned
og ødelagte luke 1 og 2 med kanner. Løpe
katten på 50 tonn havnet helt i bunnen av rom
2 og føreren overlevde med små skader. Re
parasjonen av luker og karmer tok 8 døgn.

I november 1967 skar den ene styremaskin
pumpen seg da skipet lå for anker å ventet på
kaiplass. Arsaken var at pumpen ikke måtte
kjøres uten at roret ble beveget med faste in
tervaller ifølge Hastie. Dette var ikke nevnt i
instruksjonsbøken. Etter avslutning av CP for
Daiichi inn på 2 års CP for Achille Lauro. I
mai 1972innpå5årforYamashita-Shinnihon
som rechartet skipet til Lauro for 3-5 år til $
1.90. Lauro rechartet skipet til Dreyfus for $
3.00 i 12 mnd i 1973 som igjen etter ca 2 mnd
rechartet til Navios for $ 4.35 i 7/8 mnd.

Norbella seilte meget tilfredsstillende og
fikk i 1971-72 installert EO-utstyr.

21 august 1975 var Norbella utsatt for et
uvanlig uhell ved dokking i Antweipen i det
ett mudderapparat natten før utdokking sank
ved dokkporten og først kunne fjernes etter 8
dager. I 1976 ble Norbella stående fast på en
sandbanke utenfor Paranam i 10 dager da
renna var grunnere en opplyst. Det ble skade
på propell og motorens bunnramme som ble
reparert på 9 dager i Antwerpen.

De siste 2 år av recharten til Lauro var
Norbella rechartet til Alcoa

Ved levering av Norbella var kaptein Odd
Lygre og maskinsjef Odd Dalland

9 M/SNORBROTT LGRL 1966-1979
1966 Jun 22: Levert av AB Götaverken,
Göteborg til Skips A.S Polarfront, Tromsø/
Oslo som Norbrott. Management Sigurd B.
Sverdrup, Oslo. Bnr 812
22198 grt 14032 nrt 34529/36300 tdw

svarende 40960 tdw 24011 grt
15284 nrt

L: 199.93 B: 26.97 D: 15.04 Part 15.5 Knop
Motor Götaverken DM 750/1600 7 cyl.
12050 bhk
1968 Okt 24 Levert fra Blom & Voss, Ham

burg med heisbare bildekk og 5 kra
ner. Kapasitet ca 2500 PC units.

1977 Okt 20 Levert av Hitachi, Kanagawa
ombygget til Ro/Ro PCC.

1979 Des 15 Solgt til Glyfada Shipping
Corp., Piræus fra IS Norbrott for
$ 6 365 000. Omd. Glyfada Faith

1985 Jun 21 Ankom Alang for opphugging
ved S. S. Jain & Co.

Norbrott var ett av 12 søsterskip kontrahert
av vesentlig norske redere ved Götaverken.
Senere ble ett 13de skip bygget Norbega ex
finske Stomiqueen. Serien av skip var så vidt
vellykket, men hadde en lei uvane med sling
ring over det normale for lignende skip.

Norbrott hadde en pen innredning, men
den var påkostet 1 mill. kr ekstra i forhold til
standarden. Skipet gikk ved levering inn på
T/C for Carbonavi og første lastetur var Nar
vik til Antwerpen. Reisene de første år gikk
stort sett over hele verden og det var kun små
problemen Etter installasjonen av bildekk gikk
Norbrott inn på ett 8 år T/C for Wallenius og
med bil- og bulklaster Europa - USA - Japan
- Europa. De heisbare bildekk virket utmer
ket og det var kun små maskinelle problemen

I slutten av 1969 oppsto det sprekker i
støtte-konstruksjonene for eksosventil
bevegelsene. Ved 4 års klassen i 1971 viste
det seg at begge ror foringene var i dårlig for
fatning og måtte fomyes så tidstapet ble vel
12 døgn. Senere ble det igjen funnet sprekker
i støttekonstruksjonene for eksosventil
bevegelsene til alle sylindrene og dette ble
reparert i slutten av 1971. Nye sprekker ble
sveist i 1972. Skipet seilte tilfredsstillende,
men ved dokking i 1974 måtte alle drev og
registerkjeder skiftes gmnnet slitasje. Senere
samme år ble propellen skadet av ukjent gjen
stand og utskiftet med reservepropellen. I april
1975 måtte Norbrott igjen i dokk da rorboltene
løsnet. I mars 1974 ble Norbrott TV-stjerae

Norbrott fra 1966 var av Götaverkens standardtype. Leveringsfoto

da den var gjennomgangsfigur i programmet
'Rapport1 .

I 3kv. 1976 løp T/C med Wallenius ut og
ny ca 3 års T/C ble inngått med NYK og far
ten ble en noen annen og seilte nu meget vel
lykket uten problemer. I mai 1978 tok Nor
brott opp 30 Vietnamesiske flyktninger som
ble landsatt i Japan. Ved utgangen av NYKT/
C ble skipet solgt og overlevert i Japan.

Lørste kaptein var Alf Lonnes og maskin
sjef Lerdinand Bøe og de samme hadde også
byggetilsynet.

10 M/S NORBEGA (2) 1970- 1975
1967 Des: Levert av AB Götaverken,
Göteborg (-825) til AB Paulin Chartering OY
& Co, Mariehamn som Stormqueen.
22331 brt 13426 nrt 36350/38600 tdw
L: 200.23 B: 26.97 D: 15.04 D 15.5 Knop
Motor Götaverken DM 750/1600 7 cyl.
12050 bhk E0 klasse
1969 Installert heisbare bildekk
1971 Jan 11 Overtatt av I/S Norbega

1975 Okt 09 Solgt til Dinaco Cia. De Nav.,
S.A., Panama (Methenitis, Piræus)
Samme navn

1977 Omdøpt til Goulias
1985 Solgt til Ocean Mars Shipping Ltd.,

St. Vincent. Omdøpt til Ocean Mars
1986 Solgt til Kina for opphugging og an

kom Shanghai 20 04 1986.

Norbega gikk ved overtakelsen på T/C til Star
Bulk Shipping Co., Bergen. Samme sprek
ker i hvm som på Norbrott ble oppdaget og
reparert og i mars 1972 var E0- anlegget fer
dig installert og i drift. Det var mye rust på
pongtonger og i rom ved overtakelse og dette
tok mye tid for vedlikehold. Videre var løfte
systemet for bildekkene tungvint da det bare
ble brukt vaier til ankervinsjene.

De andre skipene hadde separate vinsjer for
hvert enkelt rom. Maskinelt seilte skipet bra
og et stort arbeide ble utført i 1973 da alle
kabelganger og rørledninger på hoveddekket

(Sigurd B. Sverdrup, Oslo) og
omdøpt Norbega

17



Den andre Norbeth var bygget i 1971, her ses det for inngående til Rotterdam i november
1978. Waterweg Photos

ble skiftet av skipets folk. Det ble også tid til
velferd og skipsavisen 'Sverdslag' ble utgitt
og premiert av 'Velferden'.

Skipet var fra 1974 til januar 1975 på T/C
til Nosac og så på reisecharter til Wallenius
til det i april gikk inn på 2 års T/C til Yamashita
-Shinnihon.

Også Norbega måtte i 1974 skifte register
kjede samt to av drevene. Likeledes var det
problemer med at virene for bildekkene røk
og skiftingen av all vire startet. Før arbeidet
var ferdig fait i april dekkene i ett rom ned og
skadene ble så omfattende at skipet samtidig
ble dokket. Da skipet ble solgt var det krav
fra chartrer at navnet skulle beholdes til ut
gangen av C/P.

Første kaptein under norsk flagg var Ag
nar Hansen og maskinsjef Jens Vedvik

1 1 M/S NORBETH (2)LACH (1971 -1978)
1971 Jun 11: Levert fra Uljanik Shipyard &
Diesel Engine Factory, Pula Bnr 292 til I/S
Norbeth som Norbeth. Management Sigurd
B. Sverdrup, Oslo.
20715.74 bit 13187.55 nrt 28420/30300 tdw
Loa: 179.00 Lpp: 168.90 B: 26.00 Dr: 16.20
3 x 25 T Tandem kraner. 2509 PC units.
Motor Uljanik/CRDA B&W diesel 6K 74
EF 11600/10600 bhk ved 124/120 RPM.EO
klasse. 16 Knop.
1978 Des 01 Solgt til EFFOA, Helsinki for

1981 Solgt til Naviera Arica, S.A.,Panama

cione Interoceanica, Valparaiso.
1985 Solgt til Alba Maritime Corp.,

1987 Solgt til Blue Wave Shipping Inc.,

Fortsatt fart i juni 1994 for samme eier.

Norbeth var nr 4 av 6 søsterskip bygget ved
Uljanik Borgestad, Silvermain, Milena, Blue
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$ 6.600.000 Omdøpt Taurus

(Wallem Shipmanagement, Hong
Kong) Omdøpt Arica
Eiere Compania Chilena de Navega-

Panama Omdøpt Tropical Isle

Liberia (Macs Maritime Carrier,
Sveits) Omdøpt Golden Isle

Master og Silverfjord: de 3 siste var ca 16 m
lengre for plass til 3 stk 20f containere på/i
luke/rom 2-6 og I stk på luke 1 i lengden.
(De 2 siste seiler fortsatt under samme navn)
Alle skipene var sterkt forsinket ved levering
og Norbeth nærmere 1 år. Derfor ble moto
rene til Norbeth og Blue Master bygget opp i
Trieste ved CRDA (Cantieri Riuniti Dell'
Adriatico/Fabbrica Sant Andrea.)

Alle skipene hadde Kamewa vripropell og
de skapte etter hvert mye problemer og det
samme med turbo-blåserne som sannsynlig
vis var for små og ikke tålte fullfart kjøring
under lang tid. Første havari på blåser på
Norbeth var bare døgnet etter levering og se
nere i Sverdrups eie 3 ganger til. Dette var
også tilfelle med alle de tre siste skip i serien.
Etter 9 mnd ble det oppdaget sprekker i
propellhodet og i bolthullene på bladene og
måtte skiftes. På Norbeth ble hub og delvis
blader skiftet 3 ganger og det fjerde hodet
holdt. Dette mønsteret var det samme for de
3 siste leverte, men etter hvert kom også de
tre første etter dog ikke så mange ganger da
annen stålblanding ble tatt i bruk.

Ved levering gikk Norbeth inn i HBS Group
som pool-skip for bil/bulklaster og hadde før
ste last fra Savona til USA. Det ble etter hvert
også problemer med støtstengene for eksos
ventilene som var for dårlig sveiset, men for
nyet i Japan og senere problemfritt.

Det var ikke slutt med uhell for etter dokk
ing i Antwerpen kom skipet litt på skeive inn
i slusen og der stakk ett L-jem ut på fenderen
og skar opp fore dyptank og ca 225 tonn tung
olje rant ut i dokken. For rengjøring av vann
linje og bunn måtte Norbeth inn i dokk og
grunnet kjemikalbruk bunnmales på nytt.

Nu seilte skipet meget tilfredsstillende bort
sett fra nevnte propellsprekker. I motsetning
til de andre bilskip hadde denne type bildekk
som ble trukket til for/akterkant i rommene
og lukekarmpongtongene ble også stuet i kar
men ved bulklaster. Dette ga mye arbeid med
rengjøring, særlig etter kornlast så en traktor
med skuffe ble innkjøpt.

På returen til Japan ble 26/4 16 vietname
sere tatt opp i Sør-Kina-havet og landsatt i
Yokohama. På reise fra Jeddah til Japan kjørte
Norbeth på grunn med full fart utenfor
Mesewa i Rødehavet 22/12-77 som følge av
en feilnavigasjon. Skipet kom av ved egen
hjelp og var tett, men ved overleveringsdokk
ing i 1978 ble vel 20 tonn stål skiftet grunnet
bulker. Sin siste tur for Sverdrup gikk Norbeth
fra Østen til Europa for Norasia Line med con
tainere og sluttlosset i Hamburg hvor den ble
overlevert 1/12 1978 til EFFOA.

Første kaptein var Pareli Sørgård og mas
kinsjef Olav K. Westby og disse hadde også
byggetilsyn. Ved overlevering til EFFOA kap
tein Bjørn Harila og maskinsjef Olav K.
Westby.

12 T/T NORBAY LAUN (1977-1982)
1971 Aug: Levert av Stord Verft A.S (-669)
til Rederiaktieselskapet Ruth (Hagb. Waage,
Oslo) som Ranja. Pris 128.549.446 kr

Loa: 327.745 Lpp: 312.000 B: 46.400 D:
26.020 Dr: 20.346 16 knop
5 senter og 10 vingtanker.
Stal Laval AP 32/80 turbiner 30416 SHP
ved 80 RPM. 1 stk Svenska Maskinverken
Hovedkjele.
Kontrakten overtatt fra Panmaritime, Panama
(Maritime Fruit Carriers Company)

Norbay ex Ranja var ved levering fra Stord
Verft nr 6 av ialt 9 stk 220 000 t dw søster
skip. For Waage seilte den på et godt marked
helt til oljekrisen i 1974 og gikk i opplag i
februar 1975 på Boknafjorden nær Kårstø.
Her lå den også da Sverdrup overtok og til
den avgikk 8. oktober 1979 for dokking i
Setubal. Første last var fra Kharg Island til
Istanbul.

Det var problemer ved oppstartingen da
overheaterrør i kjelen hadde fått store tæringer

I januar 1975 gikk Norbeth inn på 2 års T/
C for Canadian Transport som rechartet til
NYK for 13-15 mnd. og senere direkte T/C
til NYK til 11/78. Farten var vesentlig Japan
- Jeddah med balastreise tilbake. Det kunne
bli lang ventetid i Jeddah og en gang varte
oppholdet i over 50 døgn og neste gang i 45
døgn.

I 1975 gikk skipet gjennom Suezkanalen
som nyss var blitt åpnet etter stengningen juni
1967. 23/3 1976 ble en yemenitt plukket opp
fra Rødehavet etter at dhowen var forlist, han
ble landsatt i Jeddah.

109.500 grt 90.136 nrt 218.860 tdw

1977 Jun 08 Overtatt av K/S Nortank A/S

døpt Norbay (Driftsmessig fra 20 04)
1982 Overtatt av K/S Nortank A/S, Oslo

1982 Okt 12 Levert til The Great Honor

(Sigurd B. Sverdrup), Oslo og om-

ved panthavere. Management Sigurd
B. Sverdrup.
Opplagt i Bainei Bay fra jan 15 til
sept. 4 1982.

Steel & Iron Work Co. Ltd.,
Kaohsiung, Taiwan. Opphugging be
gynt 28.10.82
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grunnet for dårlig uttømng etter 'kjelevask' da
den gikk i opplag og 19 rør måtte plugges.
Mesteparten av stripperørene i tankene ble
også skiftet til første lastehavn. Det var stort
oppslag ved ankomst Istanbul i tyrkisk presse
da det hadde vært stor oljemangel og kulde.

Celebert besøk var det også da Emiren av
Furairah kom på besøk om bord på neste tur.
Skipet seilte nu på et brukbart marked og tjente
noen penger siden 25000 t fuel bunker var
innkjøpt i USA meget gunstig. Det var stadig
problemer med lekkasjer på kjele-rørene, men
disse ble plugget av skipets folk. I mars 1981
ble det igjen opplag i Golfo di Palma i 1 mnd
og senere i Itea. Her ble komplett COW-ut
styr montert og kjelen utbedret så langt det
var lekkasjer. Opplaget ble bratt i august da
T/C med Fuji Kosan ble inngått for last fra
AG til Japan og med 80-180 dager lagring.
Ved lagringen i Brunei Bay ble alle over
heaterrør permanent reparert samt 1/3 av rø
rene i sekunderoverheater. Kjelen var nu i god
stand og skipet var ellers bra, men fraktene
etter utlossing i Japan var ikke regningssva
rende så nu ble det opplag i Brunei Bay til
skipet avgikk 4 sept til Manila for tank
rengjøring og ankom Kaohsiung 12 oktober.

Siste kaptein var Roald Svendsen og mas
kinsjef John Reppesgård.

13 T/T NORBIRD FALD (1977-1982)
1971 Apr: Levert av Stord Verft A.S (-668) til
Rederiaktieselskapet Ruth (Hagb. Waage,
Oslo) som Raila. Pris 126.840.005 kr
Loa 327.745 Lpp 312.000 B46.400 D 26.020
Dr 20.346 16 knop
109500 grt 90136 nrt 218860 tdw
5 senter og 10 vingtanker.
Stal Laval AP 32/80 turbinen 30416 SHP ved
80 RPM. 1 stk Svenska Maskinverken
Hovedkjele
1977 Jun 08 Overtatt av K/S Nortank A/S

døpt Norbird Driftsmessig fra 20 04
1982 Jun 23 Solgt til Finn Engelsen

(Sigurd B. Sverdrup), Oslo og om-

Holdings A/S, Bergen og omdøpt 7.
1982 til Sinmar

Waages Götaverken-bygde Synia ble Nortanks Norbega. Waterweg Photos

1984 Des Solgt til P/R Sinmar (Finn
Engelsen Holdings A/S) Bergen

1985 Apr 23 Solgt til First Copper &

1985 Nov 29 Opphuggingen startet

Norbird ex Raila var ved levering fra Stord
Verft nr 5 av ialt 9 stk 220 000 t dw søster
skip. For Waage seilte den på et godt marked
helt til oljekrisen i 1974 og gikk i opplag 15
februar 1975 på Boknafjorden nær Kårstø
sidefortøyd baug ved akterende til Ranja. Da
Norbay avgikk 8. okt 1979 ble den forhalt til
opplagsplassen Fosen i Førdesfjorden. I lik
het med Norbay skulle den ut av opplag, men
også her var kjelen skadet av tæringer og alle
generatorrørene måtte skiftes samt alle
overheaterrørene repareres. Skipet var klar til
seiling våren 1980, men nu var markedet fait
til bunn igjen. Overhalingen av alt maskineri
fortsatte med eget mannskap, men med redu
sert bemanning. Dette arbeidet fortsatte helt
til skipet ble solgt i juni 1982 og skipssjef ved
overleveringen var maskinsjef Olav K.
Westby. Sverdrup beholdt imidlertid opplag
settersynet frem til 15 08 1983 da Knutsen O.
A. S., Haugesund overtok.
Det kan nevnes at Sinmar ble fotografert i
Kaohsiung fra et annet av Sverdrap's skip og
etter at den var overlevert til opphugging bar
den fremdeles navnet Norbird og Sverdrup's
skorsteinsmerke.

14 T/T NORBEGA (3) LASK (1977-1984)
1971 Levert av AB Götaverken (-850) til
Waages Tankrederi I og II, Oslo som Synia.
Pris 169.874.852 kr
Loa 332.30 Lpp 320.04 B 45.59 D 26.67 Dr
20.66 16 knop
113458 grt 88298 nrt 230010 tdw (SF) 5
senter og 8 vingt. + 2 for perm.ballast.
Stal Laval AP turbiner 32450 AHK ved 86
RMP 2stkBabcock&Wilcox Hovedkjeler.
Skipet kjøpt rett før levering fra et Hong Kong
selskap.

Industrial Co. Ltd., Kaohsiung. Slept
fra Fosen 9 mai, ank Kaohsiung
17 10 85.

1977 Jun 08 Overtatt av K/S Nortank A/S,
(Sigurd B. Sverdrup),Oslo og omdøpt
Norbega (Driftsmessig fra 20 04)

1982 Des 31 Solgt til A/S Norbega, (A/S
Sigurd B. Sverdrup), Oslo

1984 Overtatt av Norhav A/S, Oslo
1984 Mai 05 Overlevert i Brunei Bay til

Tung Ho Steel Enterprise Corp.,
Kaohsiung, Taiwan for opphugging.

1984 Mai 26 Ankom Kaohsiung.
Opphuggingen startet 21 08 1984.

Synia ble av Waage kjøpt fra kinesiske inter
esser rett før den skulle overleveres. Det var
derfor ikke samme standard over innrednin
gen som på de Stordbyggete skipene som
Waage seiv hadde kontrahert. Maskinrommet
var også 'kronglet' og ikke så lett å finne frem
i. Likevel seilte skipet godt og gjorde god fart
på et marked i oppgang. En tragisk hendelse
skjedde i 1972 og skal ikke nevnes videre.
Da tankkrisen kom i 1974 ble det vanskelig
med frakt og det ble opplag ved Lerstad, Åle
sund fra september 1975.

Pr. 1/1 1977 hadde Synia en bokført verdi
på 20.409.000 kr så hele 149 mill. kr. var av
skrevet i de gode år.

Det var ikke noe videre arbeide med Nor
bega i opplaget og ved en lysing i markedet
høsten 1978 ble den klargjort for avgang, men
igjen brøt markedet sammen. Den ble likevel
flyttet til Kårstø siden mannskapet var om
bord. Her lå den til 11/7 1979 da den gikk til
Rotterdam for dokking. Som med de andre
skipene var det også her problemer med kje
lene og hele første tur gikk med bare en kjele
i bruk. Overheateren på den andre kjelen var
opptæret og måtte skiftes, noe som ble gjort
med reisereparatører og eget mannskap. Et
ter noen måneder i fart kom også problemer
med den andre kjelen og også denne ble re
parert på samme måte. I 1981 ble COW ut
styret oppgradert og skipet hadde i perioden
hatt delvis gode frakter og seilte også meget
gunstig med redusert fart og lavt bunker for
bruk. COW utstyret kom godt med da Nor
bega fikk en last fra Kharg Island hvor det
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etter utlossing ble funnet å være ca 2' sand i
bunnen, men etter å ha COW spylt med lett
olje i 14 dager var det meste ute. Ut på våren
1982 var markedet igjen på bunnen og det ble
nytt opplag 15. feb i Brunei Bay i blokk med
Norbay og senere også med Norborn og
Bahrainiah. Det ble drevet vanlig opplagsved
likehold samt startet sandblåsing av hoved
dekket noe som var sterkt påkrevet. Klimaet i
Brunei Bay med temperatur over 30 gr C hver
dag samt regn hver eneste natt førte til sterk
korrosjon og bl.a. delte rekkverkstøtter av
flattjern seg i to på langs, noe helt uvanlig.
Markedet var fortsatt dårlig og i mars 1984
ble salg avtalt og i mai ble skipet bentet til
Kaohsiung.

Skipet ble overlevert til kjøperne ved mas
kinsjef Olav K. Westby.

15 T/T NORBRIGHT LMHL (1977-1983)
1973 Nov: Levert fra Stord Verft A/S (-676)
til Rederiaktieselskapet Ruth (Hagb. Waage),
Oslo som Radny, pris 193.943.286 kr
Loa 347.84 Lpp 330.70 B 51.80 D 28.40 Dr
22.142 15.5 knop
140394 grt 120804 nrt 286160 tdw (SF) 5
senter og 10 vingtanker + 2 slop tank.
Stal Laval AP 34-80 turbiner 34472 SHP ved
80 RPM. 1 stk Svenska Maskinverken AB
hovedkjele.
1977 Jun 08 Overtatt av K/S Nortank A/S

(Sigurd B. Sverdrup), Oslo og om
døpt Norbright Driftsmessig fra 20
04.

1979 Sep Overført til K/S Nortank II A/S
(A/S Sigurd B. Sverdrup), Oslo.

1982 Jun Overtatt av K/S A/S Itea (A/S
Sigurd B. Sverdrup), Oslo.

1983 Jul 25 Solgt til Mironave Shipping
Co. (Marine Management S.A),
Limassol, Kypros og omdøpt Cougar

1985 Okt 06 Levert til Lung Hsiung Enter
prise Co. Ltd., Kaohsiung for opp
hugging. Arbeidet startet 03 11 85.
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Songa var Waages nyeste tanker og arvet navnet Norborn. Leveringsfoto

Radny var ved levering nr 2 av 12 opprinne
lige kontraherte 280000 tdw tankere fra Stord
hvorav 9 ble levert. Nr 684/685 til Reksten
og 686 for Waage ble kansellert i 1974, den
siste var forøvrig konvertert til 370000 tdw.

Skipet gikk ut på et godt marked og hadde
faktisk pr 1/1 1977 en bokført verdi på bare
vel 96 mill. kr, men med bemerkning om at
dette ikke var markedsverdi. Den gikk i opp
lag ved Lerstad, Ålesund i september 1975.
Her lå den til i 18 oktober 1978 da det var en
lysing i markedet og opplaget ble brutt med
en reise til AG og til Brofjorden. Nytt opplag
ved Haugesund fra 15/1 1979 til i mai da ski
pet gikk til Setubal for dokking.

Også Norbright fikk problemer ved opp
brudd fra opplag grunnet lekke kjelerør, det
var nok også her for lite uttørring etter vask
ved opplaget i 1975. Skipet seilte for øvrig
tilfredsstillende og fikk bl.a. en 6 mnd lagring
soppdrag ved Cayman for Sohio. Særlig gun
stig var kjøp av 17000 tonn bunker fuel i USA
foran dette charter

Fra mars 1981 lå Norbright ca 1 mnd i opp
lag i Golfo de Palma, Sardinia før det ble flyt
tet til Itea og lagt i blokk med Norbay og noen
dager senere også med Norborn. I opplaget
ble COW utstyret oppgradert og skipet ellers
godt vedlikeholdt og leverte senere også strøm
til Wilstar. Alt maskineri ble klasset og var i
førsteklasses stand og klar for opplagsbrudd
på kort tid.

I juli 1983 ble skipet solgt til Marine Ma
nagement for skrappris og med ca 5000 tonn
bunkers som ble gitt bort. A/S Sigurd B. Sver
drup som også var interessert i skipet ble ikke
underrettet av Garantiinstituttet før salget
hadde funnet sted. For de nye eiere seilte nu
Cougar for det meste på Kharg og til lagrings
skip og kom bra fra det. Den ble imidlertid
solgt til opphugging og gikk til Manila for
tankrengjøring før den ble overlevert i
Kaohsiung.

Skipet ble overlevert fra Sverdrup ved mas
kinsjef Jens Hisken i Itea.

Songa var ved levering nr 5 av Stord's 280000
tdw serie. Skipet gikk ved levering inn på et
dårlig marked, men tjente noe penger for pr
1/1 -77 var bokført verdi nedskrevet til 160
mill. kr. I januar 1976 gikk den i opplag ved
Molde og lå der til 19 august da den fikk en
charter for Exxon for to reiser AG til Europa
for W 28. Etter den siste av disse turer gikk
turen til AG for ordre. Etter lasting var den på
tur til Europa da den ble overtatt av Sver
drup. Den var således det eneste av Waage
skipene som var i fart ved overtakelsen.

Maskinelt seilte Norborn tilfredsstillende
og hadde ikke de samme kjeleproblemer som
de andre båtene. Den hadde imidlertid en
proto-type av datakontrollert maskineri for
turbinskip og denne var bra når den virket,
men fait ofte ut og var ikke å stole på, særlig
under manøvrering hvor en helst måtte ma
nøvrere manuelt.

Norborn lå en stund opplagt ved Lisboa
våren 1978 da markedet fait til under WS 20,
men kom i fart igjen om høsten. I mai 1980
fikk skipet en 6 mnd lageroppdrag ved
Cayman Island for Sohio sammen med Nor
bright.

Etterpå seilte den på et dårlig marked til
den gikk i opplag i Itea i april 1981. Her ble
COW oppgradert etter siste regler og klassing
av maskineriet ble foretatt. Markedet bedret
seg og opplaget ble brutt 30 august 1981. I
september havarerte skipets nødaggregat av
typen Kongsberg gassturbin på 1750 HK og
det ble innkjøpt en MWM dieselmotor som
erstatning. Det ble utført noen reiser, men det
var mye ventetid og det ble nytt opplag i Bru
nei Bay fra 16 april 1982. Her lå den også da
den ble solgt til gresk kjøper som forøvrig flyt
tet den fra 'blokken' og til enkel ankring. Den
kom ikke i fart for de nye eiere og ble solgt til
opphugging.

Siste norske for Sverdrup var kaptein Jens
Løvli og maskinsjef Olav K. Westby.

16 T7F NORBORN (2) JWWW (1977-1983)
1973 Okt: Levert fra Stord Verft A/S (-279)
til Waages Tankrederi I og II, Oslo som Songa,
pris 194.074.212 kr
Loa 344.52 Lpp 330 B 51.80 D28.40 Dr 22.13
SF Dr 15.5 knop.
140563 grt 111036 nrt 285400 tdw (SF) 7
senter og 14 vingtanker + 2 slop tanker og 2
perm.ballasttk.
Stal-Laval AP 34-80 turbiner 34472 SHP ved
80 RPM. 1 stk Svenska Maskinverken AB
hovedkjele.
1977 Jun 08 Overtatt av K/S Nortank A/S

døpt Norborn Driftsmessig fra 20 04
1979 Sep Overført til K/S Nortank II A/S

1982 Jun Overtatt av K/S A/S Humbolt

1983 Aug 12 Solgt til Hilarion Nav. Ltd.

Limassol, Kypros Omdøpt Seaborn
1985 Jan 07 Slept fra Brunei Bay. 22 01

(Sigurd B. Sverdrup), Oslo og om-

(A/S Sigurd B. Sverdrup), Oslo.

(A/S Sigurd B. Sverdrup), Oslo

(Tenamaris Maritime Inc., Piræus),

1985 ankom Kaohsiong for
opphugging
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17 M/S NORBULK (2) LEPL (1979-1983)
1977 Levert fra Fredriksstad Mek. Verksted
(-427) til Simonsen & Astrup, Oslo som Mel
somvik . Pris 108 mill kr.
Loa 193.45 Lpp 181.36 B 26.10 D16.078 Dr
11.768 DrfSFB 15 knop
22960 grt 13680 nrt 37800 tdw SFB 6 rom
6 stk Aker hydr. 15 tonns dekk-kraner
Horten-Sulzer DM 6 RND 2 takt 12000 BMP
ved 122 RPM
1979 Jan OlOvertatt av KS Norbulk AS

mill kr og omdøpt Norbulk
1983 Jul OlDisponeringen overført til KS

1984 Jan Omdøpt Belnor
1984 Apr Disponeringen overført til

Belships Company Ltd. Skibs A/S
1984 Des Overtatt av K/S A/S Belnor

1986 Mar Omdøpt Stove Campbell
1986 Aug Overført til Belnor Panama Inc.,

Panama og omdøpt Western Bell
1987 Solgt fra Belnor Panama Inc,.

1992 Solgt til Sea Triumph Shipping Ltd.,
Malta og omdøpt Constantinople

1994 Solgt til Henter Business Corp.,

Byggenr 427 var opprinnelig kontrahert som
108000 tonner, men da markedet for denne
type skip brøt sammen ble kontrakten omgjort
til standardtypen på 37800 tdw. Melsomvik
var den tiende og siste av en serie på lignende
størrelse fra FMV. Likevel kom den ut på en
vanskelig tid og lå i opplag ved FMV før den
kom i fait i april 1978.

Den ble overtatt av AS Sigurd B. Sverdrup
i India og låstet i Australia for Norge. Første
kaptein for Sverdrup var Steinar Inselseth som
også hadde hatt byggetilsynet og maskinsjef
Olav K. Westby.

Norbulk gikk inn i ett samarbeidd mellom
Sverdrup og Lorentzen-gruppen og fortsatte
i Western Bulk Carriers AS som de samme
rederier og 3 andre dannet fra 1 januar 1982.

Norbulk seilte meget heldig og det var få
problemer med maskineriet bortsett fra høy
sylinderslitasje på foringene, men som var
vanlig for denne type motorer. Kranene ga i
begynnelsen mye arbeide da alle oljeringene
på de hydrauliske motorer måtte skiftes grun
net at feil type tetning var installert. Dette ble
utført av skipets egne mannskaper. Skipet
seilte World Wide og med malm fra Narvik,
sement til AG fra Spania og Korea, korn fra
USA, trelast fra Canada og Chile til Europa
og AG.

18 M/S NORBELLA (2) LLKM (1982-1984)
1982 Sep 22: Levert fra Tsuneishi
Shipsbulding Co., Ltd. (-490) til KS Norbella
AS (Sigurd B. Sverdrup), Oslo som NOR
BELLA.
Loa 192.70 Lpp 183.00 B 29.50 D 17.30 Dr
12.159 SFB 16 knop

(AS Sigurd B. Sverdrup), Oslo for 55

Norbulk AS (Belships Company
Ltd., Skips-A/S), Oslo.

(Belships Co. Ltd.), Oslo.

Filipinene til Denizciliki Anonim
Sirketi, Tyrkia og omdøpt Alara

Panama og omdøpt Al Waaliyu

27800 grt 14282 nrt 45508 tdw SFB 6 rom
6 stk IHI hydr 25 tonns dekk-kraner.
Mitsui-B&W DM 6L67GA 2 takt 11600
BHP ved 118.1 RPM.
1984 Jul 01 Overtatt av KS Norbella AS

(Oslo Ship Management AS), Oslo.
1986 Okt Overført til Norbella Shipping

Pte.Xtd (Northsouth Shipmanage
ment Pte., Ltd.), Singapore.

1988 Nov 17 Overført til KS Western
Norbella (Belstove Management AS)
Oslo NIS

1992 Mar Overført til Norbella KS c/o
Finanshuset AS (Belstove Manage
ment AS), Oslo.

1994 Feb Overført til Norbella II KS c/o
Finanshuset AS (Western Bulk Ship
ping AS), Oslo.

1995 Omdøpt Western Traveller MO:
Western Bulk Shipping AS, Oslo.

Norbella var det første av tre søsterskip fra
Tsuneishi, de andre var Lark og Stove Fri
end, også i charter til WBC. Den siste seilte
forøvrig under svensk flagg ved levering, men
idag seiler begge i NIS som Western Lark og
Western Friend.

Norbella gikk etter overlevering inn i Wes
tern Bulk Carriers og første last var fra Japan
til Åndalsnes med rør for gassledningen til
Kårstø. Skipets kaptein var Haakon Grønnes
by som ble pensjonist ved ankomst og mas
kinsjef var Odd Dalland. De hadde også
byggetilsynet.

Norbella seilte uten store problemer og i
fart over hele verden. Kom fra USA og Ar
gentina, sement fra Japan, trelast fra Chile til
AG, med laster som skrap, sildemel,fosfat etc.

Ett alvorlig uhell skjedde i Panamakanalen
19 011986 da skipet ved en feilvurdering fra
losen kjørte inn i slusesiden i Pedro Miguel
og fikk hull i rom 1 som fyltes med vann. Et
ter utlossing av endel av lasten på reden og
midlertidig tetning ble reparasjon utført i
Chile.

Den andre Norbulk ble overtatt fra Simonsen & Astrup og kom med i Western Bulk fra
starten i 1982. Waterweg Photos

Etter utlossing i Norge og dokking i Göteborg
ble skipet overlevert fra OSM i november 86.
Siste kaptein var Jens Løvli og maskinsjef
Odd Dalland for Sverdrup/OSM (NSM)

19 LPG VIRA GAS (1984-1984)
1976, Mai: Levert av Moss Verft (-183) til
Feamley & Eger som Fernbank.
Loa 138.71 Lpp 29.50 B 9.169
9375 grt 4712 nrt 11440 tdw
4 tanker 12060 kbm 16 knop
Sulzer DM 2 takt 6RND69 9900 BHP
1977 Overtatt av KS AS Helios (Helge R.

1984 Jan Overtatt av KS Gass-Transport
AS (Norhav AS- AS Sigurd B.
Sverdrup),Oslo.

1984 Mai Omdøpt til Vira Gas
1984 Jul 01 Disponeringen overtatt av Oslo

Ship Management AS, Oslo
1986 Feb Overtatt av Sea Falcon BV (Hol

land Ship Management BV). Amster
dam.

1987 Okt 15 Overtatt av KS Nordgas, Kø
benhavn (AS Havtor Management,
Oslo) NIS

1991 Okt Disponeringen overtatt av
Marinelaw AS, Bergen.

1994 Okt Nye eiere P/R Clipper Victoria
(Skips A/S Solvang), Stavanger.
Omdøpt til Clipper Victoria

Ved overtakelsen av Vira Gas gikk den inn på
et 3 års certeparti med selger Kværner Indus
trier AS. Skipet seilte stort sett tilfredsstillende
i tiden under AS Sigurd B. Sverdrups mana
gement, men det var mye arbeide med små
ting da vedlikeholdet ikke hadde vært det
beste. Det alvorligste uhellet var at en viktig
pakning for Kamewa-systemet sviktet ved
avgang kai, men ingen skade oppsto siden
taubåtene fortsatt var fast. Det ble dog noen
dager forsinkelse. Mannskapet fra Sverdrup

Myhre), Stavanger. (Reg.eier: Moss
Rosenberg Verft AS, Moss)
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fortsatte stort sett de skipet gikk inn i Oslo
Ship Management AS.

Skip på management eller
opplagsettersyn av A/S Sigurd B

Sverdrup

1 M/T MAGNA (1971-1972)
1963, Des: Levert fra Mitsui Zosen, Tamano
(-692) til Skips A/S Abu og Hvalfanger
selskapet Blaahval A/S som Magna.
65550 tdw 31178 brt 22563 nrt
Loa 235.6 B 32.3 D17 Dr 12.6 75039 liq
Mitsui B&W DM 20700 BHP ved 114 RPM
17 knop
1971 Jan 19 Skips A/S Abu og Hvalfanger

selskapet Blaahval A/S (Sigurd B.
Sverdrup), Oslo. Norsk flagg.

1972 Jan Solgt til Marastro Cia Nav. S.A.,
Panama (Brokerage & Management
Corp., New York) Gresk flagg.
Omdøpt til Trade Fortitude

1983 Solgt til opphugging i Syd Korea.
Ankom Busan 04 03 1983

Magna hadde ved overtakelsen Liberia flagg
og kinesisk og koreansk mannskap. Det kan
ikke stikkes under en stol at skipet ved over
takelsen var i elendig forfatning og at vedli
keholdet hadde vært forsømt. Sverdrup skri
ver seiv i leder i Nor-Avis "overordentlig kre
vende, særlig for maskinbesetningen". Skipet
kom etter hvert opp i bra standard og det
gjorde god fart. Det gikk på et 10 års charter
for Esso fra levering i 1963 og seilte WW.

I august oppsto en kraftig lekkasje i hylsen
og skipet måtte dokke i 14 dager i Scaramanga
for reparasjon av hylsen. Den seilte nu tilfreds
stillende til den ble solgt til utlandet.

Første kaptein var Norvald Høylandsskjær
og maskinsjef Ferdinand Bøe under Sverdrups
management.
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Gasstankeren Vira Gas ble det siste skip i Sverdrup-flåten

2 T/T SYSLA (1977-1979)
1972, Mars: Levert fraAB Götaverken (-828)
til Waage Tankrederi I og II, Oslo som Sysla.
Byggepris 160.661.782 kr
Loa 332.8 B 45.7 D 20.7 Drf 15.1
108665 grt 93895 nrt 227086 tdw
280956 liq 55058 ore
Stal Laval turbiner 32.444 SHP
2 stk Babcock & Wilcox kjeler 16.5 knop.
1977 Apr 20 Managementet overtatt av

1979 Mar Solgt til Transatlantic Bulk
Carriers Inc., Monrovia (Krupp Handel
GbmH, Hamburg) for $ 8.5 mill.
Omdøpt Ruhr Ore

1986 Jun 18 Ankom Ulsan for opphugging
av Hyundai Precision Industry Co.
Ltd. Arbeidet begynt 27 06 85.

Sysla seilte meget heldig for Waage og hadde
ikke store problemer bortsett fra noen sprek
ker mellom tank/ore seksjonen og til tunne
len. Den ble i januar 1976 tilbakelevert fra et
T/C for Shell Francaise og gikk i opplag ved
Molde. Ble grunnet værforholdene flyttet til
Lerstad,Ålesund 26 november sammen Synia
og Radny. Det ble sagt at dagen før markedet
fait sammen skulle det settes verdensrekord
med WC 500, men at det sto om 1 cent. Av
gjørelsen ble derfor utsatt til dagen etter og
da var det bunn og ut.

Skipet var ved årsoppgjøret pr 1/1-77 ned
skrevet til en bokført verdi på 39.707.000 kr.
For Sverdrup var avtalen for opplaget at ski
pet skulle vedlikeholdes og behandles som de
øvrige overtalte skip, større reparasjoner
skulle imidlertid godkjennes av AB
Götaverken først.

Som Ruhr Ore seilte den vesentlig mellom
Brazil og Tyskland (Rotterdam?) med malm
og den seilt som reint malmskip til den ble
opphugget.

A/S Sigurd B. Sverdrup, i realiteten
for AB Svenska Varv.

Foto Alex Duncan

3 MAT AURA ADVENTURE ELBS6
(1982-1983)

1975 Okt 23: Levert av Swan Hunter
Shipbuilders Ltd., South Shields (-90) til
Northumbrian Shipping Co. Ltd., Newcastle
som Strait ofCanso
Loa 190.96 B 26.80 D13.62 Dft 10.338
19867 grt 11396 nrt 31700 tdw
Barclay Curie & Co. Ltd., Glasgow Sulzer
DM 7 RND 76 14000 SHP 15 Knop.
1980 Overført til Hindustan S.S. Co. Ltd.

og samme år til Northumbrian Ship
ping Co. Ltd.

1982 Jan 01 Solgt til Ching Tankers Ltd.,
Liberia med charter tilbake til selger.
Omdøpt Aura Adventure

1982 Jan 01 Management overtatt av AS
Sigurd B. Sverdrup fra Common
Brothers

1983 Jul 05 Tilbakelevert sine tidligere
eiere Common Brothers, Newcastle

1985 Solgt til Seavalley Shipping Ltd.
(Thenamaris Maritime Inc.), Cyprus.
Omdøpt Seaborn

1989 Solgt til Zhuhai Shipping Enterprise
Co. Ltd., China og omdøpt Ziang Hai
Fremdeles i fart.

Overtatt av Sverdrup på Bareboat-avtale i for
bindelse med at Kristian Siem overtok 40%
av aksjene i AS Sigurd B. Sverdrup i 1981.
Skipet hadde Liberia flagg og koreansk mann
skap. Seilte stort sett bra, men en bunnskade
av ukjente årsaker ble reparert ved trimming
i Curacao. Senere ble en sprekk i bunnen i en
av lastetankene reparert.

4 MAT AURA BRAVERY ELBS7
(1982-1983)

1973 Jun 18 Levert av Swan Hunter
Shipsbuilders Ltd., Hebburn (-47) til Nile S.S.
Co. Ltd. som Frank D Moores
Loa 192.01 B 26.95 D 13.64 Drf 10.338
19869 grt 11406 nrt 32531 tdw
Barclay, Curie & Co. Ltd., Glasgow Sulzer
DM 7 RND 76 14000 SHP 15 Knop
15 års timecharter til Common Brothers Ltd.
ved levering.
1976 Jul Omdøpt til Kurdistan
1979 Mar 18 Rente inn iis ved Cabot Strait

og mistet baugseksjonen som senere
ble senket. Akterseksjonen tauet til
Amsterdam og ny baugseksjon påsatt
av Nederlandse Scheepsbouw Mij.

1979 Omdøpt Simonbum
1980 Jun Solgt til Hindustan S. S. Co. Ltd.

og samme år til Northumbrian Ship
ping Co. Ltd.

1982 Jan 01 Solgt til Shing Tankers Ltd.,
Liberia med charter tilbake til selger.
Omdøpt Aura Bravery

1982 Jan 01 Managementet overtatt av AS
Sigurd B. Sverdrup fra Common
Brothers

1983 Aug 06 Tilbakelevert sine tidligere
eiere Common Brothers, Newcastle.

1986 Solgt til Seaveil Shipping Ltd.
(Thenamaris Maritime Inc.), Cyprus.
Omdøpt Seabravery
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1987 Overført til Coronation Shipping
Ltd., Malta. Fremdeles i fart

Overtatt av Sverdrup på Bareboat-avtale i for
bindelse med at Kristian Siem overtok 40%
av aksjene i A/S Sigurd B. Sverdaip i 1981.
Skipet hadde Liberia flagg og koreansk mann
skap. Skipet seilte meget tilfredsstillende og
uten driftsproblemer.

5 T/T OCEAN TRADER LNZT

1974 Jun; Levert av Aker Stord (-678) til
Rederi-AS Hadrian (Hilmar Reksten),
Bergen som Vespasian
Loa 347.83 Lpp 330.70 B51.80 D28.40
Drf 22.142 SFB 15 Knop
140563 grt 120832 nrt 285700 tdw SFB
5 senter 10 ving 2 sloptanker
General Electric MST-14 turbiner 34472
SHP 80RPM
1 stk Foster Wheeler BSD III kjele.
1982 Mai Overtatt av K/S A/S Ocean

1982 Jun Omdøpt til Ocean Trader
1983 Mar Overtatt av K/S A/S Hypo-

1984 Jul 18 Overtatt av Keston Shipping
Corp., Monrovia. (Fearnley & Eger,
Oslo) og omdøpt Mirafiori

1985 Solgt til Rafio Shipping Corp.,
Monrovia (Marimpex Mineral Öl
-Mbh., Hamburg.
Omdøpt Rafio

1995 Jun 22 Ankom Gadani Beach,
Pakistan for opphugging.

Vespasian kom i opplag ved Lerstad, Ålesund
7 mai 1982 og A/S Sigurd B. Sverdrup over
tok opplagsettersynet. Kun vanlige mtiner og
vedlikehold ble utført, men det var mye be
søk av skoler, aviser og blader på 'Sight seeing'
om bord. Videre holdt Sverdrup flere rederi
konferanser om bord. Ved salget til Fearnley
& Eger kom det polsk mannskap om bord og
det norske flagg ble firt 18 juli 1984. Skipet
ble overlevert til kjøpeme ved maskinsjef Olav
K. Westby fra A/S Sigurd B. Sverdrup (OSM
fra 1 juli)

(Fearnley & Eger overtok skipet på mana
gement for de tyske eieme Oetker, Hamburg)

6 M/T YORKSHIRE (1982-1983)
1975, Juni: Levert fra Swan Hunter
Shipbuilders Ltd, Newcastle (-65) til Bibby
Bulk Carriers, Ltd.,(Bibby Line, Ltd.,), Liver
pool.
Loa 260.3 B 40.8 D 20.1 Drf 15.2
60814 brt 45100 nrt 112744 tdw
135269 liq 16 Knop
Opplagsettersyn ved Fosen ved A/S Sigurd
B. Sverdrup fra 1 des 1982 til 15 aug 1983
(satt i fart)

(1982-1984)

Trading, Kristiansand/Bergen.
(A/S Sigurd B. Sverdrup ettersyn
fra 07 05 1982)

tank (Norges Skipshypotek A/S),
Bergen. (A/S Sigurd B. Sverdrup
ettersyn)

7 MAT BAHRAINIAH
1970 Levert fra Rosenberg Verft til Sig. Berge
sen d.y. & Co, Oslo som BERGE FISTER
Loa 291.4 B 41.2 D 25.4 Drf 19.9

83224 grt 62749 nrt 164365 tdw
206135 liq 15.7 Knop
Sulzer DM
1979 Solgt til Gulf Marine Transport Co.,

K.S.C., Kuwait (Sig. Bergesen, Oslo)
Omdøpt Bahrainiah

1983 Aug Solgt til Thai Viroj Co. Ltd.,
Bangsaen City, Thailand for opphug
ging og levert av Bergesens mann
skap 19 08 83.

Opplagsettersyn i Brunei Bay ved A/S Sigurd
B. Sverdrup fra feb 1982 til 13 august 1983.

før eget kontor ble opprettet. Kontoret ble
bestyrt av befrakter Tom Christensen (senere
direktør i WBC) i A/S Sigurd B Sverdrup

1 M/S WORLD ACHILLES II J4SC
37389 tdw Bygget 1975 Gresk flagg
På charter til WBC fra 13 okt til 19 des 1981

2 M/S RIMBA SEPETIR 9MTQ
37535 tdw Bygget 1977 Malaysia flagg
På charter til WBC fra 9 apr til 17 mai 1982

3 M/S ARTEMIS J4VU
40844 tdw Bygget 1979 Gresk flagg.
På charter til WBC fra 24 jun til 24 jul 1982.

4 M/S CAVOURELLA ELBT2
26987 tdw Bygget 1982 Liberia flagg.
På charter til WBC fra 2 jul til 30 jul 1982.

5 M/S MARITIME INVESTOR HPGV
41035 tdw Bygget 1976 Panama flagg
På charter til WBC fra 27 jun til 3 aug 1982

Andre skip kunne også ha vært chartrede, men
dette fremgår ikke av A/S Sigurd B. Sverdrups
posisjonslister.

1 MAT PENELOPE OF YORK
Lupinus Maritime Pte., Ltd., (Orient Leasing
(Singapore), Ltd.,) Singapore
Loa 246.2 B 38.31 Dl8.3
42619 grt 32564 nrt 87797 tdw 15.5 Knop
Bygget 1976 Singapore flagg
I A/S Sigurd B. Sverdrupis posisjonslister fra
1 des 1979 til 1 jun 1981.
1987 Solgt til VSSI Magellan Inc.,

Liberia. Omdøpt Sun Aronia
1995 Solgt til Pride Maritime Co. Ltd.,

Skip i charter til Western Bulk
Carriers

Skip bestyrt av direktør Bjøm
Wilhelmsen i

A/S Sigurd B Sverdrup

Cypms. Omdøpt Victoria L.

2 M/T SANKO PRESTIGE
Romit Shipping Pte., Ltd., Singapore (Sanko
Kisen K.K., Yokohama)
Loa 246 B 38.4 D18.3 D
42619 Ggrt 32564 nrt 86968 tdw 15.5 Knop
Bygget 1976 Singapore flagg
I A/S Sigurd B. Sverdaip's posisjonslister fra
1 des 1979 til 31 mai 1981.

Det kan være at begge skip var under besty
relse over lengre tid både før og etter oppgitte
tidspunkter da det var snakk om hvorvidt de
skulle stå i A/S Sigurd B. Sverdrup's lister el
ler ikke, siden de ikke hadde noe direkte med
rederiet å gjøre. Det samme kan vel sies om
WBC chartrede skip.

Rederiflagg og skorsteinsmerker

Rein 1+ 2 og Norbrott brukte Skips A/S
Polarfronts rederiflagg. Rein 1 hadde samme
flagg på gulmalt skorstein med sort topp, Rein
2 og Norbrott hadde også rederimerket i hel
malt gul skorstein. Den blå figur i flagget sym
boliserer lappeluen med fire horn som brukes
i det nordlige Finnmark.

Norbom 1 og Norbeth 1 hadde mørkeblå
skorstein med kompassrosen for A/S Nortank
påmalt.

Norbega 1 hadde gul skorstein med Sigurd
B. Sverdmp's flagg påmalt, men uten rød ring
og med rødmalte SS i det hvite felt.

Norbulk 1, Norhu og Norbella 1 hadde gul
skorstein med en sort sel tilsvarende den i
rederiflagget for Brødrene Jakobsen's rederi.
Norbeth 2 var det første skip som i 1975 fikk
A/S Sigurd B. Sverdrup's flagg med rød ring
og hvite SS malt i et hvitt belte på gul skor
stein. Tilsvarende ble også skorsteinen på
Norbulk 2 malt da den ble overtatt, men uten
hvitt belte.

De fleste av bulkbåtene hadde dessuten

Sverdrup's flagg med røde SS malt i baugen
da de i lange tider gikk med chartere's skor
steinfarver.

Alle turbintankerne som ble overtatt fra
Waage beholdt sin sortmalte skorstein med
hvit belte, men fikk etter overtakelsen påmalt
Sverdrup's flagg med rød ring i det hvite felt
og hvite SS. Tilsvarende flagg også malt i bau
gen på noen av skipene.

Norbella 2 hadde helt fra levering blå skor
stein med hvitt belte og med røde WB over C
i det hvite beltet.

Kilder: Rederiets Nor-Avis og posisjons
lister, diverse Lloyd's lister, NSS Skipet,
WSS Marine News, Common Brothers
historie og egne notater.
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For et par tiår siden og vel så det var de store tankrederne sterk i skuddet. Store investeringer, milliardfortjenster og skipsbygning med masser av arbeidsplassen Ettertidens bilder av store redere som bl.a.Hilmar Reksten
og Anders Jahre er nok blitt noe mer frynsete enn de seiv hadde ønsket. De virkelig store inntektene kom fra de
store skipene som kom ut på seksti tallet.

Løpet startet egentlig når skillet mellom dirty og clean også ble skilnad i størrelse. På slutten av femtiårene kom
betegnelsen supertankere. Og det var 30.000 tonnerne. På midten av sekstiårene kom diskusjonen opp i daværende
N & H om begrensing i størrelsen. Noen mente at 36.000 var max aktuell/praktisk størrelse. Andre mente at det
ikke fantes grenser.

Våren 1962 mønstret jeg på motortanker Vi kom ombord i Thameshaven. Båten kom tiske klokker med et stort antall stener. Og
Siljestad tilhørende rederiet A.F.Klaveness da fra Indonesia med full last. Etter lossing, det viste seg å være en god handel. Neste
på Lysaker. Dimensjoner: 36.200 tdw. tok vi ombord igjen samme lasten, til og med losseplass var nemligMadeira hvor vi ankret
22.860 brt. 208x27x14,5m, 15000 BHK i samme tankene påsto Overstyrmann. Og opp utenfor og losset via bøye.
16,5 knop. vi fikk en langtur til Rotterdam. Dårlig start Det var litt spent i Funchal akkurat da.

Siljestad var levert 30. juni 1960 fra Eriks- for en sjømann på tankbåt. De ventet nemlig inn en spesiell båt noen
bergs Mek Verkstad i Göteborg, og maski- Man går jo ombord for å spare seg opp dager senere. Nemlig cruise båten Santa
nen var den sterkeste hittil levert av verkste- penger på lange turer i sjøen. Etter lossing Maria. Den hadde nylig vært i verdens ram
det. Besetning nærmere 50 mann, bl.a. to der ble kursen satt for Curacao og Venezu- pelys, var blitt kapret av noen offiserer som
pumpemenn. Og en ordentlig båt med midt- ela. Nå viste det seg fort at vi ikke var alene lekte gjemsel på havet for å vekke verdens
skip med bro, radiorom, skipper,salong, styr- ombord. Vi hadde også kakkelakker. Minst oppmerksomhet om diktatoren Salazars
menn, piker og stuert. Og naturligvis aircon- 100.000. Og de var absolutt over alt. Det ble styre av Portugal.
dition og i prkasis kun 1 mannslugarer. Et en vanesak å finne dem i kaffen og i flatbrø- Vi lå som sagt for anker, og måtte derfor
nydelig skip. det som kom uåpnet fra Norge. ta båt til lands. Der var vi imidlertid meget

Vi dro en ca 15 mann med Blenheim fra Oslo sen for Kanariøyene og Madeira med diesel gjerne være guide for oss. Han ville gjerne
til Newcastle, og videre med tog til London og bunkersolje. Og den gang var ikke Kana- praktisere/ lære litt engelsk etc. Og det var
og senere til Thameshaven. Jeg mener vi riøyene overbefolket av skandinaviske turis- ikke så nøye med betaling. Det eneste litt
reiste med damptog, men iallfall helt sikkert ter. Et ok sted å være. Vi var ellers blitt nær- rare var at uansett hvor han gikk så havnet
med pubvogn. mest overfalt av klokke selgere med fantas- vi på et “Etablissement” med hyggelige
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Motortanker Siljestad på 36.200 tdw ble levert fra Eriksberg i juni 1960 til A F Klaveness & Co på Lysaker. Foto Alex Duncan

Livet som sjømann i tankfart

Etter lasting i Punta Cardon satte vi kur- heldig. En ung gutt som sto på kaia ville

av Harald Bjørkli
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mennesker, spesielt jenter. Og da kom klok
kene godt til nytte. Det oppdaget iallefall de
som ikke byttet dem bort mot “ noe” annet.
Det viste seg at når de kom ut av synsranden
for disse atlanterhavsøyene så stoppet klok
kene.

Etter lossing bar det tilbake til Punta Car
don, og vi ble satt inn i Mosquito farten
mellom Venezuela og Curacao.

Dette skillet mellom den undertrykte kolo
nien Curacao og det frie Venezuela var et
skikkelig skille. Når vi gikk iland i Venezu
ela ble vi møtt utenfor “gate’n” av en gjeng
møkkete guttunger som hang på deg som
klegger. Penger måtte du gjemme unna i sko,
sokker, Hong Kong dresser, underbuksa og
lignende. Du fikk for det meste være i fred
på sjappene, og der ble du da også. Dersom
du da ikke tok taxien opp til “ Cactus”, et
veldig trivelig sted, med uteservering og små
hus etc.

Curacao derimot var en helt sivilisert plass
uten tiggere osv. og Willemstad var jo litt
spesiell med sin pontong bro og nasjonal
sangen vår som ble spilt når vi passerte brua.
Dessuten var der en meget hyggelig sjø
mannskirke hvor vi satt på verandaen og så
på filmer. Og de var flinke til å finne gode
filmer. Min danske venn Jon gjorde imid
lertid sjømannspresten noe forlegen da han
spurte om hvor mye det kostet å ta taxi opp
til Campa Negre, iflg.ryktene verdens stør
ste bordell (eiet av Shell).

Fordelen med å gå i denne farta var post
gangen, posten gikk alltid til Curacao, og
det var nærmest som innen Skandinavia.
Men det var noe slitsomt. Det var havner
støtt. Det var alltid en ankomst eller avgang
på 8 - 12 vakta om dagen, slik føltes det
iallefall, og seilingstiden var ca 8 timer til
Punta Cardon, noe lenger til Maracaibo
sjøen. Og det var et vakkert sted med alliga
torer langs strandkanten, frodig og pent.

En måtte holde øye med hvor langt las
tingen var kommet.Ulempen var laste
hastigheten. Vi låstet med 6000 tonn i timen.

Du kunne se båten sank. Det var også strev- Hele dekksgjengen ble tørnet ut, og de vas
somt å holde øye med tankene. De ble fulle ket ned alt i stummende mørke. Neste mor
som raketter og du kunne bli full av avgas- gen syntes en oljeflekk inn ved strandkan
sene. Ventilene var godt vedlikeholdt slik at ten på den andre siden. Men det var flere
rattene gikk lett. Men det var altså 36 tan- skip inne ved oljepiren. Og ingen av båtene
ker, så toppingen gikk fort. Det gikk et rykte hadde noen antydning til olje på dekk eller
om at en norsk båt hadde lästet over. Ble på skutesiden. Og skipperen visste intet. Det
det oppdaget, ble skipperen kastet i fengsel måtte altså være en feil fra Terminalens side.
og en viss mann var løs.

Det foregikk på den vanlige måten. 2.styr- Etter å ha gått der et par måneder mistet du
mann toppet noen av tankene sammen med helt oversikten om hvor du var. Men du vis-
en av dekksmannskapet. ste at ble du utsatt for tiggere straks du kom
- “Fikk du stengt ventilen ordentlig” spurte iland, var du i Venezuela. Ellers var du på
han, “Husk at du må ta en ekstra omdrei- Curacao. Nå hendte det at vi fikk noen lang-
ning”. turer til Colombia og Brazil, det var jo en

Den litt voksne matrosen kanskje ikke helt avveksling. Men boka var støtt tom for pen
i form skulle ikke læres opp av en jyppling ger.
av en styrmann på 21 år. “Dø, tror du jeg er Men så endelig ble det last for Rotterdam,
idiot e11er....” Og dermed sto oljespruten rett Det var deilig. Og der kom det ombord et
til værs. par mann med noe pulver og beskjed om at

Overvann på reise Mena-Sydney i juli 1963, stiv til sterk kulig. Forfatterens foto

| fant vi stadig noen kakkelakker, men de var
alle døde. Det var effektive saker.

Siljestad i flytedokk havn, fortøyning i havna, fortøyning i vente
på Malta, 1963. kanalen og oppankring i Bitter Lake'n. Før
Forfatterens foto gjennomfarten startet tok vi ombord for-

vi ikke måtte vaske på 2 uker. Jeg sto ombord
i båten i nesten to år til. I løpet av den tiden

Nå ble vi en normal crude carrier med farts-
område PG - Europa. Det betød hovedsake-
lig Mena - Rotterdam med noen korte turer
fra Middelhavet og noen ganger til England
eller Frankrike. Og det betød Suez kanalen.
Det var jo litt spennende de første gangene,
men du ble fort lei. Selve rutinen var litt for-
skjellige ettersom du var nordgående eller
sydgående, og om det var dag eller natt kon-
voi.

Det gjalt oppankring i ytre havn, indre

PG-Europa
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tøyningsbåter og i tillegg kom bombåthand
lerne ombord. De som solgte eller byttet
bøker var populære,og de første gangene var
jo også souvenirhandlerne spennende. Men
når du etterhvert lærte at de alltid lurte deg,
samt stjal som ravner, ble du lei. Det sies at
en god arabisk handelsmann stjeler malin
gen av skipssiden mens du snakker med
ham. Og de solgte like gjerne ekte Whisky
som metanol tappet på orginal flasker. Det
siste var farlig. All slags valuta ble godtatt.Vi
lurte dem en gang med Islandske kroner.

Selve turen gjennom kanalen gikk for en stor
del i utkanten av dyrket område. Et stykke
hadde du ørken på en side og vegetasjonen
på den andre. Men noe av seilasen var også
bare i gjennom ørkenen. Losene foretrakk
enkeltskrudde skip med drevne rormenn. Og
trening gjør mester, også for rormenn i Suez
kanalen.

På en av de siste turene spurte losen meg
om jeg hadde styrt igjennom kanalen før. Ja,
minst et dusin sa jeg. Da var han fornøyd og
sa intet mere resten av den turen.

Mena, et kjent sted for alle tank sjøfolk. Der
kommer du ikke iland. Kun på messa og
velferdsrommet på kaia. De hadde bl.a. en
meget fm kino med utmerket lydanlegg og
fine filmer, samt Taxfree shop m.m. Så even
tuell fester etc. fikk du ta ved ankomst Eu
ropa.

Vi hadde to dokking iløpet av den tiden jeg
var ombord. Den første i Pireus, nærmere
bestemt Skaramanga. Jeg ble satt på natt
vakt, hvilket gjorde at jeg fikk litt tid til å
være turist på dagtid.Besøkte bl.a. Akropo
lis. Og det var før den store turiststrømmen
så det var gratis adgang.

Andre dokking var på Malta, i La Valetta.
Verftet og dokking ga en liten overraskelse,
og det var taubåten. En spesialbygd taubåt
for hangarskip, en hjuldamper,d.v.s.det var
nok motorbåt.
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Passering av Suez-kanalen, forfätterens foto.

Jeg hadde også to julaftener ombord, den
siste i Biscaya. Den første hadde vi i Adria
terhavet utenfor Ancona i Italia. Den var litt
mer spesiell.

Vi ankret opp om morgenen lille juleaften
for lossing via bøye. Men lossingen skulle
ikke starte før 1 .juledag. Utpå dagen dro flere
av oss iland for å “bunkre” etc. 1,5 liter
Cinzano til 7,- kr. f.eks. syntes vi var ok pris.
I tillegg hadde et sangkor treff der den da
gen. De døvstummes sangkor. Og vi traff
frontfiguren,en hyggelig italiener med en
skare av fans etter seg. Og vi hengte oss på
rundt på kafeene. Nå var han tydeligvis ikke
noen stor stjerne økonomisk, for rundt på
kafeene sang han til jukeboksene, og hatten
gikk rundt blant kundene til innsamling til
han. Men vi måtte legge på penger på juke
boksene. Han hadde naturligvis problemer
med å snakke rent, men han kunne faktisk
synge skikkelig godt. Etter å ha trasket rundt
med ham et par timer så slo vi nordmenn
oss ned på en koselig og rimelig kafé. Vi
dro ombord ved midnatt, og på morrakvis
ten skulle jeg gå ankervakt, i Adriaterhavet.
Og overraskelsen var stor. Det var masser
av snø på dekk. Jeg laget faktisk en snømann

Sjømannsliv på 60-tallet.
Den unge Harald Bjørkli
i et løssluppent øyeblikk.
Legg merke til detaljene,
reiseradioen, kortspill,
båter og jenter på skottet.

på bakken. Juleaften ble stille og rolig. 1 .dag
begynte lossingen,og så skjedde det vi var
redd for.Det begynte så smått å blåse opp.
Vi var redde for at vi kunne begynne å dregge
når vi var tomme.I så fall måtte vi stoppe
lossingen og ta inn ballast. Men alt gikk ok.

Vi fikk noen turer til litt fjernere strøk som
Japan og Australia. Og Japan var litt spen
nende for oss. De som hadde vært der før
kjøpte teservice og kamfertrekister. Vi an
dre kjøpte fotoutstyr, kikkerter osv. Også var
det jo spennende å komme iland. Dersom vi
kom iland. Nå var det slik at båten ikke
kunne gå ut etter at det var blitt mørkt, av
sikkerhetshensyn. Flere av offiserenne hadde
fruene med denne turen. Og vi fikk litt pro
blemer på kvelden. Ble desverre ikke ferdig
før kl. 1900, etter at det hadde blitt mørkt.
IYokkaichi lå vi ved kai, men måtte ta taxibåt
for å komme iland. Vi gikk på nattklubb, men
fikk ikke drag på damene. Utpå natta dro vi
ombord sammen med offiserene. Disse var
litt sure. De hadde tatt taxi til “gaten” og
prøvd å få gå ombord, men nei sa vaktene.
Vel ombord fra taxibåten så vi inn på olje
anlegget. Der kom det gående 3 fulle sjø
gutter. De hadde fått gå. De kunne jo ikke
engelsk.

Hvorledes var så forholdene ombord på en
moderne tanker i 60 årene? Aircondition,
enmanns lugarer og god plass. Det var lite
gnissninger mellom offiserer og mannskap.
I løpet av den tiden jeg var ombord hadde vi
to kapteiner, Myklebust og Kongstein, og en
overtsyrmann, Kjeld Simonsen, som ble kap
tein noen få måneder etter jeg mønstret av.
Det var drevne offiserer som var gode re
presentanter for den norske sjømanns
standen. Stuerten hadde lang erfaring og
bysse personalet var dyktige. Vi hadde der
for vanlig standard norsk skipskost. Ikke det
helt spennende, men ikke noe egentlig å
klage over. Og vi klaget heller aldri. Det var
kaker til kaffen onsdag, lørdag og søndag.
To stk kaker til hver mann. De dagene var 4

Livet ombord
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- 8 vakta oppe i god tid til 3-kaffen. Dagens
spenning var om det ble noe til overs. Det
ble det aldri. Kokken fintellet alltid.

Vi hadde en utlending ombord, en danske,
og det kan nesten ikke regnes som utlending.
Senere fikk vi en sveitsisk messemann som
senere ble kokk. Ingen problemer med fyll,
men det hende jo at når vi kom til Europa så
var det noen som ikke var like edru ved av
gang som ved ankomst. Men ledelsen ak
septerte et viss slingringsmonn.

Vi fikk en gang i Rotterdam ombord en
eldre matros. Etter en dags tid måtte han få
litt penger. Han spurte om ikke “en stø og
pålitelig kar” kunne få lånt litt. Utpå natta
vekket vakta overstyrmann. Det lå en død
mann i gangen ved mannskapslugarene. Det
var vår “støe kar”. Han var ikke død, men
hadde ramlet ned leideren da han gikk ned.
Dessverre hadde han knekket gebisset,så det
så egentlig styggere ut enn det var.

Nå var vi litt heldig, vi ble sendt til Puerto
La Cruz og fikk to turer til statene til av
veksling. Ved avgang på den andre turen
manglet en mann. Det var han “støe”. Han
kom ombord igjen i Portland, Maine. Han
slapp et “problem” vi hadde. Vi ryddet sta
dig plass på boka for hyre. Sendte det hjem
til banken for oppsparing til styrmannsskole
etc. Hos han var det konstant tomt.

Fordelen med å være sjømann var jo den
at du hadde alltid mat og tak over hode uan
sett. Hadde du familie förpliktelser hjemme
var du jo nesten like langt. Men hadde du
det og var underordnet mannskap, var det jo
smalhals for familien uansett, med mindre
du var på skip med masse av overtid og du
aldri gikk iland.

Kjeld Simonsen fikk forresten noen år se
nere NÅ’s nellik for en litt uvanlig uttalelse.
Han sa at han forsto de sjøguttene som etter
lang tid i sjøen heller gikk på pub og even
tuelt fikset noen damer istedet for å gå på
sjømannskirka og drikke kaffe og spise va
fler. Sjømannskirkas sterke side var aviser
etc. Enkelte steder var Velferden også rime
lige flinke. I Syd Amerika var vi stadig på
tur med Velferden for sportslige aktiviteten
I Europa ble det aldri noe av. Der var det
kun Kjerka. Og det var først og fremst kjerka
i Rotterdam som fait i smak.

Tekniske problemer av betydning hadde vi
aldri. I orkan utenfor Japan gikk gyroen vest.
Vi gikk derfor over til bruk av magnet
kompass. Med det medførte at vi var uten
selvstyring til vi fikk ny gyro i Singapore.
Det var jo litt uvant å styre etter et magnet
kompass over hode på deg. Og p.g.a. sling
ringen var det ikke lett å se kursen. En natt
jeg overtok var kursen 185 grader. Vi lå för
satt i orkanen og slingret og giret voldsomt.
Etter å ha studert kompasset nøye måtte jeg
spørre om hva kursen var. 185 grader var
svaret, - jeg styrte 285 grader. Det ble 100
grader endring til babord.Men i mellomti
den hadde månen kommet opp.Og utkikken

på brovingen lurte fælt på hvorfor månen skåpets dagligrom hadde mistet en koffert
plutselig var rett forut og ikke like aktenfor ned på brannalarmen. Han var svært så ulyk
tvers på babord. Han trodde jeg hadde sov- kelig for det som hadde skjedd. Han var den
net. Men jeg hadde overtatt roret etter han, eneste som var ulykkelig. Alle andre inklu
så vi var noe usikker på hvem som hadde sive skipsledelsen, ledelsen på oljeraffme-
endret kurs 100 grader egentlig. riet og brannvesenet i London var glade for

Et par ganger fikk vi lekkasje i aircondi- testen. Alt fungerte nemlig som det skulle,
tionen. Da ble det skikkelig varmt på en båt
beregnet for aircondition. Våren 1964 ble vi igjen satt inn i litt mer

Ledelsen var flinke til å holde brann & spennende fart. Denne gangen Syd-Amerika
livbåtøvelser. En gang i Thameshaven fikk til Statene. Og så fikk vi en tur til Göteborg,
vi virkelig testet alt. Midt under lossingen og det passet bra. Jeg hadde fått den fartstid
gikk brannalarmen ombord. I løpet av noen jeg trengte, så jeg mønstret av for ågå på
sekunder ble lossingen stoppet og det ble styrmannsskolen. Det var litt vemodig. Det
gjort klart for avkobling av losseslangene. hadde vært en fm tid, men to år er nok på en
Brannvesenet i London ble alamert. Alt dette og samme båt.
før vi fant ut hva som hadde skjedd. Og det
som hadde skjedd var at en av bombåt- M/T Siljestad b\e solgt i april 1968 til Libe
handlerne som hadde vært oppe på mann- ria og ble hugget opp i 1978.

Siljestad hørte til Eriksberg serie av søsterskip på 35.000 tdw, bygget i årene
1956-1961. De tre første hadde skrogdimensjoner på 659x86.2 for, mens resten
var noe større, 682x87.3x47.9 fot.. Både Bergeboss og Femcrest var i sin tid
Norges største.
mt Bergeboss 32.900 tdw 6.54 Sig Bergesen dy, Stavanger
mt Havdrott 32.100 " 5.55 P Meyer, Oslo
mt Høegh Falcon 33.610 " 12.56 Leif Høegh & Co, Oslo
mt Femcrest 35.425 " 1.56 Fearnley & Eger, Oslo
mt Berge Sigval 35.925 " 7.57 Sig Bergesen dy, Stavanger
mt Fjordaas 35.881 " 4.57 Amt J Mørland, Arendal
mt Ferncraig 35.575 " 6.58 Fearnley & Eger, Oslo
mt Bergecaptain 36.700 " 10.58 Sig Bergesen dy, Stavanger
tt Koll 36.550 " 8.59 Odd Berg, Oslo
mt Bardal 36.769 " 10.59 Jacob Sannes & Co, Bodø

mt Siljestad 38.275 " 6.60 A F Klaveness & Co, Oslo
mt Bergemaster 38.650 " 10.60 Sig Bergesen dy, Stavanger
mt Høegh Fulmar 36.599 " 3.60 Leif Høegh & Co, Oslo
mt Toscana 36.606 " 2.61 Wilh Wilhelmsen, Tønsberg

Mena i 1963; Englands største tankskip Naess Sovereign på 95.000 tdw er 14 meter
bredere enn Siljestad. I bakgrunnen ligger verdens største tankskip, japanske Nissho

Marti på 131.000 tdwfor anker. Forfatterens foto

l l K.
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De blir stadig nevnt eller omtalt i “Skipet” og andre organer, Fjordbåtene fra siste verdenskrig. Tidvis rivruskende galt, andre ganger matnyttig informativt. Uansett forblir båttypen den litt myteomspundne, ukjente,
velkjente, elskede og foraktede. Det ble min ungdoms oppgave å skrive båttypenes historie. Slik har deres
skjebne artet seg.

Historier fortelles om Fjordbåtene og om deres tilblivelse. Sannhetsgehalten kan være varierende, og ofte er det
decenniers muntlige overleveringer som har satt sitt preg på innholdet. Særlig gjelder dette for hvordan Fjord
båtene ble til.

De fleste av “Skipet”s lesere har registrert at en norsk båttype ble bygget under krigen og tatt i bruk av Den
tyske Marine som vakt og personellbåter. Eksakt hvor mange eller hvor de ble bygget, er fremdeles usikkert. Mye
taler for at neppe er færre enn 80 eller flere enn 100 fikk sin kjøl strukket. Og uten inntak ved et eller annet norsk
båtbyggeri. Hvor frivillig eller ufrivillig oppdragene ble utført er ikke lenger særlig interessant. I de 50 årene som
har gått siden krigen har de utrettet nok godt, disse båtene til å oppveie for den ugjerning det må ha fortonet seg i
de første, hevnstenkte krigsår. I dag bærer de mange Fjordbåteiere et takknemlighetens smil om munnen når de
står til ror i sommermånedene. Takknemlige for å ha en solid bygd, vakker trebåt.

Richard Gustav Furuholmen ble født på tet han sin egen virksomhet som kon- konstruktøren seiv. Furuholmen døde i
Furuholmen i Glomma i Fredrikjstad i struktør og konsulent og ble raskt 1963. Hans senere kompanjong Otto L
1889. Utdannet seg til elektro-ingeniør, skoleskapende innen nordisk båt- Scheen skriver iet av sine brev til meg:
men interessen for motorbåter var do- konstruksjon. Linjene hans er karakte- “Fjordbåtene handler om et kapitel i
minerende, og i 1913 dro han til Ame- ristiske.
rika for å studere motorbåtkonstruksjon
ved Webber College. Etter hjemkom- Men Fjordbåtene var intet kjærlighets- av eller glad for. For det ene var det
sten var han først ansatt hos AS Mari- barn for konstruktøren. Hvorvidt de ble ikke morsomt å måtte arbeide for tys
tim, Bestum, senere hos Sverre Nilsen konstruert like før krigen, eller direkte kerne under krigen - i alle fall hadde
jr, Oslo, som konstruktør. 11919 star- på ordre fra tyskerne, visste kanskje bare jeg inntrykk av at Rich. G. ikke oppfat-
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Fjordbåt i tysk tjeneste, Petschenga 1942. Foto via Dr D Jung

Rich. G. Furuholmens uekte barn

Furuholmen og Fjordbåtene

Av Atle Knutsen

historien om Furuholmens konstruksjo
ner som han seiv ikke var særlig stolt
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tet det som noe spesielt smigrende opp
drag - ogfor det andre la kan ikke nett
opp sin sjel i dette oppdraget. Han ga
rett og slett uttrykkfor at han med viten
og vilje ikke la denne konstruksjonen
opp til det beste han kunne prestere

I et senere brev skriver Scheen:

“På Furuholmens kontor i Rosenkrantz
gt. i Oslo trampet tyskerne inn til oss i
uniform og jernbeslåtte støvler. Fjord
båten var ikke noe kjærlighetsbarn for
konstruktøren. Det var nødt og tvungent
at han leverte tegningene til denne båt
typen. Fjordbåten varfor Furuholmen
et uønsket barn, et oppdrag som var
preget av ulyst og som han ikke la sin
sjel i - snarere la han heller inn noen
genskaper som ikke skulle gjøre båten
til noe idealfartøy”.

Foruten uttalelser fra mer usikre kilder,
er dette det eneste man vet om kon
struktørens eget forhold til prosjektet,
av samtiden definert som “tyskerar
beid”, noe store deler av befolkningen
var involvert i gjennom hele krigen.
Ikke fordi de ville, men fordi samfun
net ikke hadde fungert uten. Kanskje
ikke uventet har jeg fått meg presentert
de mest fantastiske historier om fengs
ling og torturering, at Furuholmen ble
sperret inne på Akershus festning og
måtte tegne båten der, at han ble dømt
for landsvik etter krigen osv. De har in
gen forankring i virkeligheten.

En viktig detalj som dessverre ikke har
latt seg verifisere er at Fjordbåtene ble
bygget som byttemiddel. Like etter ok
kupasjonen tok tyskerne til å rekvirere
en mengde norske fiskefartøyer og satte
disse inn i den tjenester som Fjordbåtene
senere skulle ivareta. Konsekvensene
ble, ifølge kildene, redusert tilgang på
fersk fisk. Følgelig ble det bestemt at
for hver Fjordbåt tyskerne fikk overle
vert, ble et norsk fiskefartøy frigitt.
Kanskje har noen av “Skipef’s leser hørt
det samme?

“16.2 m Fjordbåt” står det på tegnin
gene. Nesten 52 fot skulle det bli, 14
fot bred og 6 for dypgående er de øv
rige vitale mål. Bygget med 2 tomraer
furuhud på 7 tommer eikespant, eike
kjøl, furudekk og overbygg i furu og fi
ner. Alt er meget solid dimensjonert -
spantene står overbevisende tett. Rik
tognok ble noen av båtene kanskje byg

Fjordbåten

Fjordbåt SKØ 9 i norsk marinetjeneste. Ukjent skjebne. Foto Marinemuseet

get med furu istedetfor eik i spant og
kjøl. Hva dette skyldes vet man ikke.
Kanskje sabotasje, eller rett og slett dår
lig tilgang på eik?

Fjordbåtene ble innredet meget spar
tansk i ruffene forut og akter. I midten
et stort maskinbrom om okkuperer 1/3
av båtens lengde. Adkomsten til for
ruffen går gjennom en nedgangskappe
på styrbord side, ned en trapp med toa
lett rett frem, bysse inn til høyre og for
pigg helt i baugen.

Til høyre når man kommer ned lig
ger maskinrommet der en ludtstartet
MWM eller Deutz holdt til. 6-sylindrete,
nesten 6 tonn tunge, langsomgående
maskiner som utviklet mellom 130 og
200 HK. I bunnen og oppunder dekk
fantes bunkerstanker, og fra bakkant av
maskinrommet, via en luke gikk en lei
der opp til styrehuset.

Likesom alt annet. var også dette spar
tansk innredet med en benk i aktekant
med skuffer og skap for oppbevaring av
kart og navigasjonsutstyr. Et klappsete
var sittefasilitetene. Ved siden av beken,
på styrbord side, førte en luke ned til
åkterruffen som var innredet med sofa,
køye, en vedovn og et klesskap. En lei
der i akterkant førte opp til dekk gjen
nom en kappe, og fjernet man leideren
fikk man tilgang til styrearrangementet
under akterdekket.

Ved synet av en Fjordbåt fornemmer
noen fartsfylte linjer, og MTB-inntryk
ket er umiddelbart. Med sine 9 knop
marsjfart ville nok Fjordbåten være en
ganske lett match. Undervannsskroget

er fiskeskøyteaktig, og skroget smaler
sterkt mot akter. Drerfor gir akterski
pet forholdsvis liten bæring og farts
potensialet blir sterkt begrenset, 14
knop er anseelig Fjordbåtfart og det for
drer 400 ville Yankee-hester og 60 liter
diesel i timen. Nettopp derfor var nok
ikke Fjordbåtene blant de mest fryktede
farer som kunne møte Shetlandsfarerne.
Dertil var antakelig bare et fåtall bestyk
ket. Fotomateriale som viser Fjord
båtene i tysk tjeneste er mangelvare, og
på de to bildene som finnes vises bare
ett bestykket eksemplar, med en 6,5 mm
Colt mitraljøse på trefot. Sammen med
erindringer fra krigen tegner dette et
bilde av tyskernes bruk; Havnebåter
knyttet til havnekontorene rundt om på
kysten. Blant andre kjenner vi til Fjord
II som muligens ble bygget i Sagvåg og
stasjonert i Leirvik på Stord. Men også
Harstad, Kristiansund, Trondheim og
Oslo har vært nevnt.

Seiv om man ikke med sikkerhet vet
hvor mange båter som ble bygget, er det
hevet over tvil at det ble bygget mange.
Så mange at det må ha krevet et stort
antall båtbyggerier for å produsere et
slikt antall i løpet av krigsårene.

Når man skal forsøke å avgjøre antallet
er det ulike faktorer man må ta hensyn
til. Det var uvtilsomt en logikk i tys
kernes tildeling av byggenummer, og
sammenholder jeg eget materiale med
med opplysninger Dr Dieter Jung kom
mer med i bind 8/2 av “Die Deutschen

Verftene
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Kriegsschiffe 1815-1945” (i all hoved
sak stammer opplysningene gjengitt om
Fjordbåtene fra undertegnede), får man
en ukomplett liste med 21 byggenum
mer fra Fjordboot no. 5 til no 71. Vi
dere finnes i tyske arkiver “Angaben
uber die Auftragserteilung (85 Boote)
und kann (Dr Jung) flir 84 auch die
Ablieferung bzw. die Inbaunamhme
nachweisen.” I mitt eget arbeid har jeg
kunnet registrere, og med sikkerhet do
kumentere, 50 enkeltstående Fjordbåt
skjebnen

Selve oppdragstildelingen foregikk via
en nordmann, agent for British
Intelligence Service og disponent Johan
Faye ved AS Soon Slip & Baatbyggeri
(på folkemunne "Slippen", nedsettende
“Kugrava”), Son. Ved siden av å bygge
båter (Råumnjoller og noen få Fjord
båter) og skyteskiver, var det båtbyg
geriets oppgave å fordele byggeoppdra
gene til andre norske verft, opplyser en
kilde som var knyttet til “Slippen” un
der krigen.

Det ble opprettet kontakt mellom Faye
og tyskerne så tidlig som i 1940, og do
kumenter peker i retning av at Faye også
betalte båtbyggerne for så å overdra far
tøyene til tyskerne. Dette gjaldt ikke
bare for Fjordbåtene, men også for en
mindre type på 25-30 fot, de såkalte
“Råumnjollene” eller “Marinejollene”.
Det er på det rene at Faye gjennom hele
krigen rapporterte til britisk etterretning
om aktiviteten ved norske treskips
byggerier, og de alliuerte kjente til at
tyskerne ikke fikk bygget opp en
invasjonsflåte fra Norge. Norsk verfts
kapasitet var opptatt med å bygge ikke
havgående, "har, løse" Fjordbåter, ikke
MTB'er eller minesveipere.
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Lystbåt Dolphin ex SKV19. Foto Frederic Gray, Oslo

Ikke uventet skiller Sørlandet og Har
danger seg ut mht til lokalisering av
båtbyggerier som oppgis å ha bygget
Fjordbåter. Men idet håpet om at “glem
selen skal gro på en vei” også i dag gjør
seg gjeldende, er både krigs- og
etterkrigsgenerasjonen lite snakkesalig.
Byer som Risør og Kragerø er nevnt i
dokumenter, men også Arendal med
Fevik Bruk som den reneste Fjordbåt
fabrikk. Men til tross for et visst
dokumentasjonstilfang, er denne delen
av Fjordbåtenes historie et ganske
utakknemlig kapitel å arbeide med, og
ikke sj elden møter man en isende kald
skulder. Nevner man Fjordbåtene i te
lefonsamtale med gamle båtbyggere for
nemmer man kulden i røret. Det hele
har et uvirkleighetens skjær, men til
tross for kjølig mottagelse i enkelte kret
ser tar Fjordbåtene til å bli ganske vel
dokumentert etterhvert, og for at arbei
det skal ha et mål - en mening - vil all
tid bokutgivcelse være drivkraften. Da
får heller noen deler av historien forbli
et lukket kapittel.

Men i tillegg til treskipsbyggeriene var
diverse underleverandører implisert i
arbeidet med Fjordbåtene. Motor
installasjonene synes å være uteluk
kende MWM og Deutz-motorer, men
ifølge Furuholmens tegninger var det
også planlagt installasjon av en type
Kåmper-motorer. Import og levering av
maskioner fait på norske hender - to
Oslo-firmaer. I tillegg var Glommens
mek Verksted AS i Fredrikstad leverand
øre av minst 44 komplette sett akslin
ger til Deutz-motorene.

Og som frigjøringen kom i 1945 kom
også Fjordbåtene til et veiskille. Det er
på det rene at et forunderlig stort antall
fartøyer lå mer eller mindre motorløse
og tildels i dårlig sakrogmessig forfat
ning, forlatt på de mest utekelige ste
der. For kystbefolkningen var det stor
tilgang på Fjordbåter, og mange benyt
tet etterhvert anledningen til å skaffe seg
et eksemplar eller to. Tidvis med den
følge at båtene gikk tapt. Men det var
altså de miniære styrkene som hadde
“forkjøpsrett” på alt fiendtlig materiell,
og etterhvert som man gjeninntok
forsvarsverkene ble Sjøforsvaret og
Kystartilleriet naturlig nok også et stort
antall Fjordbåter til del. Bruksområdet
var nesten uforandret fra tyskernes.

Men noen fartøyer var overflødige el
ler ubrukelige for Forsvaret og kom der
for raskt i privat eie. Denne fordelingen
skjedde nok ikke alltid i tråd med re
glementet, men hovedregelen var at Di
rektoratet for Fiendtlig Eieindom
(DFFE) overtok og fordelte tysk mate
riell. Følgelig ble et ganske stort antall
båter overført direkte til DFFE for vi
dere fordeling til sivilke eller offentlige
eiere etterhvert som disse meldte sine
behov. Sjøforsvaret overtrok en del,
mens brorparten av de forlatte Fjord
båtene inngikk i Kystartilleriet som den
gang lå under Hæren. Først i 1957 ble
KA lagt inn under Sjøforsvaret. I 1958
kommer derfor en rekke Fjordbåter inn
i Marinen med K.art.-nummer, som se
nere ble endret til SK (0, S, V,T, N)-
nummer ca 1962, etter at den endelige
innpassing av KA i Sjøforsvaret ble
foretatt 01.03.1962. Noen båter ble også
overtatt av Luftforsvaret som fly
redningsbåter. Den siste Fjordbåt i
marinetjeneste var RSD 27 som nå er
Åsenius, eid av Asen ungdomsskole i
Brevik, Telemark.

Etterhvert som Fjordbåtene begynte å
sakke akterut for utviklingen på 1960-
tallet, ble mange overført til Sjøheime
vernet. Andre ble solgt privat eller til
kommunale eller private institusjoner
hvor deres fremtid ble høyst forskjelli
gartet. For mange små øy- og kyst
samfunn, som ikke fikk “vegutløysing”
før mange år etter krigen, var Fjordbåten
selve livsnerven i lokalsamfunnet. Den
var lokalbåten som kom med post og
matverer, den brakte folk til byen, frak
tet prest og lege, kuer og lensmann.

Fødestuer
og melkeruter
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Lokalrutene rykket ut i sorm og stille,
på leting og søk, eller med syke og fø
dende. I dag lever mennesker født
ombord i en Fjordbåt fordi man ikke
rakk frem til sykehuset i tide - isen lå
tykk innover fjorden.

Kysten rundt var det Fjordbåter som fer
jer og skyssbåter. Fra Reine i Lofoten,
på Helgelandskysten, i Namsos, i Måløy
og i Fjaler, i Bergen og i Øygarden, i
Tvedestrand, på Helgeroa, i Telemark
kanalen, i Fredrikstad og i Tønsberg. De
var overalt, Fjordbåtene, i menneske-
gavnlig tjeneste. Og det er som “loka
len” de har sin plass i Norgeshistorien.
Ikke båter med kanon på fordekket, men
som en verdig sliter for innbyggeme ved
grisgrendte fjordarmen Den har slitt for
navnet, Fjordbåten, men så ha’n fortjent
det au!

Til tross for nesten sy v år med famlende forskning er det fortsatt Fjordbåter hvis
fortid har større eller mindre sorte hull. I ekelte tilfeller synes det som om eieme
har tatt en bit av historien med i graven, i andre skorter det på ferdigheter for
forskeren. Men i håp om at noen av “Skipet”s lesere kan ha informasjon eller
bilder om båtene på listen nedenfor, ville jeg sette stor pris på å høre fra dere.

Min adresse og telefonnummer:

Atle Knutsen, Postboks 42, N-2434 JØMNA Tel/fax 62 41 86 51

Vantit, medtatt Fjordbåt i Måløy fotografert av Viggo Nonås 12.mars 1993.

I wDim i
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Kallesign Sist kjente navn Epoke som ønskes dokumentert
ANO Adolf Normann, Oslo. Skjebne ukjent

LFTJ AQUARIUS Bilder fra tiden som Liv Sverdrup på Reine i Lofoten på 50-tallet
LLMZ ASTICK Bilder og opplysningar fra tiden som brannbåt i Heningsvær på slutten av 40-tallet og som

turistbåt for Karl M Johansen, Svolvær på 70-tallet.
LHEY BRANNMANN Bilder fra tiden som Brannmann i Tromsø mellom 1945 og 1993
LCHK BLÅTIND Bilder og opplysninger fra tiden som reisendebåt for Ragnar Schjølberg i Bodø fra 1945

CORINNA Bilder fra tiden som brannbåt i Sandefjord fra 1945
JXLP FJALERBUEN Bilder og opplysninger fra tiden som politibåt Vågsvekteren i Bergen fra 1945 og som skyss

båten Fjalerbuen i Dale fra 1965.
LDKG FLÆSEN Bilder og opplysninger fra tiden som Sundbussen for AS MS Sundbussen, Klokkarvik

på 50-tallet. Fra tiden som Flæsen for Øygarden & Sotra Rutelag EL på 70-tallet.
LNXQ GRO SVERDRUP Samme som for Liv Sverdrup
LMUF HANS JØRGEN Opplysninger om Anton Leksen og Birger Flatberg, Strinda/Trondheim tidlig på 50-tallet.

Bilder av Fjordbåten i deres eie er også ønskelig.
LMXE KNEKTEN Bilder fra tiden som reisendebåten Jernknekten, Bergen og som rutebåt Sjøgar til ØSR

NAVITA Opplysninger fra tiden som Black & White under Vrengen bro, Tjøme, eiet av hr Amble,
bosatt i Sveits

LCDH NORDSJØ Bilder og opplysninger fra tiden som ferge fil “de veiløse grender” i Telemark og fra tiden
rundt 1945-50 eiet av fisker v/Ormlet Verft & Slipp og Br Salamonsen, Tvedestrand som
rutebåt Dypvåg

SUNSHINE III Tidligere Sabrin. Bilder og opplysninger fra tiden før 1960, eid av Anton leksen og Birger
Flatberg i Trondheim

LFBU SUNSHINE IV Tidligere Glasshans. Bilder og opplysninger fra tiden som reisendebåt for glassmagasin i Trond
heim.

LCUP VANTIT Opplysninger og bilder fra tiden før 1955. Kom da til Måløy som skyssbåt for Elkem avd
Bremanger Smelteverk, Svelgen

VIKA Opplysninger og bilder fra tiden rundt 1945-50 eid av Sminesbruket, Lund. og senere
Torbjørn Gullvik, Nærøy. Særlig interessant er bilder fra tiden som Vika i Namsos og
endelig opplysninger om dens skjebne etter ca 1980.

VSD 16 Opplysinger og bilder. Tenkt benyttet som målfartøy i Vestfjorden for varmesøkende
raketter på 70-tallet. Sank under slep på Folla
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Først en ny oppfordring til leserne: Vår lille spalte SKIPS
VRAKET trenger sårt til bidrag. Seiv om spalteredaktøren
har fartet høyt og lavt, er det begrenset hvor lenge en kan
holde det gående bare på egne (og Alf Johan sine) vrak.
Derfor: Kjenner du et synlig vrak på norskekysten, så send
bilde og opplysningen

Mer fra Svein Thore Sønstabø (5440 MOSTERHAMN):
RØDTINN 1 (fiske/24/1938,ex AA-26-L, R-l-G, H-l 10-S,
T-168-L, T-186-T, T-186-TD) sett 10/94 ved Vikakaien/Ber
gen for ombygging til seilfartøy.
SHANTY (fiskebåt/43/1955/H—55-0), med fortid i Fusa,
Sund, på Møre og i Alversund har ligget noen år opplagt i
Vargavågen i Os, og begynner å forfalle.
SOL (frakt/49/1954) lå opplagt i Skutvika/Ålesund noen år,
før hun ble flyttet til Verpingsvika. Her forliste hun høsten
94. Ligger nå på 13 meters dyp, og masten stikker opp.
SOLHAV (frakt/199/1967) har ligget opplagt i Mosterhamn
i ett år, men skal nå være solgt til Askvoll.
STRAUME (frakt/115/1907/ex TELEMARK i -72, SVEIN
-45, GRAASTEIN -25, EMILIE -24) var på vei fra Sogn til
Sunde med tomme isoporkasser, da matrosen sovnet ved ro
ret. STRAUME havnet dermed i fjæresteinene i Fitjar. Men
det tålte den gamle godt, og ble greit brakt flott.

Fra Arild Engelsen (3150 TOLVSRØD):
BERGSJØ (bilferge/236/ 1 953/ex BERGSHORN, VØR
INGEN, HARDANGERFJORD) ankom Tønsberg 8/92, og lå
opplagt på Jarlsø til sensommers -94. Solgt til Danmark.
ESSOBUNKERS (bunkerskøyte/30m(/1922) var velkjent på
Bergen havn gjennom hele efterkrigstiden. Opplagt i Østre
Halsen eiet av Vestfold Septikrens. I elendig forfatning 5/95.
FRANK (slepebåt/30/1942/LJBH) utgikk av Skipsmatrikkelen
i -81. Sommer -91 ble fartøyet sett i Fredrikstad, og hai' siden -
92 hatt base i Grimestadkilen/Tjøme, der den benyttes til min
dre slepeoppdrag. Sett ved Mågerø Verft sist 4/95. Er dette den
samme FRANK, eller en annen båt som har overtatt navnet ?
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Fra Geir Ole Søreng (6690 AURE):
GANNSFJORD (ex bilferge/171/1954/ex VIRAK) ble byg
get ved BMV/Laksevåg for Nord-Ferjer, men er nå redusert
til forfallen oppdrettsbase ved Indre Skjervøy nær Bessaker.
VAAGSOL (frakt/220/1969) sank ved kai i Oltesvik/Høgs
fjord under lasting 161095. Hevet og kondemnert. Hvor ble
vraket solgt ? Eieme overtok før jul nytt fartøy; TURIANNE.
Vrak av ukjent betongskip S for Utvorda, Flatangerleia.
Noen som kjenner navn ?

Bemt Enes har nå adresse 5683 REKSTEREN:
BIRKEBEINEREN (frakt/84/1870), en av kystens eldste,
har ligget ved Lambholmen/Brandasund med motorskade i
et par år. Planen var å restaurere skipet tilbake til seilskute.
Men i januar -96 brant overbygget ned. Det skal også være
skader i aktre del av skroget. Denne gamle sliteren hadde
fortjent en bedre skjebne.
MOSSEKRÅKA (se SKIPET 1-2/94 s 47) er identisk med
Bjørklids gamle HAALOGALAND. Skipet eies nå av Einar
Seim i Norheimsund, og brukes vel i hans dykke- og
entreprenørvirksomhet. Se også SKIPET 2/95 s 44, der hans
forrige skip, LOFOTFERJE IV omtales.

Einar Onsøien (3090 HOF & LPG/E/C HEROS) observerer
world-wide.
ORIENT REEFER (kjøleskip/1200/1968/ex FRIO
TRADER) ved kai i Suez 12/95, velholdt og pen.
PAMPILLA (1450/1970/ex HØEGH VEDETTE) sett un
der slep til Hull 2/95. Her ble hun reparert og ferdig 9/95.
Allerede 29/9 skadet i Terneuzen slusene, men påny reparert.
Nåværende navn: HOLLYWOOD (Honduras).
RIO DAULE (kjøleskip/7519/1968/ex GOLAR FROST) sett
i Indiske hav med fruktlast 12/95. Så velholdt ut.
SPORT ROVER (996/1929/ex KRONPRINSESSE
MÄRTHA) sett i Falmouth 5/95. Skipet har ligget i arrest i
flere år pga ubetalte regninger, og forfallet gjør seg nå gjel
dende. Skjærebrennerne neste.

1

Den gamle bilfergen Virak
ligger nå som oppdrettsbase
ved Indre Skjervøy nær
Bessaker, fotografert av Geir
Ole Søreng 14. juli 1995
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Det ukjente betongskips
vraket sørfor Utvorda i
Flatangerleia, som fotogra
fert av Geir Ole Søreng 8.
juli 1995.

Onsøien har også et par spørsmål
MOREA (365/1965 ved Salthammer/ex Nicoline); hva er
dette skipets skjebne efter 1984 ?
UNN HEIDI (365/1965 ved Salthammer/ex TILJE) var
søsterskip til MOREA, og grunnstøtte i PG noen år tilbake.
Hva skjedde med skipet efter det ? Kan noen lesere svare ?

Fra Jan Elund Mathisen (1743 KLAVESTADHAUGEN):
RICHARD WITH (11.205/1993) og VESTERÅLEN (6.261/
1983) lå begge i Narvik 7-8. mars 1996. De var chartret av For
svaret i fbm en stor NATO-øvelse. Dette skal være første gang
to hurtigmteskip har anløpt Narvik samtidig.

Skipsvraket - BUAVIK
Ved Per Alsaker, Alf J Kristiansen, Leif M Skjærstad og Kjell
B Sønstabø, fotografert av sistnevnte 11. november 1995.

Fra Harald Sætre (5260 INDRE ARNA):
GAMLE OSTER (veteranskip/199/1908/ex VAKA-96, OS
TER-64) ligger i Bjørsvik/Lindås sammen med MERITA
(frakt/296/1938). GAMLE OSTER er innkjøpt av Nordhord
land Veteranbåtlag for restaurering tilbake til OSTER i 1964-
versjon, inkl kullfyrt dampmaskin.

Fra Leif M Skjærstad (5030 LANDÅS);
STRIDSHOLM (småhvalfanger/36/1918) lå ved hjemme
kaien i Blomvåg/Øygarden da det tok fyr i en oljeovn i styre
huset natt til 220296. Overbygningen akterut er helt ned
brent, mens skroget synes intakt. Båtens videre skjebne er
såvidt vites ikke avgjort.

j

I Sørevågen/Sævelandsvik på Karmøy lig
ger denne "beingrinda" i fjæren. Det er de
jordiske restene av BUAVIK.

Danskbygde BUAVIK er fra 1903. Navnet
som ny vites ikke, ei heller hva hun drev
med inntil hun kom til Norge og Karmøy
en gang etter krigen. Da ble det fiske med
Elias Tjøsvold/Åkrehamn som eier. Tonna
sjen var da 38brt/13 net, og lengden ca 65
Senere overtok Peder & Søren Sørensen/
Sævelandsvik.. BUAVIK sank under ned
rigging i Sævelandsvik en gang på 60-tallet
(?). Vraket ble gitt til Asbjørn Mannes/Man
nes, som fikk henne hevet og slept til Søre
vågen. Her ble hun brukt til kai og lager.
BUAVIK råtnet, og ble en farlig lekeplass
for barn. Derfor ble hun 310887 brent ned,
til bare spantene nå såvidt stikker opp ved
høyvann. Som du skjønner, er det mange
svarte hull i historien om BUAVIK.

Kan du fylle noen av disse ?
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Da vi lenge har lagt noe på etterskudd med opplysningene
her, må vi denne gangen av plasshensyn måtte melde endrin
ger etter samme mal som den øvrige NOR-flåten. (I parentes
bak kallesignal BT og byggeår).

Januar 1995
M-80-H BRODD LHMD (262/1990) ex. HAUKAFELL fra
Island til Brumark Havfiske AS, Fjørtoft/Ålesund.

Februar 1995
F-63-BD BÅTSFJORD LHNR (351/1979) ex. SINDRI -95,
TALKNFIRDINGUR -94 fra Island til Båtsfjord Havfiske
AS Ålesund/Båtsfjord.
KORALNES LHMY (506/1987) fra Island til Torsheim
Fiskeriselskap AS, Roaldnes/Harstad

April 1995
BELLE ISLE BANKER LHOW (237/ 1 987) fra Newfound
land til PR Alnes og Brungot ANS, Godøy/Ålesund.
MAKKOVIK BANKER LHOX (237/1989) fra Newfound
land til Ervik Havfiske KS, Stadlandet/Måløy
GEIRIPETURS LHOZ (276/1984) ex ROSVIK-87, fra Is
land til Halstein Godtlibsen, Kårvikhamn/Tromsø.

Mai 1995
K. ARCTANDER LHMF (1192) bnr. 56 fra Slipen mek.
verksted til Lofoten Trålerrederi AS, Stamsund/Svolvær.

Juni 1995
SF-9-S NOVILHSP (150/1986) ex IBEX -91, fra Sverige til
Gangeskar AS, Fratraket/Måløy.
HEIDI III LHRI (80/1986) ex STAPI -95, ex ØRAGUTT -
91 fra Island til Robert Elnes, Elnesvågen/Molde.
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Nye båter

SÆNES JR, LHQV (111/1987) ex SÆNES -95, fra Island
til Sænes AS, Båtsfjord/Vardø.

Februar 1995
(Ureg.) ANTARTIC II LHLL (1363/1994) fra Antarctic
Longlining SA, Molde til Argentina.

Mars 1995
N-183-ME EOS LJIA (48/-) fra John Dahl PR, Reipå/Bodø.
Slettet som kondemnert 31.03.1995.

April 1995
N-75-DA STÅLRINGEN LEUE (263/1956) PR Stålringen,
Stavseng/Sandnessjøe. Slettet som kondemnert 24.04.95.

Mai 1995
H-8-F LIGRUNN LEOY (769/1992) fra Lifangst KS,
Straume/Bergen til Chile.

Januar 1995
N-228-A BJØRN-ARILD JXGH (28/1959) Jack Stensen,
Ballstad/Harstad til - omdøpt STENSEN SENIOR N-28-VV
N-l-BØ BÅTRÅL IV LHLU (764/1978) fra AS Bø Hav
fiske Bø/Sortland til AS Havfiske, Melbu/Sortland. VEST
TIND N-30-H
T-9-S NOTBAS JWVU (49/1956) fra Kåre og Max-Donald
Karlsen, Arnøyhamn/Tromsø til Utvær Senior KS, Hardbakke.
UTVÆR SENIOR SF47-SU.
M-5-HØ FLÅVÆR LM6176 (49/ 1 979) fra Roger Hjelmseth,
Eggesbønes/Ålesund til Andreas Bendal, Fosnavåg/Ålesund.
N-132-VA FÅRØYBUEN LDQE (39/1969) fra Arvid
Hongset, Vega/Sandnessjøen til Terje Hansen, s. sted

Utgått av fiske

Kjøp - salg

Ligrunn starter opp hovedmotoren
ved Laksevåg Verft før avgang til
Chile 24. mars 1995, klokken
1600, påpasselig fotografert av
Olav Solvang
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Sulagutt er solgtfra Sunnmøre
til Sigerfjord og harfått navnet
Olagutt.
Foto Petter Fosse

T-99-S HAUKØYSUND LNBJ (186/1967) fra Haukøysund
AS, Skjervøy/Hammerfest til Sveinung Krstiansen PR, Flek
kerøy/Hammerfest. VA-99-K
T-47-T LEIKANGER JXSM (2098/1987) fra KS AS Leir
anger, Tromsdalen/Tromsø til Skjellanger AS; Tromsø.
H-121-F LIAFJELL LJUK (811/1947) fra Lars O. Lie,
Bjorøyhamn (Lie Management AS, Straume) til PR Liafjell
DA, s. sted.
H-81-AV LURØY LECY (570/1966) PR Lafisk AS, Storebø/
Bergen. Omdøpt VERDI.
T-207-BG LYSNING JWPP (61/1974) fra AS Asperoni, Sil
sand/Hammerfest til Ivar Johansen, Torsken/Hammerfest.
GEIR ROGER T-143-TK
R- -K MOGUTT LKIB (72/1 98 1 ) fra Georg Georgsen, Veda
vågen/Kopervik til Lending Rederi AS, Ytrøygrend/Florø. SF
1-SU.
T-160-BG MORTEN LARSEN LLKK (159/1982) fra Senja
Havfiskeselskap AS, Silsand/Tromsø til Morten Larsen AS,
Senjahopen/Tromsø.
R-370- K MOSTEIN LJXH (170/1961) fra PR Mostein
ANS, Åkrehamn/Kopervik til PR Nordtun ANS, Bremnes/
Kopervik. H-170-B
R-89-K NORDLENDING JWOV (136/1964) fra Rolf A.
Olsen, Sandve/Haugesund til Tøviktrål AS, Elnesvågen/
Molde. TØVIK M-12-F
T-60-I NYVÄRDEN LEMK (145/1954) fra AS Havfisk,
Melbu/Trondheim til OSO-Ryba AS, Andenes/Trondheim.
SF-2-F PLØY LMYD (29/1915) fra PR Toft ANS, Sør-
Skorpa/Florø til Inge Avløyp, Hardbakke/Florø. SF-2-SU.
N-8-V SKJOLDVÆRING LJSU (50/1981) fra PR Skjold
væring DA, Sortland/Svolvær til Krystad AS, Bleik/Svolvær.
KRYSTAD N-12-A.
R-112-K SKÅRHOLM LDTX (150/1955) fra PR Skårholm
ANS, Vedavågen/Haugesund til Naustholm AS, s. sted.
NAUSTHOLM.
M-45-SA SULAGUTT LK2457 (87/1986) fra PR Sulagutt,
Langevåg/Ålesund til Olagutt AS, Sigerfjord/Ålesund. OLA
GUTT N-45-SO.
R-49-K TORGRUNN LDNI (24/ 1 955) fra PR Torrgrunn AS,
Kopervik/Skudesneshavn til Stein J. Jensen, Skudesneshavn.
T-393-T TROMSTIND LFVB (38/1977) fra Helge Johan
sen, Sommarøy/Tromsø til PR Pettersen DA, Tromsø. MAY
TOVE.
T-164-T VASSTIND LDTA (33/1964) fra PR Lending, Ytr-

øygrend/Tromsø til Georg Georgsen, Vedavågen/Tromså. R
3-K.

Februar 1995
N-26-V BRENNBØEN JWWM (135/1985) fra PR Magne
Albertsen og Leif J. Johansen, Gravermark/Sortland til Myre
bas AS, Myre/Sortland N-260-0.
SF-48-SU DALØYBUEN LM6284 (22/1977) fra Svein Ut
vær, Hardbakke/Bergen til PR Kårholm DA, Stadlandet/Ber
gen.
T-5-T GEIR JOHANSEN JWVS (301/1958) fra Vidar Jo
hansen, Seglvik/Svolvær til Torfinn Gangstad, Midsund/
Molde. MAI KAROLINE M-25-MD.
SF-210-A HEGGØY JUNIOR LCPO (45/1951) fra PR
Heggøy Jr., Atløy til Rune Tordahl, Vadsø. ØYSTEINSON.
F-111-H LEIRVIK JWMR (232/1957) fra Leirvik AS, Øks
fjord til Senja Havfiskeselskap AS, Senjahopen. F-l 10-L.
T-63-BG REMIFISK LIPD (281/1979) fra AS Remifisk,
Senjahopen til Remifisk Havfiske AS, samme sted.
M- 110-VS RUNING LNAS (49/1961) fra Rolf Larsen, Tom
refjord til Buabas Ans, Bud. BUABAS M-3-F
N-25-RT RØSTFISK LAHT (214/1968) fra Røstfisk AS,
Røstlandet til Nord-Troms Fiskeriselskap AS, Skjervøy. T
419-S.
N-l-LN SENIOR LNQD (927/1948) fra PR Senior ANS
(Magnus Ytterstad), Lødingen til Kvitskjær AS, Bodø.
T-42-BG SENJABAS JXOC ( 301/1975) fra AS Sjørelven,
Senjahopen til Senja Fiskeriselskap AS, Gibostad.
N-89-F STRAUMINGEN LDNX (40/1955) fra Arnt Han
sen, Ramberg til PR Sør DA (Bjørn O. Gården), Sørburøy, s.
sted.
SF-240-F SVEBAS JXHY (99/1986) fra Odd Seljeseth, Florø
til Bjarte Seljeseth, samme sted.

Mars 1995
M-29-A BERG BJØRN LJJT (535/1942) fra R.J. Falkevik
AS, Ålesund til Kirkelandsfisk AS, Molde. KRILL.
M-291-A ELDBORG LFRM (174/1965) fra PR Eldborg,
Ellingsøy/Ålesund til Eldborg AS, Spjelkavik.
M-l-HØ HOPEN LADD (2362/1988) fra Remøy Havfiske
KS, Fosnavåg/Ålesund til Remøy Havfiske AS, s. sted.
F-61-NK KAMØYVÆRING JWWX (69/1986) fra Gunnar
H. Brynjulfsen, Kamøyvær til Kvitnakken AS, Kjøllefjord.
KVITNAKKEN F-6-LB.
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M-3-HØ LEINEBJØRN LHRE (939/1978) fra PR Leine
bjøm ANS, (Anton Leine), Leinøy til Karl A. Leine, Fosnavåg.
T-34-T NY-HORIZONT LGAT (298/1975) fra Vikingfjord
AS, Tromsdalen til Atlantic Prawn AS, samme sted.
N-15-V RANGO LMJQ (76/1954) fra PR Rango, Skrova til
Rango AS, samme sted.
N-48-H REKYL JWSJ (24/1957) fra John Jakobsen, Stok
marknes til Guttorm Larsen, yksfjord.

April 1995
F-4-LB LILL MONA LM7977 (24/1981) fraFrits Pettersen
PR, Kj“llefjord/Vardø til Svein O. Skjevik, Kunes/Vardø.
N-80-BR SKUTNES LLUV (40/1964) fra Jan-Erik Johan
sen ANS, Toftsundet/Tromsø til Nordskjell AS, s. sted.
(M-85-A) SULESKJÆR LNZH (415/1968) fra Statens Fis
karbank, Ålesund til Karsten P. Vedøy, Vedavågen/Haugesund.
F-92-NK VALANES LEDH (199/1976) fra Polarhav AS v/
Nordkapp Regnskapsbyrå AS, Honningsvåg/Vardø til Nord
kapp Havdrift AS, s. sted
R-67-K VEIDING LAYI (49/1956) fra PR Veiding (Svein
A. Ytreland), Kopervik/Haugesund til PR Lurøyværing ANS
(Gunvall Johansen), Lurøy. N-67-L.

Mai 1995

H-l-AV BUNTY LHMC (49/1966) fra Ole DjupevÅg PR,
Bekkjarvik til Alf Finkelsen, Spangereid.
H-128-AV H. ØSTERVOLD JXMU (2181/1987) fra PR H.
Østervold (Olav H. Østervold) Torangsvåg/Bergen til H.
Østervold AS, s. sted.
M-4-H HAVBRIS LKOL (1759/1979) fra Strand AS, Kjer
stad/Ålesund til Kjerstad KS, s, sted.
T-88-L HAVFISK LNBL (208/1967) fra Kjell Karlsen,
Svendby/Tromsø til Kjell Karslen AS,s. sted.
R-45-K HELGANES LGON (131/1985) fra PR Helganes,
Kopervik til Salora AS, Mauseidvåg/Ålesund.

I SKIPET nr. I 1996 kunne vi lese om Lierbanens dampskipstrafikk
på Tyrifjorden. Nå har vi nettopp fått i hende boken “En reise i ti
den” av jernbaneentusiasten Asbjørn N. Jakobsen. Her skriver han
om Lierbanens virksomhet, og endel detaljer om dampskipstrafikken
er sikkert av interesse for SKIPETs lesere.

Det går frem at D/S RINGERIKE ble levert i 1903 til en pris av kr.
42.128,88. Da hadde skipet ennå ikke fått overbygning, og fotos fra
1904 viser at hun seilte denne sesongen med kun et solseil over
hoveddekket. Dermed kan vi slå fast at overbygningen kom vinte
ren 1904-05. Et regnskap viserat banen betalte Akers Mek. kr. 5.000,-
for ombyggningen. Om D/S ACTIV står det at hun ble bygget for å
frakte ferskvann fra Drammen ut til seilskuter på Drammensfjorden.
På 1890 tallet ble fartøyet fraktet opp til Tyrifjorden. Her ble hun
satt i rutefart mellom Sundvollen og Skjærdalen, før hun så ble over
tatt av Johan Støre på vegne av Lierbanen. Begge skipene var i drift
til 1909. Da ble ACTIV lagt i opplag for salg, og anløpstedet Svends
rud ble sløyfet i RINGERIKEs rute. ACTIV ble solgt etter noen år,
men ved transporten ned til Drammen ble skipet skadet under los
singen på Drammen stasjon og kondemnert.

De første årene var mannskapet sivile og ansatt hos Lierbanen. Det
hendte nok at RINGERIKE tok med flere passasjerer enn de tillatte
120. Driftsbestyrer Rosness forteller om en episode:

“Det var en søndag i juli måned, skipet var helt fylt til siste plass
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N-30-0 NYTUN LEXL (64/1965) fra PR Harding Reinhold
sen, Myre til Nytun ANS (Tor Gunnar Knudsen), s. sted.
N-300-R NYSTEIN LDYL (49/1953) fra Jonny Olsen PR,
Rødøy til Rødøy Fiskebåtrederi AS, s. sted.

Juni 1995
M-25-S BJØRNHOLM LMCF (165/1970) fra Jan Halsen
PR, Hakallestranda til Halsen AS, Åram.
H-17-AV HARGO (42/1954) fra Herring AS,Kolbeinsvik til
Sekkingstad Partsrederi ANS, Bekkjarvik.
M-3-SM INGAR IVERSEN JXXJ (1905/1988) fra PR Brdr.
Iversen ANS, Nordsmøla til Ingar Iversen KS, s. sted.
M-100-F INGER HILDUR LEDG (720/1949) fra Lodve
Gjendemsjø, Elnesvågen til Inger Hildur AS, s. sted.
T-70-T KVALØYFJORD LKRL (277/1967) fra Gunvald
Eilertsen, Kvalysletta til Kvalyfjord AS, Tromsø.
T-40-LK LYSNES JWUQ (98/1958) fra Halstein Godtlibsen,
Kårvikhamn til Uløyfisk AS, Rotsund.
M-13-G NESBAKK JWZZ (176/1968) fra PR Alnes og Brun
got, Alnesgard til PR Skjongholm ANS, Hovdevåg/Florø.
SKJONGHOLM JUNIOR.

N-260-F NORDBØEN JXGN (60/1986) fra Holgeir T.
Nygård, Napp til PR Kjempenes (Kristian Kjempenes), Bu
landet/Florå. BUEFJORD SF-160-A.
0-199-H NØKKROSA LNMW (38/1954) fra Rolf Jensen,
Vesterøy til PR Nøkkrosa, s. sted.
M-2-H SKARHAUG LAQE (347/1975) fra PR Skarhaug
ANS til Skarhaug KS, Søvik/Ålesund.
N-4-V SKARHEIM SENIOR JWYH (71/1958) fra PR Skar
heim Sr, Kabelvåg/Svolvær til Sænes AS, Båtsfjord SÆODD.
NT-303-V STEIN BJARNE LLLA (49/1973) fra Svenn Arne
Kvalø, Rørvik til PR Stein Bjarne ANS (Sigfred Ivarsen), s.
sted.

ved avgang fra Svangstrand. Været var det aller beste for en utflukt
med D/S Ringerike. Om skipet var fullt fra Svangstrand, kom det
flere på ved senere bryggeanløp. Etter en deilig dag ved Sundvolden,
oppsto det et problem ved avgang fra Sundvolden. I tillegg til de
som skulle med båten tilbake kom det også et større reiseselskap fra
Oslo over Krokkleiva. Kapteinen tok kontakt med meg for å spørre
hva han skulle gjøre. Det var en svært vanskelig avgjørelse, som
han seiv til syvende og sist måtte ta standpunkt til. Kapteinen gav
ordre til at alle luker skulle skalkes. Dette var nødvendig for å hin
dre vann i å trenge ned i maskinrommet. For ikke å få for mye over
vann gikk så båten med halv fart tilbake til Svangstrand. Seiv måtte
jeg ned på brygga for å se når båten kom til kai. Det var første gang
jeg så tvil i kapteinens øyne, men bra gikk det jo denne gangen
også.”
Hendelsen fikk etterspill, og banen ble pålagt strengere kontrollru
tiner.

De hyggelige regnskapene før 1914 ble snudd til det ene under
skuddet værre enn det andre. 1926 var siste år i rute, men skipet
fortsatte senere endel trafikk med last. Hun ble imidlertid mest ut
leid til foreninger for lyst turer. 1929 ble siste sesong. Etter noen tid
i opplag, ble hun solgt til Sylling Meieri som trengte en dampkjele
til sitt nye ysteri. Resten av fartøyet ble hugget opp ved Svangstrand
og kjørt med lastebil til Christiania Spigerverk.
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Man kan samle på alt: Antikviteter, frimerker, gamlebiler, gullbarer, mynt, årgangsviner. Ja - til og med
piggtråd samles det på. Etter sigende i stumper på 435 milli
meter. Disse sistnevnte klenodier - det skal finnes et utall
ulike typer - oppbevares imidlertid ikke i album. Nei, men i
dertil egnede slanke skuffer med riller. Riller kledd med
burgunderrød (blodrød?) fløyel. Så vet vi også det.

Olav Thon samler på brukte bygårder. Jeg (og mange andre)
på brukte reisebilletter. Billetter?? Jada, og hvorfor ikke?
Visstnok har de ingen børsverdi, ikke engang “kurs” (tre
Einfache Fahrt fra Frankfurter Stadtwerke m/1986 mot én
“eitt far” fra Strætisvagnar Reykjavikur - for øvrig noe av
det minste jeg har sett, 14 x 30 mm). Nei, og heldigvis ikke.
Vi samlere bytter i regel “en bunke” mot motpartens over
skudd, uansett innhold og antall. Faktisk har jeg under min
over 40-årige aktivitet i denne hobby kun to ganger BETALT
noe for brukte billetter. Første gang var for 25 år siden, da jeg
i en frimerkehandel i Helsingfors fant en fribillett fra 1909.
For annen klasse ferd med den da private Borgå-Kervo
Jernvåg. Den var dobbelt, som ett moderne luksus-julekort,
og ellers også helt prima. Pris: Hele én FIM! En tilsvarende,
skrevet på en viss “direktör vid Bennetfs Tourist Bureau, Fr.
Bennett” - utstedet av de Finske Statsjernvågarne den
18.12.1916 - fikk jeg derimot helt gratis. Av en venn.

Den andre gang jeg måtte betale, var i juni 1995. Det lokale
busselskap (Tromsbuss As) forlangte kr. 25:-/stk for sine
makulerte oppladbare plastkort. “Slå den”, som NRK:s Brita
Blomquist engang sa. Lignende lapper og mange, mange an
dre typer har jeg nemlig mottatt fra trafikkselskaper verden
over. Just for the asking.
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Jeg har også provosert alle farende fanter i min vennskaps
krets at ikke å kaste det de har fått i lommene av denherslags.
Med godt resultat. Og jeg er ikke opptatt av bare de tjerne
verdenshj ørner: ikke engang nabobyen Harstad er skikkelig
representert i min samling, det sydligste Norge fra Hauge
sund til Larvik enda mindre. Sammenlignet med Whitehorse,
Canada og Dunedin, New Zealand. Fra sistnevnte by har jeg
til og med en pollett. Fra hestesporveien demede, preget 1865.

Apropos poletter (en slags mynt): de var spesielt populære
for mange år siden i lokaltrafikken. Med den tidens “pling
bokser” ombord eller ved sperrene. De brukes fremdeles blant
annet i New York og St. Petersburg, fremfor alt for å få flyt i
tunneltrafikken. I St. Petersburg er den klassiske poletten for
øvrig på størrelse av en 5-kopeks mynt, mens metroturen nå
for tiden koster mange rubler. Poletter ble også brukt i Nor
den, til og med av Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen!

Eldre enn polettene var papirbillettene. Med individuell stil
og størrelse, logo og firmanavn i sirlig utførelse. Men så kom
standardiseringen. Først i form av rullebilletter fra “Fabritius,
Oslo”, “Steenberg, Drammen” og andre. Prinsippet var at
enhver deltakst (Kr. 0,10. 0,20. 0,50 etc) var på hver sin rull,
hvorfra billettøren rev av det som var nødvendig. Disse bil
lettene var imidlertidig trykket, og er derfor holdbare også i
ettertid. Hvilket ikke kan sies om svenskenes Almex-lapper,
som invaderte Europa på 1970-tallet. Teksten ble jo påprentet
av han/hun som satt med billettmaskinen. Etter å ha mottatt
en hel del av disse helt eller delvis uleselige 40x45 mm papir
stykker, spurte jeg en operatør, hvorfor det skal være slik.
“Jeg liker ikke stempelfarve på fingrene”, var svaret.
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Almex er stempelforgjengeren, som ble fulgt av en rekke
andre. Moderne billetter viser derfor alle fakta, til og med
strekningen det er betalt for med stedsnavn og km-avstand.
Skriveren jobber langsomt som i drosjer, men skriften er sort
og tydelig som fra en laserprinter. I mellomtiden dukket Almex
også opp på klippekortmarkedet. Må jeg si mer?

Klippekortene var først nettopp klippekort, der billettøren pun
chet hull i kanten. Kortene var av solid papp, med ruter langs
flere sider. Ferdig for å bli deflorert. Når de var oppbrukt, var
kortene rett så frynsete. På 1960-tallet kom da “pling-kortene”,
som automaten stemplet og sa “pling” som takk. Omtrent sam
tidig kom også de første nymotens månedskoitene med bruke
rens navn og portrett - nei, passfoto - som skulle vises ved
påstigning. Og to ganger ved (dobbel) nattakst. Sies det.

Magnetstripen er av nyere dato og kom først til storbyer. Bil
lettene er på størrelse av Edmonson-typen (30x56 mm), og
er å få kjøpt fra automater og “nulles” ved bruk. Men kan
lades om igjen, ifølge oppfinnsomme parisier - som koker
brukte billetter i té og gjør masse andre tricks for å få seg en
gratis reise eller ti. Det er jo fransk folkesport å lure myndig
hetene....

De ekte pappbillettene, de klassiske jernbanesådanne, mo
dell Edmonson fra hundreognoen år tilbake - akk så jeg sav
ner dem. Billettene, der alt det vesentlige var printet på en
brun liten pappbit. Salgsted, destinasjon, pris, vognklasse. Til
og med togets klasse var tidligere idikert - en langsgående
stripe betydde ekspresstog (visstnok hurtigtog på norsk). Alt
dette var ferdig fra trykkeriet, mens salgsdatum ble preget
per manpower og dertil egnet presse (tsu-gung) på pappbit
ens øvre kant. Denne klassiker, med diverse avarter i utvikling
ens navn, måtte dessverre melde pass på 1970-tallet, da jern
banene nesten verden over oppdaget den nyeste fad: data
maskinen. Derfor fikk vi store lakener istedenfor de små prak
tiske brune.

REDERIENE har med få unntak aldri vært interessert i
Edmonsoner. De store har ikke heller likt å la passasjer pas
sere fra skip til kai med en brukt billett i vesten. lallefall har
ikke jeg klart å komme meg i land fra en Stockholmstur med
noen form av billett eller landgangskort på 1950-tallet, ikke
ti år senere heller. Alt av denslags ble jo beslaglagt ved land
gangen.

Det samme gjalt LANGVEISBUSS og FJERNTOG, i mot
setning til trikk og bybuss. Ved avstigning etter en strabasiøs
tur fra det fjerne, forlangte jo bussens "le Pilot" reise
dokumentet tilbakelevert. lallefall i mitt hjemland. Deretter
ble biletten plassert på en spisset krok, festet dead center på
instrumentbrettet av ekte tre, ingen imitasjon. Kanskje det
kun var kassaskontroll - jeg vet faktisk ikke - men metoden
minnet om den som ble brukt på landets jernbaner.

Konduktøren kom ruslende som seg hør og bør etter hvert
stoppested for å sjekke nye påstigende. Hvis en hadde enkelt
bilett til neste stasjon, punchet han (konduktøren var alltid en
han) to hull i Edmonsonen og puttet den i venstre jakkelomme.
Det ene hullet betydde for øvrig at reisen var påbegynt, det
andre at den var avsluttet. Tur-retur var derfor tre hull.
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I god tid før knutepunkter og endestasjoner ble samtlige rei
sende sjekket. Derved ble de også lettet for sine brukte billet
ter. Mén det fantes jo knep: På bussen kunnne man vente til
chauffeuren gikk for å hjelpe noen med en koffert eller to der
bak - på tog kunne man holde utkikk og gå på do, mens kon
duktøren ennå oppholdt seg i vognen foran eller bak. Men,
likevel, ble det ikke mange brukte billetter fra disse årene.
Ubrukte derimot har dukket opp i bunke- og milevis. Etter at
trafikkselskapet' er gått overende eller blitt oppspist - og/el
ler diverse bygg revet. Mange entusiaster har da vært på skat
tejakt - i loft og kjeller.

BÅTBILLETTENE var innen data-alderens inntog hos de
små lokaltrafikkrederiene lik de som ble brukt på bussene,
mens selskaper i langveisfart benyttet seg av større formater
der rute, datum, etc ble påført per hånd. Ofte var disse billet
ter i tre lag og i selvreproduserende fasong med “kontroll
kupong” eller “not valid for transportation” trykket over dia
gonalt. Hvis ikke purseren byttet ut hele greia med ett
landgangskort. Som styrmannen ved landgangen snappet til
seg. Med null netto for samleren.

Men praksisen varierte, heldigvis. Enkelte rederier var/er så
elskverdige at de reisende fikk/får beholde deler av eller hele
ticketen som minne - med påstemplet navn for skipet og alt.
I Hellas blir alle vesentlige fakta inklusive skipets navn i ny
og ne påført per kulepenn - så blir det opp til den enkelte
fanatiker å finne ut det opprinnelige, ofte nordiske navn på
paquebåten. Hellenske fergebilletter er for øvrig dekorert med
små frimerkelignende skattemerker.

I USA utleverer mange innenlandsferger uanselige kassa
slapper åla kjøpmannen på hjørnet (det samme gjorde også
bl.a. BNR, ESE og andre skandinaviske rederier i 80-årene),
mens gråbrunt makulaturpapir gjorde samtlige reisebilletter
autentisk i kommunisttidens Østeuropa. De russiske er enda
tristere - som seg hør og bør, kan man vel trygt si.

I motsetning var og er enkelte billetter ekstra flotte. Især
omslagene. Jeg har noen fine fra 1950-årenes amerikanske
jernbaner, og fra Silja Line 30 år senere. De sistnevnte er
imidlertid ikke alltid helt ekte, fordi de iblant viste en uvirke
lig situasjon med to eller tre skip side by side i et smalt sund,
der borteste strand er “bortoperert”. Disse manipuasjoner førte
til nåtiden, på lik linje med kombinerte billetter og landgangs
kort med “kryss i ruten” for taxfree-oppkjøp. Formatet og
opplegget er lik de som er vanlig ved flybilletter - til og med
navnet på den reisende er med. Men ikke alltid. Desverre -
det kan jo skje litt av hvert.

Gledelig for oss samlere er at ingen lenger har tid til å plukke
bort papirene fra 2000-2500 reisende, som puster i nakken
på hverandre for å komme i land fortest mulig. Fra kolossen,
som skal avgå igjen om snaue to timer.

Dette er bare en liten innledning i Sofi- nei, i reisebillettenes
verden. Papir til engangsbruk for de fleste, men fascinerende
samleobjekter for noen få. Kanskje er dette en ekslusiv hobby?

P.S.: Brukte billetter byttes og mottas gjerne - av Pauli
Söderholm, Postboks 969, 9001 TROMSØ



Lørdag 23. mars var det dobbeldåp av ettermiddagen i Ulsteinvik da tre Lørdag 23. mars kom M/S Nordnorge
to nye hurtigruteskip, M/S Polarlys hurtigruteskip seilte fra kai.
(TFDS) og M/S Nordkapp (OVDS) i
Ulsteinvik. M/S Nordnorge fikk seile først da ski- for båten en liten stund mens dåpen fore-

M/S Polarlys ble døpt først ved Ul- pene var ute i fjorden ved Ulsteinvik gikk. Så seilte det gamle ærverdige hur
stein Verft as kl. 1230 av gudmor, sys- siden hun var på veg i nordgående hur- tigruteskipet til kai hos Kværner Kle
selmann Ann Kristin Olsen. Etter då- tigrute denne lørdagen. M/S Nordkapp ven Ulsteinvik as og lå der under dåpen
pen seilte skipet over bukta og til kai var innom Ålesund med dronningen før av M/S Nordkapp.
ved Kværner Kleven Ulsteinvik as. Kl. ferden med gjester fortsatte i Sunnmørs-
1430 var det dåp av M/S Nordkapp ved fjordene. M/S Polarlys gikk tur til Søndag 24. mars var M/S Vesterålen
Kværner Kleven Ulsteinvik as. Gudmor, Hjørundfjorden med gjester.
Dronning Sonja måtte bruke 4 forsøk
før hun klarte å døpe hurtigruteskipet. Det ble skrevet hurtigrutehistorie i Ul- ansatte på veg i nordgående hurtigrute

Foruten de to nye skipene var også steinvik denne helga. Foruten de to nye til Ålesund.
gamle M/S Nordnorge tilstede i Ulstein- skipene var ikke mindre enn tre av de
vik da begge dåpshandlingene fant sted. eldre hurtigrutene innom. Alle fire ge- Søndag 24. i middagstiden fikk Ålesund

Da dåpen av M/S Nordkapp var avslut- innom i løpet av helga. Slik kan vi si at lys lå ved Skansekaien med åpent skip.
tet paralellseilte alle tre hurtigrute- Ulsteinvik fikk vist fram hurtigrutas his- Vesterålen var innom i nordgående hur
skipene på rad og rekke fra kai og ut- toriske utvikling mht. nåværende skips- tigrute og Nordkapp var innom en kort
over havna i Ulsteinvik og nordover leia. typer denne helga.

M/S Nordkapp seilte først, M/S Polar-
lys seilte som skip nummer to og M/S Fredag 22. mars var M/S Nordlys innom i Sunnmørsfjordene med Kleven-an-
Nordnorge seilte sist som nummer tre. på visitt og seilte forbi Polarlys ved kai satte.
Det var et vakkert syn som møtte alle på Ulstein Verft før ferden fortsatte til
som var tilstede denne lørdags- Ålesund i ordinær rute.

Den store dag i Ulsteinvik; tre hurtigruteskip ved kai på Kværner Kleven 23. mars. Foto; Sigmund Krøvel-Velle, 3570 Ål

Dobbeltdåp i Ulsteinvik

nerasjoner hurtigruter var dermed oppleve tre hurtigruter samtidig. Polar-

m
HURTIGRUTEN

til Ulsteinvik og seilte inn forbi Polar
lys presis kl. 12.30 og la seg i ro akten-

innom Kværner Kleven Ulsteinvik as
tidlig på morgenen og hentet Kleven-

visitt for å ta ombord gjester fra Vester
ålen som skulle være med skipet på tur
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OVDS Frieleneskaien og kl. 1400 avsluttet
mT „ •, r tti * • -i ™ gamle ærverdige Nordnorge sin seilas

M/S Nordkapp seilte fra Ulsteinvik om to ,. , ., _. ved Dokkesk ærskaien etter 32 ars mn
kve en søn ag . mars. ff ' sats i hurtigmtefarten. Begge skipene
mars var dopet mnom Førde og de var paranellseilt fra Hjelteskjæret
åpent skip. Tirsdag 26. kom Nordkapp En historisk

for første gang U, Bergen og la t.1 kai hurti ten og Bergen .
ved Bryggen. Tirsdag 26., onsdag 27. | 830 *så Nordnorge fra kai> vi
os torsdag 28. var det apent skip. Fre- . _ f , .
. orv , A , f r, ä hørte tre støt i fløyten og skipet forlotdag 29. seilte Nordkapp fra Bergen pa Jf ... , ... XTot.

, ,, ... . . =ou ri ad° Bergen havn og seilte nordover til Nar
kvelden til Lerw.ck pa Shettand. Pa re- | midlertidig opplag i påvente av
tnr, mandag 1. apnl var skipet mnom R[ 223Q , a s - Nordkapp ut på
Stavanger og Haugesnnd. Tirsdag 2 . mni B . Kir
april var skipet tilbake i Bergen etter et
kort stopp på Leirvik, Stord om morge-
nen.

TFDS

Tirsdag 2. april var det så klart for skifte M/S Polarlys seilte tilbake til Ulstein
av skip i hurtigruten i Bergen. Presis kl. vik 24. mars om kvelden etter åpent skip
1400 klappet M/S Nordkapp til kai ved i Ålesund tidligere på dagen.
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Nordkapp under prøvetur. Foto: Harald M Valderhaug, 6050 Valderøy

Polarlys på prøvetur, fremdeles med Ulsteins flagg. Før skipet ble sattifait ble
skorsteinsmerket endret ved at stripene ble malt hele veien rundt skorsteinen.

Foto Harald M Valderhaug, 6050 Valderøy

Tirsdag 26., onsdag 27. og torsdag 28.
ble det arrangert åpent skip i Ulstein
vik. Helga 29. - 31. var skipet på tur med
ansatte i Ulsteingruppen til Sunnmørs
fjordene. Tirsdag 2. april la skipet ut fra
Ålesund om kvelden på tur til til Shet
land og Orknøyene. Skipet var innom
Bryggen i Bergen onsdag 3. april på veg
til Shetland. Polarlys var tilbake ved
Bryggen i Bergen mandag 8. april før
turen ble avsluttet om morgenen 9. april
i Ålesund.

Lørdag 13.april var skipet på tur fra
Bergen til Stavanger og tilbake igjen i
Bergen søndag 14. om kvelden. Man
dag 15. april var det åpent skip mens
Polarlys lå ved Bryggen.

Onsdag 17. april var det så klart for nok
et skifte i hurtigruten.

Polarlys forlot Bryggen og seilte nord
Byfjorden og møtte Nordstjernen.
Begge skipene parallellseilte så inn By
fjorden og Polarlys klappet til kai ved
Frieleneskaien kl 1430. Gamle Nord
stjernen seilte til kai ved Dokkeskj ærs
kaien 1430 etter midlertidig innsats i
Hurtigruten siden høsten 1995. Skipet
fikk således oppleve å bli tatt ut av or
dinær hurtigruteseiling for annen gang.
Kl 1800 avgikk Nordstjernen Dokke
skjærskaien og la til kai ved Munke
bryggen i Vågen. Her blir skipet lig
gende til Hansadagene i mai. Til som
meren er Nordstjernen klar for nok en
Svalbard-sesong. TFDS vil forsøke å
arrangere fjordcruise i Vestlandsfjor
dene mens skipet er i Bergen. Dette vil
muligens skje i tiden etter Hansadagene.

Kl. 22.30 avgikk Polarlys fra Bergen
på jomfrutur til Kirkenes og retur.

FFR
M/S Lofoten ble formelt overført til
OVDS 15.03.96 og skipet fikk Narvik
som nytt hjemsted.

Rutefarten forøvrig
OSLOFERGENE
M/S Brynilen er innkjøpt fra FFR og hai*
fått navnet Oslo IV. Eierskiftet ble fore
tatt 25.03.96 og Marine - Service AS,
Lindøya,Oslo er registrert som båtens
nye eier.

Båten forlot Hammerfest 21. mars og
ferden gikk sørover kysten. Onsdag 27.
mars var båten komt sør til Kristiansund
etter kun dagseilas sørover. Ved oppstart

jMy å -Jr.
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fra Kristiansund torsdag 28. ble topp
lokket på babord motor ødelagt og
blokka sprakk. Motoren totalhavarerte.
Ferden sørover fortsatte med en motor
og båten kom til Måløy utpå kvelden.
Fredag 29. mars avgikk båten Måløy ca.
10.15 og om kvelden kl. 1840 la båten
til kai ved Festningskaien i Bergen. Lør
dag 30. mars kl. 13.45 la båten fra kai i
Bergen og ferden gikk til Stavanger.
Mandag 1. april var så båten framme ved
Lindstøls Skibsbyggeri i Risør.

Fler skal båten gjennomgå en mindre
ombygging. Det skal settes inn vindu
på begge sider i lasterommet forut. Veg
gene skal få paneler og veggene inn mot
salongen forut skal fjernes. Det skal så
monteres stoler på gulvet i lasterommet.
Planen er videre å senere ta ut mann
skapslugarene helt forut samt å lage
inngang foran.

Forøvrig har båtens eiere kjøpt begge
de gamle motorene fra Fjordglytt som
er i Sverige. Disse skal ombord før bå
ten settes i fart. Båten er tenkt brukt til
charter-turer i Oslofjorden og nedover
til Sørlandet.

Ellers er planen at båten skal gå i
Slemmestad-ruten til NBDS i den tiden
Sørlandscruise går i sommerruta Oslo -
Arendal. Planen er også at båten kan be
nyttes som avløser for Prinsessen og
Sørlandscruise.

NBDS
Nesoddbåtene har endelig fått tillåtelse
til å starte opp en rushtid-rute mellom
Slemmestad og Oslo.

Første tur gikk 22. april og det er M/S
Sørlandscruise som skal utføre ruten.

BASTØ - FOSEN AS
Einar Tambarskjelve kom til Horten 15.
mars etter oppgradering i Drammen.
Ferja tok til i rute i uke 12/96.

Røsund er innleiet fra OVDS for et
år. Ferja kom til ljords 27.3 og tok til i
rute mellom Horten - Moss utpå dagen.

Trondheim kunne så forlate Oslofjor
den natt til torsdag 28.3 for å være på
plass igjen på Flakk - Rørvik fredag 29.3
for å ta unna påsketrafikken.

Bastø Fosen har dermed tre ferjer til dis
posisjon for å avvikle trafikken Moss -
Horten, Holger Stjem, Einar Tambar
skjelve og leieferja Røsund.

Det gamle hurtigruteskipet Ragnvald Jarl har nå fått nye farger som skoleskip Gann, her
liggende ved Tømmerodden på Hundvåg 18. mars. Foto Svein Torske

RTS
Vollsøy er solgt til Sogemer SA, Gabon.
Ferja ble opprinnelig bygget som
Nordkappferja for FFR i 1970. Ved le
vering i slutten av mars ble ferjen over
tatt av samme selskap som tidligere
kjøpte Trondenes.

Strand har hatt et lengre verksteds
opphold. Maskineri og salonger er opp
gradert. Videre er det bygd på en kiosk
avdeling på båtdekket mellom skorstei
nene. Tau vikarierte for Strand i
ombyggingstiden.

HSD
M/F Ladejarl ble overtatt 11.mars av
HSD. Nytt navn er Bømlo. Ferja kom
til Bergen onsdag 13. mars kl. 11.30.
Etter et kort opphold ved Sukkerhus
bryggen gikk ferden til Halsnøy Verft i
Høylandsbygd for oppgradering.

M/F Jondal lå til oppgradering ved
H. Nordveit, Nordveitgrend fra 22.1 til
10.4 og kom deretter tilbake i ruta si Jon
dal - Tørvikbygd.
M/F Sveio (ex. Røberg) som har gått
avløysing i sambandet var så klar for
andre oppdrag for HSD.

Den gamle bilferja Vikingen bygget i
1957 har skiftet eier. Ferja har de se
nere årene vært svensk under navnet
Singapore II. Ferja er nå solgt til itali
enske kjøpere Tremar Sri i La
Maddalena, Sicilia og ble overlevert i
april. Samme rederi kjøpte Dalsfjord i
1994.

FLAGGRUTEN
Den nye båten i Flaggruten, Vingtor (ex.
Jet Cat ex. Pataya Express) kom lørdag
30. mars til Oma Slipp på Leirvik. Bå
ten kom som dekkslast på ein tysk las
tebåt og vart lossa ved Aker Stord sin
kai.

BNR
Etter pålegg om ekstra styrmann på 50-
bilers ferjene vart Manger tatt ut av tra
fikk 9. mars i ruta Haus - Garnes og lagt
i opplag ved Steinestø. Ferja vart kort
tid etter ute på eit leigeoppdrag til HSD
og gjekk avløysing i sambandet Leir
vik - Ranavik - Sunde. Lørdag 30. mars
var ferja tilbake i opplag ved ferjekaien
på Steinestø.

Etter avløsning på Fensfjorden ble
M/F Haus satt i trafikk på ferjesam
bandet Garnes - Haus 9.3.96 som erstat
ning for Manger.

M/F Lindås var ferdig ved Mjellem
& Karlsen 8.3. etter et langvarig verk
stedsopphold pga. grunnstøting 7. fe
bruar.

FSF
M/F Sogn var ferdig ved Solund Verft
as i uke 12/96. Ferja overtok då i sam
bandet Lavik - Oppedal mens Gloppen
var ved verksted hos Solund Verft. I
påskehelga gjekk Sogn supplering i
ferje-sambandet Lavik - Oppedal.
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MRF HTS FFR
M/F Folkestad ble solgt/overlevert til M/F Nesna ble observert ved Florø i M/S Brynilen ble solgt til Marine Ser-
TFDS 13. mars og avgikk Kvalvåg uke 13/96 på veg nordover leia. Vi har vice as, Lindøya (Oslo-fergene) og for
samme dag for Troms. senere fått vite at ferja hadde vært til lot Hammerfest 21.mars. Båten skiftet

M/F Bolsøy var ferdig på verksted verksted hos Wärtsilä Propulsion AS, formelt eier 25.03.96
torsdag 18.04 etter et lengre opphold Rubbestadneset. Vi antar at ferja har
ved Wartsila Propulsion AS, Rubbestad- gjennomgått overhaling av maskinene MØRERUTENE, Ålesund
neset. Ferja er nå tilbake på Nordmøre i under oppholdet på Rubbestadneset. Mørerutene har kjøpt ny båt, M/S Vi
sin vanlig rute Seivika - Tømmervåg. king fra Pf Skipafelag Føroyar i Tors-

Ferja har fått utført vårpuss samt over- QyryQ havn, Færøyene. Skipet som er innkjøpt
haling av maskinene. , er et kombinert ro-ro/container/sideport-

M/F Stetmd kom 4. mars til Myklebust .. x
, , T _ , ,r . , skip. Skipet kom td Fiskerstrand Verft

Mek. i Gurskebotn. Her skal teria skitte TT .... ,.
, , , , \ . 21. mars.Her vil skipet ta uttørt diverse
begge hovedmotorene og begge hielpe- , . r . . r i ,XT , oppgradering tør hun settes i tart under
motorene. Nye hovedmaskmer blir av ° T ,  

FTL , if. -i  a i u c • i,. navnet Jotunheim.dansk fabrikat Alpha. Feqa er planlagt x ,, ,
M/F Trondheimvartilbake på Flakk - . vffire klar Sankthans; er solgt bl et selskap ved
Rørvik fredag 29. mars etter åha vært M/F Røsund er lgjen utleiet. Nå skal La' S H°lm Sh'ppmg AS '“ ble
borte fra sitt hjemlige samband stden 10. fe[ja ,ejes ay Bas(0 . Fosen ag for e# k overtalt av sin nye eter omlag 1. mat.
J anuar- Ferja forlot Svolvær lørdag 23. mars kl. .

2215 og klappet til kai i Horten onsdag N CAK(j(J
M/S Hertugbussen er solgt til Rederi AB 97 Allprpøp M/S Cometa er kjøpt tilbake igjen av

Brantevik, Brantevik i Sverige og skal dag var ferja ; ,rafikk mel|om Horten . Nor - Cargo KS, Trondheim. Eierskif-
gå i fart mellom Bornholm og fastlan- m0ss
det. Båten har fått nytt navn Bombi Bitt.
Båten passerte Nordhordlandsbrua tors
dag 18. april kl. 16.27 og planen var å TFDS
seile til Haugesund. Båten hadde over- M/F Lavangen ex. Folkestad (MRF) ble 26.03.91 til Cometa KS, Haugesund
nattet i Ålesund til torsdag morgen. overlevert i Kvalvåg 13. mars og ble seilt (Hagland Shipping AS), som altså over-
Dermed forlot Hertugbussen Trondheim nordover. Ferja ble satt inn i ruta Hamn- tok det på et 5 års T/C med tilbakekjøps
for godt onsdag 17. april.
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SHIPPINGMAGAS1NET PUBLIKATIONEN har Oppstått iny og spennende form med nr 1.1996. Bladet
utgis av Klubb Maritims Södra krets og var inntil i
fjor en noe teknisk ufullkommen ugivelse for og av
entuastene i sørvestre Sverige. Det er ingen hem
melighet at det er Klubb Maritims “Norgesvenn”
Göran Freiholtz som hai- æren av snuoperasjonen,
som har resultert i et 24-siders A-4 tidsskrift av god
grafisk kvalitet og et variert innhold.

Nummer 1-96 har sogar et ex-norsk fartøy på for
siden, Scandinavian Song, alias BMVs Sunward fra
1966. Innholdet spenner ellers fra Singapore havn
til fergefart, krigsforlis, nytt om ferger og rutefart,
marinestoff, om Hvens Assuransförening, cruise,
polsk skipsbygging mm.

Abonnement på Publikationen, som omfatter fire ut
givelser per år, koster svenske kr 130, som kan be
tales til Publikationen, Östergatan 178, S-261 35
Landskrona, eventuelt betales på Postgiro 421 34
24-7.

Publikationen

vik - Sørvik.

tet fant sted 26.03.96 og nytt hjemsted
er Trondheim. Det som er noe spesielt
med dette eierskiftet er at det skjer på
dagen 5 år etter at skipet ble solgt

opsjon.

Skipsfartsoversikter

Trondhjems mek. Verksted
“her byggedes skibe-” kr 290,-

Lysøysund Mek Verksted
Fartøybeskrivelser og verkstedshistorie kr 70,-

Flåtelister med bilderforfølgende selskaper:

Namsos Trafikkselskap kr 40,-

Fosen Trafikklag kr 60,-
Helgeland Trafikkselskap ki- 75,-
Torghatten Trafikkselskap kr 60,-
Finnmark Fylkesrederi kr 70,-
Bachke & Co, Trondheim kr 70,-
Often & Yesteraalens Dampskibsselskap kr 100,-

Troms Fylkes Dampskibsselskap kr 115,-
Taubåtkompaniet/Boa Ltd kr 95,-

Porto

Flott modell i tre av D/S “Erling Jarl”
i skala 1:64 til salgs

Bestilling til
Finn R Hansen

Hallfred Høyems vei 49
7047 TRONDHEIM

Tel 73 91 59 81

i tillegg.



Trygve Eriksen Jr skriver om sandfraktaren
Basen / Sandbas, och han tror att den är
identisk med en tyske slepebåt Zuversicht
på 76 brt, byggd av järn 1892. Men han
saknar hela perioden 1892-1950, säger han.
Ved hjälp av tillgängliga årgångar av
Germanische Lloyds (GLs) registerböcker
går det dock att plocka fram en del uppgifter
om Zuversicht, och de tycks stämma bra in
på Basen / Sandbas.

Zuversicht finns i GL 1939,
hemmahörande i Wesermiinde-G med Au
gust Wagner som redare. Bokstaven G står
möjligen för Geestemiinde, men det är jag
inte säker på. Hon mäter 77 brt, har en 160
hkr compound-maskin och dimensionerna
är längd 24,59 meter, bredd 5.15 meter. Hon
uppges vara byggd 1892 på samma ort av
ett varv med det komplicerade namn
Rickmers Reismiihlen, Rhederei und
Schiffbau AG, og hon uppges ha ex-namnet
Nordenham II och Pegu.

Det äldsta GL-register jag sett är från
1904, och då hette hon Pegu med hemort
Bremerhaven, som ägare angavs varvet som
byggt henne. I årgang 1913 hette hon fort
farande Pegu, men hemorten var då Norden
ham och rederiet var “Midgard” Deutsche
Seeverkehrs und Heringsfischerei AG.

I 1925 års GL-register finns hon tyvärr
varken som Pegu eller Nordenham II, men
i 1930 finn hon som Nordenham II ex Pegu.
hemort Nordenhamn och ägare fortfarande
“Midgard”. Samma 1935, men 1939 hade
hon alltså blivit Zuversicht.

Bill Schell i Holbrook, Massachusetts, kan
gi Leif K Bjørkelund svar på spørsmålene i
nr 1.

Yoshu Maru ex Niels Nielsen. Bombet
og senket 12. januar 1945 av fly fra US Navy
i pos 14. 15N-109.100, ca 30 n.mil nord for
Qui-Nhon, Vietnam.

Hanna Nielsen (levert 12.1916, ikke
9.1917) som Taian Maru (ikke Tanian
Maru), torpedert og senket av USS Gurnard
(SS-254) 8. oktober 1943 i pos 18.24-
-119.090 (ca 75 n mil VNV av Cabo
Bojeador, Luzon, Lilippinene).

Taigen Maru ex Luise Nielsen. Torpe
dert og senket av USS Triton (SS-201) 6.
mai 1942 i pos 28.19N-123.380 (Østkina
havet, ca 150 n mil 0 av Wenchow).

Toyo Maru No 1 ex Kjellbergen. Stran
det 25. mars 1928 på kysten av Tsushima
Island, senere berget og reparert, mine
sprengt nær Aohama, Japan, 5. juni 1945,

Basens opphav

Haugesundsskjebner

Olle Renck

men igjen reparert. Overlevde Andre ver
denskrig, solgt 1950 til Nippon Sempaku
Kogyo KK, Tokyo, omdøpt Eishu Maru i
1956. Rederinavnet endret til Nihon
Sempaku KK, Tokyo i 1957. Opphugget i
Japan 1. kvartal 1961.

Mer om Taubåtkompaniet
Linn R Hansen skrev om Taubåtkompaniet
AS men hade tyvärr missat ett par detaljer.
Läktaren Mirjam (sid 16, spalt 1) är byggd
1897 vid AG Weser i Bremen, sannolikt med
namnet Hans Otto. Så hette hon när hon
okänt år (1952 eller tidligare) köptes från
Hamburg till Sverige av AB Iggesunds Bruk.
Hon blev inte registrerad i Sverige, sannolikt
därför att hon inte givck i allmän fraktfart
uten enbart för Iggesunds egen räkning. I
august 1966 såldes hon från Iggesund til
Nakskov.

Läktarna BOA 5 (sid 16, spalt 3) och BOA
6 (sid 17, spalt 1) såldes til Sverige 1989
ock fick de nya namnen Noås 5 resp Noås
6. De blev inte registrerad i Sverige förrän i
januari 1995, och då hade både hemorten
Örnsköldsvik. Ägare til Noås 5 var då Noås-
Nordmuddring AB och till Noås 6
Nordströms Lyft & Sjötransporter AB.

Lekter DH 26 (side 15). Etter min mening
må det mangle et salg. Jeg mener at da far
tøyet ble solgt i 1.1933 gikk det til AS Hor
ten (S Nilsen), Horten og ble omdøpt til
Svein 11. Ved salget skal det ha ligget i opp
lag i Arendal og ha blitt tauet til Oslo for
reparasjon.
Actantus (side 17). Man skylder vel å gjøre
oppmerksom på at MWM-dieselen som ble
installert i 1974 ikke var ny. Det var en 1965-
modell.

Lekter BOA 2 (LM2263) er sannligvis føl
gende skip: S/T Atlantic Universe, sjøsatt
27.8 1958 ved lino Shipbuilding & Enginee
ring Co, Maizuru (-37) for Ocean Tanker
Line Ltd, Liberia. 20.000 brt. Sannsynlig
vis levert i 1960. 1 1966 overført til Universe
Shipping Co Ltd, Liberia og i 1974 solgt til
tyske interesser som lagerskip. Ankom Ham
burg 25.12 1974. 21.136 brt, bygget 1960.

Harald Lorentzen har avvikende opplysnin
ger om dampskipet Halden som iflg artik
kelen ble lekter DH 26.

Dampskipet Halden ble levert i 1890 fra
Lredriksstad mek Verksted (-13) til Halden

Toralf Nilsen

Olav K Westby

Olle Renck

Dampskibsselskab. Gikk prøvetur 5.7 1890.
Solgt 1900 C Slang, Halden, og i 1906 til
Arendal Dampskibsselskab, i bruk i ruten
Brevik-Kristiansand. Solgt 1933 Skibs-AS
Horten, omdøpt Svein II. Rute Oslo-Hor
ten. Nedrigget 1938 til lekter Lisa. Gikk
for Slemmestad Cementfabrik mellom
Langøya og Slemmestad til ca 1943.

Norske Skipsforlis 1976
Storhav, ex Ethel May, SKIPET 2.1993
side 48:

Som nevnt i SKIPET var Ethel May eiet
av J Jørgensen AS, Linnsnes. Det var kan
skje ikke i offentlige registre, men iflg bo
ken “Rutefart og krig i Nord-Norge” av
skipsfører Einar B Larsen (skipsfører i VDS)
utgitt i 1946, gikk båten i erstatnings
hurtigrute på Linnmark fra 31.3 1942 til 22.7
1943. Ifølge maskinisten ombord helt til
evakueringen og brenningen av Hammerfest,
da tyskrne låstet den med elektriske komfy
rer og annet før Hammerfest ble brent.
Denne lasten så jeg seiv sent på høsten 1944.

Mer om Wrangells hvalbåter
Concerning SKIPET 4.1995, may I add in
formation concerning hvalbåter of H M
Wrangell:
No 61 Corona I / Eik
This vessel was taken over by Kriegsmarine
on 5.1.41 and first used as patrolvessel NSa
02 from 22.5.41 onwards (name, as given
Rother Adler). The vessel was not retur
ned to owner in 1942, but became patrol
vessel V 6602 on 18.5.44 and was only retur
ned to owner on 15.6.45.
No 64 Corona IV / Scapa

Was used as patrolvessel NB 17 since
19.8.40, sunk 21.11.40 at Bergen, but
refloated already during the war and
repaired. Game into service again in 1.6.44
with the new name of Natter and was used
at patrolvessel V 5517.

This information, together with a lot of
further dates, came from war diaries of
Kriegsmarine from Norway, which we came
across last year in Bundesarchiv/Militär
archiv, Freiburg, and from documents of
Seetransportschef Norwegen/Abwicklungs
stab, which Atle Wilmar found in Riksarki
vet, Oslo. I think we will have to revise a
lot of the information given in Volumes 8/1
and 8/2 of “Die deutschen Kriegsschiffe
1815-1945”.

Olav K Westby

Dr Dieter Jung
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Til Observasjoner i SKIPET 1.96 kan Atle
Knutsen, 2434 Jømna fortelle mer:
SKV 18 (ex MKØ 85). Som innsenderen
Bernt Enes tror, er vraket som ligger i Sag
vågen nord på Reksteren ved Tysnes en
Fjordbåt. Nærmere bestemt SKV 18, tidli
gere MKØ 85. Båten tilhørte Mineskolen
på Torp før den ble overført til SKV 11. mai
1962. I 1963 ble den solgt uten motor til
Henrik Underseth på Reksteren for kr 2.000.
Motoren, en 2-syl Skandia diesel på 60 hk
ble solgt i 1965 til en kar ved navn Juliussen
for ki- 500.

Kort fortalt havnet båten i Sagvågen i
1963 og forble motorløs. Underseth hadde
planer om å bygge båten om og rev ut all
innredning og kastet den på sjøen. En tid
hadde han også planer om å installere mo
toren fra ms Godøysund som han hadde
kjøpt fra Godøysund Turisthotell. Motoren
endte opp et helt annet sted, som drivverket
på et sagbruk.

Båten har gradvis forfalt, og foruten et
hevingsforsøk med påfølgende fjerning av
siste rest av brukbart utstyr sommeren 1970
har båten aldri vært i bruk etter at den gikk
ut av Marinen. Hvor det ble av alle garnene
Underseth kjøpte til båten vet man ikke, men
det er på det rene at en av hans mange pla
ner for SKV 18 var å utruste den til fiske.

Matti Pietikäinen ønsker hjelp med opplys
ninger om endel norske skip, hovedsakelig
som havnet i finsk eie. Det gjelder dato for
sjøsetning, dato for levering, samt hvem som
var gudmor ved dåpen.
ms ORIZABA Ottensener 9.1956
ms NYX Lindenau 1.1958
mt NYHAMMER Nordsee 3.1954
ms BESSEGGEN Stord Verft 6.1958
ms ALABAMA Kristiansand 3.1955
ms HANSEL Neptun 1.1969
ms TANANGER (Pormor Murman) 1976
Hvilket verft foretok forlenging av dette ski
pet i 1982?

Hvis noen kan hjelpe, ta eventuelt kon
takt med Matti Pietikäinen, Laggarevägen
16, FIN-00430 HELSINGFORS
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UFO i Sagvågen

Hvem døpte Orizaba, senere finsk Finnwood? Ukjentfotograf

Etterlysning

Min tippoldefar Søren Kræmer (1847-1923)
og min oldefart Waldemar Kræmer (1884-
1947) fra Tromsø hadde og drev flere fangst
skuter. Jeg lurte på om det er noen som kan
hjelpe med opplysninger om disse.
Siggen hadde min oldefar slik jeg har för

stått det fra ca 1888 og muligens frem til sin
død i 1923. Den skulle da være det siste
fangstfartøyet med bare seilføring.
Min oldefar var skipper ombord da han var
19 år. Finnes det data og evnt foto på den
eller et slikt fartøy?

Det var også andre fartøy jeg har hørt om,
Victoria, Ekspress, Haapet, Kong Raude,
Sulitjelma, Amtum, Melvik og Foca. Fin
nes det opplysninger om disse, evnt foto?

Kjell Birger Sønstabø, Granatveien 7, 4070
RANDABERG, er interessert i historien til
følgende fartøy som har hørt hjemme på
Bremnes og eventuelt også bilder:
ds Topas 99.6 ft 1895
mk Feiefisk 56.2 ft 1933 31 brt
mk Askøy 2 64.1 ft 1890
sk Benny engkutter, Bremnes 1908-

sk Uranus 68 ft 1909 Rosendal
sk Oscar 50 brt 1904 Opsanger
sk Livonia 1889 Lowestoft
sk Stanley 43 brt 1906 Opsanger
mk Oregon 59.6 ft 1888 England
sk Venus 73.0 ft 1908 Skaaluren
skßerwin 54 brt 1907 Djuve
sk Syvstjernen 51 brt 1880 Yarmouth
sk Alert 1877 Lowestoft
sk Free Trade eksisterte Bremnes 1910-20
sk Hisken 68.6 ft
sk Raud 45 brt 1907 Ottesen
mk Cathrine 58.0 ft 1888 Lowestoft
mk Sjømann I 61.4 ft 1896 England
sk Nyvingen kjøpt fra Frankrike 1910
sk Boy Thomas kjøpt fra England 1911
sk Baltic eksisterte Bremnes 1908-20
sk Olga
skjubilee 33 brt “ 1910-20

Kræmers fangstskuter

Bremnes-fartøyer

Waldemar Kræmer Inderøy
Ohlselia 7, 3290 STAVERN

1920

1907 Varaldsøy

1902-17

sk Active
sk Gertrude
ss Ruth <50 brt Sagvåg
sk Ægir 50 brt 1908 Sagvåg

Olav K Westby, Finnsnes, viser til historien
om Vesteraalens Dampskibsselskab i SKI
PET nr 4.94 og 1.95 og forteller at både han
seiv og kapteinen på Nosac Rover, en gam
mel VDS-mann, er ganske sikre på at en av
VDS godsbåter av Andenes-typen ligger
som utbrent vrak på nordsiden av Suez-ka
nalen ved Port Tawflq. Sist sett i 1992.
Hvilken kan det være?

Muligens Sophia A ex Stamsund fra
1939 som ble strøket i Lloyd’s i 1989, alter
nativt Panagia ex Andenes fra 1939 hvis
fortsatte eksistens er usikker. Er det noen
som har nyere observasjoner?

Jochen Kriismann har en spesiell interesse
for tyrkisk skipsfart fra dampskipsepoken og
fremover. Han har oversikt over praktisk talt
alle damp- og motordrevne skip over 150
brt og tilbyr på denne måten til hjelp til NSS/
WSS-medlemmer som ønsker informasjon
om skip fra dette landet.

Ta eventuelt kontakt med Jochen på tysk
eller engelsk, til adressen:
Delfter Strasse 35, D-47533 KLEVE,
Deutschland

Kan noen av leserne hjelpe med foto av ms
Algo av Kopervik, tidligere tysk Pelikan,
samt ms Emmy, tidligere tysk Specht. Sist
nevnte skal ha forlist i 1955.

Nebbeveien 15, 5033 FYLLINGSDALEN

Bjarne Børresen, Skøyteveien 14, 4085
Hundvåg, har i mange år forgjeves prøvd å
få tak i en førkrigs utgave av Talbot-Booths
Merchant Ships. Han er spesielt interessert
i en utgave fra årene 1938-1941.

Talbot-Booths årbøker var i sin tid en ren
bibel for skipsfartsinteresserte, med opp
listing av alle rederier av en viss betydning
med flåte, virksomhet og skorsteinsfarger.
Hvis noen kan tipse Bjame Børresen på hvor
det er mulig å oppdrive et eksemplar, ville
han være meget takknemling.

Wolfgang Göthling, Rudolstädter Strasse 32,
D-99326 STADTILM i Tyskland er interes
sert i å kjøpe årgangene 1985-1989 av SKI
PET, eventuelt også enkelte løse hefter fra
denne tiden. Han betaler gjerne kontant el
ler kan bytte mot tysk maritim litteratur.

Per Alsaker skriver at den ukjente båten i
SKIPET nr 2.1995 på side 47 er lokal
rutebåten Grytafjord bygget på Vestnes i
1931 for LE Grytafjordens Ruteselskap,
Borgund, Ålesund.

Tyrkisk skipsfart

Etterlyst bok

UFO

1896 Lowestoft
1898 Lowestoft

Per Alsaker

T >-L
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Lørdag 27. april 1996 var NSS samlet til årsmøte i Ålesund Skipperforening. Lokalavdeling Nordvest stod som arrangør.

Før årsmøtet ble det arrangert båttur i Ålesund havn og videre til Fiskerstrand Verft for omvisning der.
Bergingssjef Per Farstad stod for båtskyssen og på Fiskerstrand Verft tok personalsjef Georg Jensen og Rolf Fiskerstrand (tredje generasjon)
imot oss. Vi fikk en kort orientering om verftet og etterpå fikk vi bladd i det rikholdinge arkivet (både bilder og avisutklipp) som er samlet
ved verftet. Til slutt var det omsvisning i flytedokken.

Årsmøtet ble satt klokken 1745 og 23 medlemmer var møtte fram. I fråvær av formannen innledet Petter Fosse årsmøtet.
1. Konstituering. Dag Bakka jr ble valgt til ordstyrer og den nye sekretæren Frode Folkestad fikk oppdraget med å skrive referat. Det
var ingen merknader til innkallingen, og møtet ble innledet.

2. Årsberetning 1995 ble lest opp av Petter Fosse og denne ble godkjent av årsmøtet.

3 Kassererer Leif Nordeide gjennomgikk regnskapet for 1995. Årsmøtet godkjente det fremlagte regnskapet.

4. Styrets forslag til budsjett 1997 ble gjennomgått av kassereren og godkjent.

5. Styrets forslag til uendret kontingent i 1997 ble vedtatt.

6. Styrets forslag til revisjon av statutter for NSS ble gjennomgått. Lokalavdeling Nordvest tok opp spørsmålet om
styreplass i NSS. Dette på bakgrunn av at lokalavdelingen etterhvert omfatter et stort antall medlemmer. Årsmøtet fattet forslag om
at styret til neste årsmøte utarbeider et forslag som så legges frem på årsmøtet i 1997.

7. Valg

8 Eventuelt

Svein Blindheim tok opp spørsmålet om fotopool, Oppedalssamlingen.
Petter Fosse gjennomgikk dette, og kunne opplyse at samlingen vil bli tilgjengelig for medlemmene i nær framtid. Det legges opp til at
medlemmene kan få kopiert bilder fra samlingen.

Svein Blindheim kom også med forslag om mer lokalt stoff fra Nordvest i Skipet. Flan henviste til at MRF nettopp har feiret 75-års jubileum.
Farstad-rcderiet har rund dag i år og Flagenæs har også jubileum.

Petter fosse takket så ordstyreren Dag Bakka Jr for åha ledet årsmøtet. Han takket så avdeling Nordvest for god mottagelse og en spesiall
takk ble rettet til bergingssjef Per Farstad for en utmerket båttur.
Styret retter også en stor takk til Georg Jensen og Rolf Fiskerstrand ved Fiskerstrand Verft for en utmerket mottakelse og omvisning mm.

Møtet ble hevet kl 1830.

Etter årsmøtesakene som nå var ferdig gikk församlingen over til sosial samvær med mat og drikke til. Før maten holdt lederen av Ishavs
museet i Brandal lysbildeforedrag om ishavsskutene i eldre tid. Etter maten holdt vårt medlem fra Ulsteinvik, Johan Ottesen, et lite kåseri
om tilnavn på mindre fiskebåter i Ulstein og Volda.

Vår nåværende revisor Per H Kjærvik fremmet forslag om at tre styremedlemmer skal være på valg hvert år. Lokal avdelingene
Østlandet og Nordvest kan så veksle om åha ett styremedlem/en varamann til styret annethvert år. For slaget omfattet også at
sittetid for styremedlemmer burde være to år. Dette for å få kontinuitet i styret.

Styret fikk i oppgave å utarbeide forslag til ny $4 til neste årsmøte det en tar hensyn til innkomne forslag beskrevet ovenfor.

Årsmøtet gikk så over til å velge tillitsmenn for NSS.
a) Formann Per Alsaker ble gjenvalgt
b) Nåværende styremedlemmer ble gjenvalgt
c) Nåværende redaktør av Skipet Dag Bakka jr, ble gjenvalgt.
d) Redaksjonskomité ble gjenvalgt, men årsmøtet vedtok at dette skal strykes som egen valgpost.
e) Bibliotekar Alf J Kristiansen ble gjenvalgt
f) Revisor Per H Kjærvik og vara Per A Lund ble gjenvalgt
g) Valgkomite ble også gjenvalgt

Petter Fosse opplyste at det ikke var innkommet noen saker til styret.

X

i Ålesund lørdag 27. april 1996

I

w

Frode Folkestad
referent

1 'm

X rs m
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Følgende brev er sendt til NSS, avd. Nordvest

Hjertelig takk for hyggelige timer i Ålesund 27. april og for den gode gjestfriheten under hele oppholdet.
Vi tilreisende synes rammen rundt Årsmøtet var den aller beste. Ekstra gledelig var det store fremmøte i år
- seiv om der var visse "brukskollisjoner" på arrangementssiden den dagen.

En spesiell takk til Svein Blindheim og til Per Farstad - sistnevnte for utlån av båt.

Vi ber om at vår takk overbringes til Ålesund Skipperforening.

Bergen, 8. mai 1996

Det har ikke vært avholdt noen vanlige styremøter etter ønske fra styremedlemmene, styresaker er blitt tatt opp på våre
vanlige møter, og det har så langt fungert bra.
Årsmøte 95 ble avholdt i Horten, hvor det ble valgt styremedlemmer, men ingen bøle valgt tøl formann, ref vedtektene
at styret konstituerer seg seiv.
Etter årsmøte for NSS i Oslo ble det avholdt et spomntant møte på altanen ved museet hvor styrepostene ble fordelt.
Arne Gundersen påtok seg vervet som formann, Frank Abelsen som kasserer, Per Rasmussen og Arne Harsund styre
medlemmer.

Det ble registrert at avdøde S Moen ikke hadde levert fra seg föreningens papirer da han gikk ut av styret. Papirene ble
etterlyst, besøk på Marinemuseet og kontakt med familien førte til slutt til et en perm med pairer kom fram i dagen.

NSS-0 kom sent på høæsten igang med møter, det ble to som begge ble avholdt på museet til Redningsselskapet i
Horten. NSS-0 har utpekt dette museet som sin hjemmebase, så lenge Per vil ha oss (det er mer bry enn nytte med oss).
På julemøtet var det foredrag om drift og operasjon av Dyvis tungløftbåter, noe församlingen viste a sette pris på. Vi
prøvde oss også på en lettere form for servering av kaffe og kake, noe som også fait heldig ut. Når plassen tillåter det
bir det fast opplegg senere. SAelv om våre møter ikke er tørrlagte, er det noen som ønsker en aldri så liten forfriskning.

Vintermøte ble avholdt på Marinemuseet i Horten med hele 18 deltagere tilstede, et godt ,øte som vanlig. Det var også
flere nye medlemmer tilstede, hvor samtlige nye fant seg godt tilrette. Det ble også prøvet med en utlodning av yturer
med Color Line, salget gikk meget bra. 7
På samtlige møter er minst to av styret tilstede, som regel minst tre.

Formann har gjennom sesongen tatt kontakt med endel plasser med spørsmål om møtelokaler, også museet på Bygdøy
er med på listen. Det er ikke engang mottatt svar så langt. Det vil nå bli sendt “purrebrev”. Det er bare Marinemuseet
som svart epå brev, bestyreren svarte meget positivt. Det ble utnevnt en kontaktperson, når han hadde lagt fra seg det
byråkratiske ble samarbeidet meget bra. Vi takker myuseet så meget.

Vi prøver i NSS-0 med en viss grads med fornyelsesprosess, men passer på å beholde det gode gamle, som skjer etter
at det oppsatte program er ferdig. Men vi må jo ikke stoppe nytenkning.

Formannen har deltatt på et styremøte i NSS i Bergen.

Dette er kort referert sesongen 954/96, med ønske om en enda bedre sesong for NSS-0.

Årsrapport for NSS Østlandet 1995/96

Arne Gundersen
formann

for Styret i NSS
Petter H. Fosse
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 01.02.1996 - 30.04.1996.

856 Odd A. Dyrli Fjellbruveien 3 6400 MOLDE
1394 Olav Sævik Røværgaten 40 5500 HAUGESUND
1395 B Arild Bjordal Fjellvien 82 5019 BERGEN
1396 B Tor V. Mehammer Ekrengaten 20 5035 BGN-SANDVIKEN
US 1397 Peter K. Lyse W 3851 Lane8 Menominee, MI 49858 USA
UK1398 W. R. Hoghton 62 Strathmore Road, Ifield, Crowly, West Sussex RH11 0NP UK
1399 0 Pål Nikolaysen Nåkkves vei 1 0670 OSLO
1400 0 Nils W. Wendel Nedre Tverrgate 4 3264 LARVIK
1401 Arnt Ivar Fenes Postboks 56 8090 VÅG
1402 Kristiansand Folkebibliotek Postboks 476 4601 KRISTIANSAND
1403 Sverre Myhre Plutoveien 25 5500 HAUGESUND
1404 B Leif Jönsson Breimyra 74 5091 FLAKTVEIT
1405 0 Forlaget Dykking A/S Waldemar Thranes gate 84 B 0175 OSLO
1406 0 Nils H. Berge Lindholmvei 1 3133 DUKEN
1407 Kenneth Sivertsen Porshaugen 6 4056 TANANGER
1408 Solstad Shipping A/S Postboks 130 4281 SKUDENESHAVN
1409 Solstad Shipping A/S Postboks 130 4281 SKUDENESHAVN
1410 Solstad Shipping A/S Postboks 130 4281 SKUDENESHAVN
1411 Hans Magne Steinsland Lysskar 42 5500 HAUGESUND
1412 Knut Grindhaug Snorrevegen 5 4270 ÅKREHAMN
1413 Kåre N. Kristoffersen Tabakkvegen 9 8340 STAMSUND
1414 Malvin Toft - 6925 SØR-SKORPA
1415 B Einar Seeberg Øreviksvei 42 5455 HALSNØY KLOSTER
1416 0 Bjørn Antonsen Burveien 2009 NORDBY
1417 Dagfinn Vestre Bakkeveien 7 5540 FØRDESFJORDEN
1418 0 Svein Marthin Hansen Tunstien 19 2800 GJØVIK
1419 Ole Paul S?vdsnes - 6140 SYVDE
1420 Knut J. Lyngholm Storasundvegen 246 4260 TORVASTAD
1421 Sigve Espeland Lunden 4 B 4300 SANDNES
1422 B Bjørn Roar Kippersund Postboks 59 5420 RUBBESTADNESET
1423 B Gunnar Mikkelsen Furubotn 21 5082 EIDSVÅGNESET
1424 Halvard Søllesvik Idrettsveien 12 4260 ÅKREHAMN

Dødsfall:
S 683 Kennteh Rosenlöf S - 133 43 SALTSJÖBADEN
888 Lilly Meling 5500 HAUGESUND

Utmeldinger:
672 Sigmund Søllesvik 4270 ÅKREHAMN

Korrigeringer/ adresse endringer m.m.:
1-39 Einar Hagland Hansen, PT Riau Andalan Pulp & Paper

Logistic Manager P.O.Box 1080 PEKAMBARU-RIAU, SUMATRA INDONESIA
561 B Bernt Enes - 5683 REKSTERN
S72 Olle Renck Apeltunet 12 S-181 48 LIDINGÖ SVERIGE
610 Sunnmøre Marine Arkeologiske Förening 6090 FOSNAVÅG

c/o Odd Arne Arnesen
643 0 Erling Skjold Gaupeveien 43 2030 NANNESTAD
775 Lillesand Sjømandsforening Nygårdsgate 4790 LILLESAND
1017 Hegge M. Eriksen Postboks 392 9790 KJØLLEFJORD
1031 B Reidar Spjeld - 5363 ÅGOTNES
1051 0 Harald Aarseth Westye Egebergs gate 2 A 0177 OSLO
1115 0 Porsgrund Historielag Storgaten 59 3921 PORSGRUNN
1163 0 Den Norske Fjordbåtforening v/Atle Knutsen Postboks 42 2434 JØMNA
1211 Odd Egil Egge Ormøydalen 6 4085 HUNDVÅG
1239 Viggo Sørensen Knausbakken 32 9400 HARSTAD
1241 Marius Wik Postboks 314 9790 KJØLLEFJORD
1247 0 Frode Hanssen Bakkalykja 3 B Nr. 40 2600 LILLEHAMMER
1291 0 Arild Nygaard Borgetun 8 3711 SKIEN
1319 Håvard Salen NyheimDalsnes 9410 BORKENES



Norsk Ordinært Register
D/S SOUTHERN ACTOR LGYC - Sandefjord kommune (Sandefjordmuseene), Sandefjord

02.10. 428 brt. -ex spansk reg. IBSA UNO /? ITHAX UNO, ex norsk reg. POUARBRIS 8
Lekter KG2 LK5166- Selviksand A/S, Klokkarstua/Oslo

Lekter KGS LK5167- Selviksand A/S
03.10. 331 brt. -ex ukjent (b. 1935)

Lekter KG8
03.10. 295 brt. -ex ukjent

Lekter KG14 LK5169-S

Lekter KG4 LK5277- Selviksand A/S, Klokkarstua/Oslo
03.10. 519brt. -ex ukjent (b. 1967)

Lekter KG6 LK5278- Selviksand A/S, Klokkarstua/Oslo
03.10. 519 brt. - ex ukjent (b. 1965)

Lekter KG11 LK5279- Selviksand A/S, Klokkarstua/Oslo
03.10. 519 brt. -ex ukjent (b. 1963)

Lekter KG15 LK5290- Selviksand A/S, Klokkarstua/Oslo
03.10. 348 brt. -ex ukjent (b. 1958)

Lekter KG16 LK5291- Selviksand A/S, Klokkarstua/Oslo
03.10. 348 brt. -ex ukjent (b. 1958)

Lekter KG17 LK5292- Selviksand A/S, Klokkarstua/Oslo
03.10. 348 brt. -ex ukjent (b. 1958)

Lekter KG18 LK5293- Selviksand A/S, Klokkarstua/Oslo
03.10. 348 brt. -ex ukjent (b. 1959)

M/S KODIAK LHNM - Kodiak A/S, Midsund/Molde
27.10. 158 brt. - Aas mek. Verksted A/S, (139)

M/S ALL WIGHT TWO LHJD - Bergen Lystbåtformidling A.S., Søreidgrend/Bergen
30.10. 22 brt. - ex britisk reg. ALL WIGHT TWO

M/S TUVA INVICTUS LHTW - Norcruise AS, Sellebakk/Fredrikstad
31.10. 38 brt. -ex svensk reg. TUVA INVICTUS

M/S ROYAL SUN LHUC- Jan Olav Lofthus, Høle/Sandnes
02. 11 . 34 brt. - ex svensk reg. ROYAL SUN

M/S MIDNIGHT SAGA II LHTU - Petter Christian Grunner Sundt, Oslo
06.11. 116 brt. - ex Bahamas reg. MIDNIGHT SUN II

M/S MISTRESS LHGO- Exclusive Charters Sverre Frich Jr., Lysaker/Oslo
07.11. 17 brt. -Wasa Yacht AB (4) ex svensk

M/S ALGAN LHVD- Partrederiet Nyvoll Senior (Leif Nyvoll),Godøy/Ålesund
09.11. 593 brt. - ex russisk reg. ALGAN

M/S LADY BE GOOD LHVG- Wigo Charter AS, Troms?
09.11. 25 brt. - ex britisk reg. LADY BE GOOD OF FINNSNES

M/S HAVFRUEN IILHPA - Havfruen Arendal AS, Arendal
10.11. 121 brt. - “Ustka” Stocznia, (291-2)

M/F EINAR TAMBARSKJELVE LDVY - Bastø Fosen AS, Trondheim
15.11. 6.665 brt. -ex Panama reg. SUBIC ADVENTURE, ex norsk reg. BOHUS II

M/S RINGHAV LHWB - Kystfrakt AS, Rørvik/Namsos
17.11. 872 brt. -ex Bahamas reg. WILKO, ex norsk reg. WILKO

M/S GAIA LEGC - Helge Værness, Kjørsvikbugen/Trondheim
23.11. 11 brt. - ex JARDANY I

M/S LOVE SHACK LHUK - Tom Paulsen, Stabekk/Sortland/Oslo
28. 11 . 29 brt. - ex britisk reg. LOVE SHACK

Flytedokk A.F.D.58 LHVJ - Dokk I A/S, Drammen
29.11. 6.329 brt. -ex ?? (b. 1957)

M/S SVEANORD LHQR- Tanska A/S, Greåker/Harstad
06.12. 783 brt. - ex NIS reg. NORDNES

M/S STÅLTIND I LHWY - A/S Havfisk, Melbu
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03.10. 301 brt. -exukjent

03.10. 370 brt. -ex ukjent

12.12. 1.152 brt. -ex grønlandsk reg. ARFIVIK

LK5168- Selviksand A/S

LK5169- Selviksand A/S

I

Klokkarstua/Oslo

Klokkarstua/Oslo

Klokkarstua/Oslo

I



M/S OCEAN SKY

M/S ALIDA GLACIAL

M/F HOLGER STJERN
20.12. 4.979 brt.

M/S REM STADT
22.12. 3.603 brt.

M/S SIRA ODIN

Rig DEEPSEA TRYM

M/S SUNRANA
02.10. 3.663 brt.

M/T IGLOO HAV

M/S MAGNUS STOVE

M/T SETTEBELLO
31.10. 152.374 brt.

M/T BOW FAGUS
01.11. 23.197 brt.

M/T PETROTRYM
17.11. 45.104 brt.

M/T IGLOO TOR
22.11. 11.191 brt.

M/T BELANJA
29.11. 21.142 brt.

M/T JO OAK

Rig DEEPSEA TRYM

M/S LOYAL TRADER
11.12. 1.861 brt.

M/S NORSKALD
20.12. 4.009 brt.

M/S STAR HANSA

M/T BENTE TERKOL
21.12. 3.206 brt.

M/T TARCO SEA

15.12. 1.314 brt.

20.12. 962 brt.

28.12. 1.204 brt.

29.12. 11.505 brt.

12.10. 11.191 brt.

30.10. 30.097 brt.

05.12. 22.772 brt.

07.12. 11.505 brt.-

21.12. 32.749 brt.

29.12. 1.300 brt.

LHVF - Ocean Queen AS, Rovde/Bergen
- ex Panama reg. PAN SKY, ex norsk reg. FAR SKY
LHVS - West Contractors AS, F?rdesfjorden/Bergen
- St.Polnocna Gdansk (298/l)/W.Contr.01ensvåg (10)
LHWH - Bastø Fosen AS, Trondheim
- ex finsk reg. FJÄRDVÄGEN, ex norsk reg. FJORDVEIEN
LHOQ- Rem Stadt, KS c/o Remøy Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund
- Brattvaag Skipsverft A/S, (88)
LHXF- KS Sira PSV c/o Brødrene Klovnings Rederi AS,Haugesund
- ex NIS reg. SIRA ODIN
LFEX - Deepsea Trym AS, Kokstad/Bergen
- ex NIS reg DEEPSEA TRYM

LAXR4 - AS Hansen-Tangens Rederi (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand
- ex irsk reg. ARKLOW BEACH

LAXT4 - A/S Havtor (A/S Havtor), Oslo
- ex dansk reg. GUDRUN MÆRSK
LAXS4 - Lorentzens Skibs A/S (Lorentzen Skibs A/S), Oslo
- Imabari Zosen K.K., (1244)
LAXY4 - Amazon Transport Inc. (Bergesen D.Y. A/S), Monrovia/Stavanger
- ex Liberia reg. SETTEBELLO
LAUE4 - Skibsaksjeselskapet Storli (Skibsaksjeselskapet Storli), Minde/Bergen
- Kværner Florø A/S, (259)
LAYB4 - Petrotrym AS (Golar-Nor Offshore A/S), Oslo/Trondheim
- ex svensk reg. PRIMO
LAXU4 - A/S Havtor (A/S Havtor), Oslo
- ex dansk reg. GJERTRUD MÆRSK
LAWZ4 - Belanja Shipping Limited (Belships Management A/S), Hamilton/Oslo
- sjøs. russisk PAVLOVSK/Admiralty Shipyard (2710)
LAYA4 - Skibsaksjeselskapet Hassel (Jo Management AS), Kokstad/Bergen
- ex Ned. Ant. reg. JO OAK
LAYE4 - Deepsea Trym AS, Kokstad/Bergen
ex Mexico reg. LA MURALLA, overf?rt NOR reg. 29.12.1995.
LAX04 - Loyal Trader AS (Louis Ormestad AS), Sandefjord
- ex Malta reg. BULK MASTER, ex NIS reg. SOKNATUN
LAYF4 - DSND Survey KS (Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab), Oslo
- ex bristisk reg. PHOLAS
LAXP4 - Grieg Shipping AS (Grieg Shipping AS), Bergen
- Mitsui Eng. & Shipb. Co. Ltd., (1418)
LAYD4 - KS Finn Trans II (Seatrans ANS), Nesttun/Bergen
- dansk reg. BENTE TERKOL
JXIE3 - Tarconord A/S (A.K.Aaagesen & Pertners AS), Nyborg/Kristiansand
- ex NOR reg. TARCO SEA.

Norsk Internasjonalt Skipsregister

49

Fotografier fra Opedal-samlingen

Det taes opp bestilling på kopiering av 10 fartøyer. Tallet i parantes angir år/måned for fotografering.

Are 1920 (8.1961) H M Wrangell 1950 (-/1961)
Atle Jarl 1948 (-71960) M Ytterstad 1967 (9.1967)
Balduin 1921 (10.1951) Providence 1959 (8.1959)
Bow Plate 1955 (6.1962) Robert Stove 1955 (5.1959)
Clio 1939 (5.1954) Sunward 1966 (7.1966)

Fotoene er i format 10x15 cm (svart/hvitt) og koster kr 20,- per stk.
Bestilling sendes;

NSS-Opedalssamlingen
v Petter H Fosse, Kvamsvåg, 5102 Alversund



Oktober 1995:
M/S BANG (JXFN) (148/228/1959) - ex FELLES - 91 ex NUPEN -
86 - fra Frøya Aquaservice AS, Sistranda/Trondheim til Varg Tran
port AS, Norddyrøy/Trondheim.
M/S BLOMÅS (LFDC) (115/150/1907) ex HØffiVARDE - 72 ex
FRILAND - 60 ex TRAFIK 5 - 45 - fra P/R Knut oh Ole Vik (Knut
Vik), Rosendal/Bergen til P/R Waagene og Kjørvik ANS (Finn
Waagene), Kumle/Bergen.
M/S BULK NORD (LEJT) (489/864/1959) ex PER KNUT - 87 ex
ASTOR - 75 ex ADMIRALENGRACHT - 66 - Edgar Svendsens
Efterfølgere AS, Gressvik/Tromsø, er nå lekter.
M/S BØMLO (LFHE) (158/200/1914) ex KOPERVIK - 85 ex
ØKLANDSNES - 66 ex MUSCA - 59 ex VULCANUS - 59 - fra
Miljø og Gjennvinning AS, Lauvsnes/Bergen til Sigmund Bjerksted,
Hundvåg/Bergen.
M/S ELIDA I (LMUP) (99/125/1892) ex ELIDA - 88 ex RITA - 66
ex DANA - 20 ex EMILIE - 17 ex LAURITZ - 06 ex NØKKEN -
1898 - fra A/S Kitos, Kvinesdal/Kristiansand til Stiftelsen Shalom,
Tønsberg/Kristiansand.
M/S FARFAR (LEIJ) (41/-/1916) ex LADEJARL - 54 ex ERLING
JARL - 49 ex LADEJARLEN (opprinnelig dampskip) - fra Skauge
& Sønner AS, Rørvik/Namsos til Guttorm Dahlseng, Rasta/Namsos.
M/S GELO (LENK) (299/707/1972) ex TORGELOW - 92 - Barco
AS, Tromsø/B ergen, omregistrert til Tromsø.
M/S HEGGHOLMEN (LMXY) (776/660/1974) ex TRAN SUND
- 93 - fra Charter Trans A/S, Kolbeinsvik/Bergen til Holthe Ship
ping AS, Kolvereid/Namsos, omdøpt til RISVÆR.
M/S HILMINA (LMMA) (171/224/1945) ex SANDAL - 89 ex
VIG 102 - 62 - fra Mikrotrans AS, Bruhagen/Kristansund til Olav
J. Kvalvik, Rødøy/Sandnessjøen.
M/S HINDHOLMEN (LECS) (157/-/1916) ex dampskip - fra
Hindholmens Venner (Brit Aarseth), Vartdal/Ålesund til Stiftelsen
MS Hindholmen, Tjørvåg/Ålesund. (1941 - 1945 anvendt av Die
Deutsche Kriegsmarine som MARKGRAF VON
BRANDENBURG.)
M/S KAPTEIN DYRE (LESD) (44/-/1893) ex ROLAND - 48 ex
SKJELSVIK -19 ex NEPTUNUS -18 - fra Elias G. Stokken, Sag
våg/Fredrikstad til Skips-A/S Rana, Sandnessjøen/Fredrikstad.
M/S LA MEER (LHTY) (285/358/1953) ex ELKON-74ex SWIFT
-69 - fra Odd Magne Stabben, Tømmervåg/Kristiansand til P/R
Nyholm DA (Georg Nygård), Skjoldastraumen/Kristiansund.
M/S LADY MELISSA (LAEE) (31/-/1982) ex LADY ATLAN
TIC - 90 ex LADY ZITA - fra Flexitrade A/S, Fredrikstad til Svein
Ivar Vinnes, Fusa/Fredrikstad.
M/S LAREDO (LJAH) (149/230/1915) ex MODELL - 93 ex
MOSTRING - 90 ex HIDRA - 78 ex INDUSTRIE - 55 - fra Kjell
Oskar AS, Hundvåg/Kristiansund til Knut Hveding, Tistedal/Hal
den deretter til Legend AS, Oslo/Halden, omdøpt til LEGEND.
M/S NORDDALSFJORD (LIZC) (159/-/1961) ex bilferge-94-
fra Victoria Seafarm AS, Skutvik/Ålesund til Viking Sjøfarm AS,
Nordfold/Ålesund.
M/S NORSPEED (LJRO) (36/-/1981) ex NORSKYSS - 94 - fra
AS Jerbi Shipping, Billingstad/Ålesund til A/S Lofoten Trafiklag,
Leknes/Svolvær, omdøpt til LOFOTFJORD I.
M/S NYHOLM (LJEK) (1 33/-/1936) ex SULEVÆR - 77 ex DAG
RAND -73 ex DAGNING 2- 61 ex JUVEL -56 - fra P/R Nyholm
DA (Georg Nygård), Haugesund/Stavanger til Odd Magne Stabben,
Tømmervåg/Stavanger. Videresolgt november til Loman Fisk AS,
Byrknesøy/Stavanger, omdøpt til ØYHOLM.
M/S OCEAN KNARR (LEEJ) (1.870/1.230/1985) ex SUN SUP
PORTER - 92 ex SP-11-91 ex PRODOSPAS 42 - 91 - fra Rovde
Shipping AS, Rovde/Ålesund til Ocean Knarr AS, Rovde/Ålesund.
M/S OLVA RINGDAL JR (LEPT) (80/-/1952) ex OLAVA - 89 ex
OLAV RINGDAL JR - 83 - fra Tore Planke, AS Tomra Systems,
Asker/Oslo til KS Olava, Tore Planke, Asker/Oslo, deretter til Carl
Fredrik Aarø, Tjøme/Oslo.
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NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
M/T RASK (LLCW) (38/-/I896) ex SNÄCKAN - 69 ex TYR - 50
-fra P/R Rask (Tore Johnsen), Brandasund/Bergen til E. Johnsen &
Sønner, Brandasund/Bergen.
M/S RIVIERA (LK2892) (31/-/1987) ex GIOVANI - 88 - fra Kol
berg Motors AS, Oslo til Jan Samuelsen, Røyse/Tønsberg, omdøpt
til SAFIR.
M/S RUBIN (LHZY) (400/564/1968) ex SULEVÆR - 93 ex MAS
TREVIK - 79 ex FRAKTING - 72 ex LAURI - 69 - fra P/R Aego
DA (Einar Edvardsen), Bømlo/Bergen til Mikrotrans AS, Bruha
gen/Kristiansund.
M/S RÆKA (LGDA) (144/-/1969) ex NORSK HAVKULTUR - 90
ex bilferge LØKTA - 88 ex MAURSUND - 79 - fra Nils Harold
Lauritzen, Frøskeland/Sortland til MS Ræka AS, Frøskeland/Sortland.
M/S SJØKURS (LCQT) (677/-/1973) ex SALTEN 76 - Sørlandets
Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand, omdøpt til SJØ
SKOLE.

M/S SOLHAV (LMBS) (462/549/1967) - Kystbåtane AS, Førde/
Florø, omdøpt til SYKLUS.
M/S SYKLUS (JWLJ) (248/366/1962) ex FOSNAR - 95 ex LIS
BETH HOVE - 68 ex MARLIN - 65 - fra Kystbåtane AS, Førde/
Florø til Olav M. Holmefjord Tønnefabrikk, Holmefjord/Bergen,
omdøpt til HOLMEFJORD.
M/S TROGANGEN (LEOE) (49/-/1945) ex A. HERMOD-81-
fra Sea Tec Trading AS, Sortland/Stokmarknes til Bengt Ber
svendsen, Svolvær/Stokmarknes.
M/S TRYGVE 2 (LHQT) (23/-/1926) - fra Kyrre Nilsen, Stor
steinnes/Tromsø til Ingvald Nilsen, Storsteinnes/Tromsø.
M/S VIRGIN (LHHK) (29/-/1987) - fra Royal Bil og Marine ANS,
Oslo til Bråthen Boatcharter (Bjørn Bråthen), Oslo.
M/S ZULEIKA (LM5674) (23/-/1948) ex AMØY-LAKSEN - 86
- fra D. Klaveness, Oslo/Drammen til Georg Nielsen, Grimstad.

I tillegg er følgende skip heretter oppført uten eier i Norges Skips-
liste, da registeret ikke vet om skipet fortsatt eksisterer eller hvem
som eier det:

(LFIW) AARVAK II 28 TBR. 1893

(LKFR) ALLART 43 “ 1900

(FFKS) ALSTENFJORD 42 “ 1919
(FCZW) ANNA 24 “ 1907
(FIWD) ANNA NESJE 36 “ 1902
(FHZX) AREAL 35 “ 1960
(LEAF) BJØRNEBRO 34 “ 1917

(JXGO) BØLLA 31 “ 1942
(LFSH) CAPELLAI 36 “ 1901

(LICW) EINA 47 “ 1891
(FHSU) ENGELSØY 31 “ 1910
(FCJJ) FINNE 27 “ 1923

(FDWQ) FOSSAN 27 “ 1901

(FGAA) FRAM II 33 “ 1907

(LFZZ) FRAM VI 31 “ 1904

(LKEG) GANGAR 35 “ 1918
(LJAD) GLYG 29 “ 1912

(FGEH) GUSTINE MARIE 32 “ 1888
(FHBJ) HAGAVIK 36 “ 1883
(FGGG) HAV I 35 “ 1918

(FKYU) HILDING I 30 “ 1916
(LEDZ) HØVDINGEN 62 “ 1876
(LGFC) IRMAI 40 “ 1907
(JXDC) JELSAVÅG 28 “ 1908
(FCRV) KIBERG 194 “ 1896
(LHBC) KUNNA 47 “ 1925
(FKKE9 KVALSUND I 45 “ 1939
(LNAJ) KVATRO 166 “ 1961
(FEPV) LIDA 43 “ 1880
(FGSS) MADSFJORD 35 “ 1915
(LGUQ) MIN FARS MINDE 34 “ 1882
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M/S HEIDRUN (LGHJ) (48/-/1905) - fra Olav Wilhelmsen, Mor
tenhals/Tromsø til Gratangen Båtsamling, Gratangen/Tromsø.
M/S HILLWARD (3YIL) (49/-/1959) ex ØSTHAVN - 80 - fra P/
R Sigurd Hillestad & Sønner, Høylandsbygd/Haugesund til Hoota

Vakre lille Blomås/ra 1907,
engang Oslojjordens sliter
som Trafik 5, er solgtfra
Rosendal til Askvoll. Trolig
den mest velholdte og intakte
av de minste fraktebåtene,
slik den ble bygget om i
1957.
Foto Dag Bakka Jr, 1992

1885 Undervannsservice AS, Sagvåg/Haugesund.
M/S KOPPAREN (LKLG) (299/460/1965) ex HABE - 93 ex TUN
STEIN - 74 ex HELLE RUSE - 73 - fra Høybakken KS, Bjugn/
Trondheim til Royal Seafood AS, Trondheim.
M/S MARIETTA (JWZL) (30/-/1968) - fra Hankø Fjordhotel AS.
Gressvik/Oslo til Lisbeth Karlsen, Fredrikstad/Oslo.
M/S NATTEGAL (LKUM) (86/-/1942) ex SJØMÅLEREN - 83 -
fra Skåtøy Drift AS, Skien/Kragerø til Hans Edvart Olsen, Sanni
dal/Kragerø, deretter til Tor Arild Grønbakken, Porsgrunn/Kragerø.
M/S NIDARØ (JWMS) (551/600/1965) ex BRIT MARI - 84 ex
NORMANNES - 74 ex BALKA - 74 ex BIRGITTA COAST - 72
ex JEFFMINE - 72 - fra Polar Invest AS, Harstad til Bulk Trans
port AS, Harstad.
Rigg ODYSSEY (LFCZ) (-/-/1982) ex DEEPSEA ODYSSEY -
92 - fra Odyssey AS (Jan-Erik Dyvi), Oslo/Bergen til Kværner Invest
AS, Oslo/Bergen.
M/S PLANET (LLIE) (85/-/1924) - fra Ottar Aanes, Kvernes/Ber
gen til Michael Martinsen, Gressvik/Bergen.
M/T PROGAS 3 (LKRZ) (137/132/1899) ex VERPEN - 69 ex
FRAKTEMANN 3- 51 ex PORS -43 ex VICTOR -41 opprinne
lig dampskip - fra Progas AS (Ove Tønnesen), Oslo til Laksfrakt
AS, Rørvik/Oslo og skal vel nå ombygges til brønn-båt.
M/S SVEIN-ROY (LLWW) (34/-/1983)-Hoel Holding AS, Kval
øysletta/Tromsø, omdøpt til ØYSKYSS.
M/S SØR-FRØY (LNDR) (37/-/1948) - fra Erik Lars Roede, Bil
lingstad/Oslo til Jan Erik Klevstad, Skollenborg/Oslo.
M/S VAAGSOL (LHNI) (99/200/1962) ex MØREFJORD - 86 ex
MARMORSUND - 84 - fra Bent Arild Reilstad, Finnøy/Stavanger
til Odd Magne Stabben, Tømmervåg/Stavanger.

Desember 1995:
Lekter BAUGE (LM4619) (150/-/1969) ex T. P. 119 - 93 - fra
Balder Sjøfarm AS,, Nordfold/Skien til Folla Eiendom A/S, Nord
fold/Skien.
M/S BUCENTAUR (LMAF) (1.383/1.599/1983)-fra KS Farmand
Survey (Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab), Oslo/Tøns
berg til DSND Survey KS, Oslo/Tønsberg.
M/S CATHRINE (LEOI) (35/-/1933) ex ERIK FARUP - 70 - fra
Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen til Stella Polaris AS, Bodø/
Bergen, omdøpt til ERIK FARUP.
M/S DYNA BULK (LEMW) (1.547/1.289/1972) ex FRAKT -89
ex SLOT SCANDINAVIA - 84 ex MERG SCANDINAVIA - 80
- fra Nygård Shipping A/S, Egersund til KS AS Fjordbulk, Bodø/
Bergen.
M/T ESSO 21 (LIZJ) (243/480/1964 - fra Olav Haugland, Skåle
vikneset/Oslo til Eide Marin Services A/S, Halykandsbygd/Bergen,
omdøpt til EIDE BARGE XVIII.
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(LNJA) OKSFJORD 38 “ 1948

(LGZE) OTRA II 40 “ 1931

(LKHA) PLUSS 32 “ ??

(LMQE) RANOS 45 “ ??

(LHCQ) RINGHOLM 40 “ ??

(LEFY) RIVA 44 “ 1919

(LHCX) ROGNAN 29 “ 1906

(LIOQ) SILVER BELL 88 “ 1863

(LIEE) SJOØY 24 “ 1920

(LHIH) SLAGG 137 “ 1932

(LERH) SOLGULL 28 “ 1925

(LHJK) SOLKVERV 33 “ 1915

(LMYH) SPRINGFLU 29 “ 1931

(LKMD) STRØMPIL 31 “ 1903

(LKKZ) TROLIG 37 “ 1940

(LKIK) TRYGG VI 41 “ 1914

(LJED) TÆRNEN IV 23 “ 1926

(LLHV) ULMAN 28 “ 1945

(LFQR) ULSTIND 39 “ 1916

(LJUF) ULVØ 44 “ 1898

(LHRS) URD II 31 “ 1909

(LCUP) VANTIT 29 “ 1944

(LLWC) VESTHORN 48 “ 1917

(LHWA) VILHELM 48 “ 1890

(LFTC) VILNES 26 “ ??

(LKVD) VÅRLIV 26 “ 1942

(LDPI) ÅRVIK 26 “ 1920

November 1995:

( ) KILEN 93 “ 1962

M/S BULK VIKING (JWVH) (857/945/1972) ex THUNBOX 2 -
86 ex VIKING SIGVALD - 78 - fra Sandfrakt A/S, Ølensvåg/Hauge-
sund til Bulk Transport AS, Harstad/Haugesund.
M/S CASINO (LLNT) (248/387/1967) - fra Casino A/S (Lars
Skagemo), Ottersøy/Namsos til Askvoll Båtservice Atle Gjørøy, As-
kvoll/Florø.
Lekter FOB BARGE (LK5529) (271/-/1994) ex KVEITE - 95 - fra
Ventura AS, Minde/Bergen til FOB Shipping AS, Søreidgrend/Ber-
gen.
Lekter FOB LIFT (LK5528) (506/-/1994) ex BREIFLABB - 95 -
samme som FOB BARGE.

: ' - ''  , '  ' 



M/S FRAMDUR (LNZO) (30/-/1967) - fra Erling Losnedal, Lei
kanger/Bergen til Sydfjord Cruise AS, Mandal, omdøpt til
KRAAGA.
M/S FREE SPIRIT (LHLB) (36/-/1979) - Øyvind Sjødal, San Pe
dro/Oslo (Swan International Inc., Oslo), ny disponent Jon Swensen,
Oslo.
M/S HILVÅG (LHRN) (143/184/1918) ex LITA - 89 ex UNION
VI - 66 - fra Balder Sjøfarm AS, Nordfold/Haugesund til Folla Ei
endom AS, Nordfold/Haugesund.
M/S LILJEN (LGQZ) (34/60/1932)-fra Bjørnar Amundsen, Svol
vær til Karl Johan Skårbrevik, Ålesund/Svolvær. Dette salget skal
egentlig ha funnet sted i 1986, men er ikke rapportert i Norges Skips
liste tidligere. Skal være ombygget til fritidsskip med sertifikat for
30 passasjeren
M/S MYKEN (LHQF) (486/600/1978) ex FJORDLAST - 95 -
Skips Invest Torstein Christiansen, Bergen/Narvik. Hjemsted en
dret til Bodø.
M/S NIRVANA (LACL) (27/-/1929) - fra Aud Reidun Mathiesen,
Oslo til Peter Ennals, Oslo.
M/S NORSKYSS (LATP) (47/-/1989) ex SJØPYNT - 95 - Haram
Kommune, Brattvåg/Vardø. Hjemsted endret til Ålesund.
Lekter ODIN (LM4618) (150/-/1960) ex T.P. 118 -93 - fra Folla
Sjøfarm AS, Nordfold/Skien til Folla Eiendom AS, Nordfold/Skien.
M/S RINKO (JXQD) (1.403/2.630/1972) ex RINGVE - 90 ex AT
LANTIC FARE - 87 ex NAD MONARCH - 75 ex HAINBURG -
72 - fra ANS Korntransport III, Hop/Bergen til Eidesvik Invest AS,
Bømlo/Bergen.
M/S SIGFJELL (LFCT) (91/-/1914) ex TOU - 51 ex dampskip -
fra Frakt-Tank A/S, Haugesund/Bergen til Vidar Kløften, Opphaug/
Bergen.
M/S SOL KARI (LLHD) (300/490/1955) ex FLØYEN - 79 ex
SKUDEHOLM - 72 ex FJÆRHOLMEN - 68 ex MIMI HANSEN -
64 ex HINRICH KOPPELMANN - 63 - fra Tornes AS, Tornes i Roms
dal/Kristiansund til Fosenfrakt i Drilen, Vallersund/Kristiansund.
M/S STRAUME (LEZX) (115/130/1907) ex TELEMARK I - 72
ex SVEIN -41 ex GRAASTEN -25 ex EMILIE -24 - fra Herman
Haugland, Kjcrrgarden/Bergen til Rolf Torvund, Florvåg/Bergen.
Lekter T-BARGE 2 (LK4037) (4.030/9.926/1977) ex EIDE
BARGE VIII - 90 ex ROUGH SEA BARGE 10 - 90 - Scanbarge
A/S (Trygve Jacobsen), Stavanger Lufthavn/Bergen, omdøpt til
SCANBARGE I og registrert i Stavanger.
M/S TURIANNE (LMZC) (254/396/1948) ex WIRO - 92 ex TIPPE
TUE - 90 - fra Osterfrakt A/S, Stamneshella/Bergen til Bent Arild
Reilstad, Finnøy/Bergen.
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NIS - endringer, kjøp og salg mm
Oktober 1995:
M/T IGLOO ESPOO (JCUA3) (10.105/13.524/1985) - fra P/R
Nemo (A/S Havtor Management), Oslo til A/S Havtor, Oslo.
M/T IGLOO POLAR (LLQP3) (8.878/11.999/1982) samme som
IGLOO ESPOO.
M/T LADY JANNICKE (LANM2) (20.461/33.952/1974) ex JAN
NICKE - 94 ex SKAN GRETE - 92 ex OSCO TONE - 90 ex OSCO
SPIRIT - 88 ex SAGA SPIRIT - 74 - fra Grete KS (AS Vulcanus),
Oslo/Bergen til S. G. Steimler & Co. AS, Oslo/Bergen.

November 1995:
M/S DALGO (LMWH3) (1.997/1.144/1971) ex SABY - 90 ex
DALGO - 90 ex SABY - 89 ex SASSABY - 83 - fra Dalgo KS til
Paal Wilson & Co. A/S, Haugesund/Bergen. Disponenter er fortsatt
Continental Ship Management AS, Karmsund.
M/S DUKE (LAGR4) (2.282/2.560/1977) ex DANA IBERIA - 90
ex COMMODORE CLIPPER - 90 ex HAMBURG - 88 ex JAN
KAHRS - 86 - fra UB Shipping Ltd., Surrey, UK/Kristiansand til
Ugland Container Carriers Ltd., Georgetown, Cayman Islands/Kris
tiansand. Disponenter er fortsatt A/S Gerrards Rederi, Kristiansand.
M/S EDMY (LNHL3) (573/582/1956) ex TARAJOQ - 84 ex EDMY
- 80 ex OLTER - 67 - fra P/R Myklebusthaug & Sønner (Mikkal
Myklebusthaug), Fonnes/Bergen til Myklebusthaug & Sønner AS,
Fonnes/Bergen.
M/S FEDERAL MANITOU (LAEY4) (17.066/28.192/1983) ex
CONSENSUS STAR -91 ex CINERARIA -90 ex KALLIOPIII -
88 - Consensus Manitou KS (Det Nordenfjeldske Dampskibssel
skab A/S), Trondheim, omdøpt til CONSENSUS MANITOU.
M/S FONNLAND (JXTP3) (597/573/1962) ex GARDEGG - 71
ex BONN - 68 - fra Mikkal Myklebusthaug, Fonnes/Bergen til
Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen.
M/S HUAL ROLITA (LAVG4) (33.369/12.169/1980) ex ROLITA
- 93 ex HUAL ROLITA - 90 ex ROLITA - 83 - fra Ugland Finance
Ltd., Surrey, UK/Grimstad til Ugland Autoliners Ltd., Georgetown,
Cayman Islands/Grimstad. Disponenter er fortsatt A/S Gerrards
Rederi Rederi, Grimstad.
M/T IGLOO MOSS (LNRZ3) (10.075/13.774/1985) - fra P/R
Nemo (A/S Havtor Management), Oslo til A/S Havtor, Oslo.
M/S LANGEFOSS (JXSH3) (811/1.000/1968) ex SEA WEST -
93 ex HILMO - 89 ex EAST COAST - 87 ex GULF COUNTESS -
84 ex GABRIELA -81 ex ARIADNE -80 ex GABRIELA-79-
sarnme som EDMY.

Selvlosseren Edmy er still
going strong i sitt 40. år. Den
er internt overført innen
Myklebusthaug-rederiet.
Foto Dag Bakka Jr



M/S LANGELAND (LDJB3) (1.1818/2.439/1971) ex LANGE- M/S SIRENA (LAZF2) (36.078/66.091/1975) ex SIRENA I- 89
FOSS - 90 ex LANGELAND - 90 ex JANNELAND - 78 ex LAN
GELAND - 74 - fra Mikkal Myklebusthaug Rederi, Fonnes/Ber
gen til Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen.
M/S STAR FLORIDA (LAVW4) (25.345/40.790/1985) - Florida
Inc., Monrovia/Bergen. Disponenter endret fra Grieg Shipping AS,
Bergen til A/S Billabong, Bergen.
M/S STAR FRASER (LAVY4) (25.345/40.850/1985) - Fraser Inc.,
Monrovia/Bergen. Samme som STAR FLORIDA.
M/S STAR FUJI (LAVX4) (25.345/40.850/1985) - Fuji Inc.,
Monrovia/Bergen. Samme som STAR FLORIDA.
M/S UB PANTHER (LAPZ2) (3.622/4.450/1977) ex GERANTA
-94 ex GRACECHURCH STAR -91 ex GERANTA -89 ex KA
REN OLTMANN - 89 ex NEERLANDIA - 85 ex KAREN
OLTMANN - 78 - fra UB Shipping Ltd., Surrey, UK/Kristiansand til
Ugland Container Carriers Ltd., Georgetown, Cayman Islands/Kristi
ansand. Disponenter er fortsatt A/S Gerrards Rederi, Kristiansand.
M/S UB PRINCE (LAWF4) (6.993/9.612/1976) ex EMANUEL C -
95 ex EMANUEL B - 95 ex EMANUEL - 85 - fra UB Shipping
Ltd., Kent, UK/Kristiansand til Ugland Reefers Ltd., Georgetown/
Kristiansand. Disponenter er fortsatt A/S Gerrards Rederi, Kristiansand.
MAT VIKSTRAUM (LAWD4) (5.985/6.956/1981) ex SNARK -
95 ex OT-ACID - 90 - fra Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen til
EGD Shipping AS (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen.

Desember 1995:
M/T FOSSANGER (LAPT2) (22.637/40.216/1988) ex
NORTHERN WOLF - 89 ex FORT WOLF - 88 - fra Westfal-
Larsen & Co. A/S, Bergen til Westfal-Larsen Shipping AS, Bergen.
M/S G & C FOREST (LADC2) (41.905/42.525/1979) ex NOSAC
FOREST - 94 ex TROLL FOREST - 92 ex SKAUBORD - 91 - fra
Wilhelmsen Lines A/S, Oslo/Tønsberg til Forest KS (Morten
Werrings Rederi), Oslo/T?nsberg.
M/S LINITO (LEVM3) (839/925/1969) ex AASTUN - 95 ex
TROMSBULK -91 ex ASSLAND -85 ex VENLO -81 - fra Skips
Invest Torstein Christiansen (Bergen Shipping AS), Bergen til Boreal
Shipping & Industrier AS (Bergen Shipping AS), Bergen.
M/T RAVNANGER (LANU4) (11.822/16.524/1991) ex
SALACGRIVA - 91 - samme som FOSSANGER.
M/T RISANGER (LANT4) (11.822/16.263/1991) ex
SAULKRASTI - 91 - samme som FOSSANGER.
M/S SANTA ROSA (LANM4) (21.053/30.078/1992) - A/S Ivar
ans Rederi, Oslo, omdøpt til NEDLLOYD VAN REES.
M/S SIGAL (LAUH2) (5.378/7.267/1980) ex EMCOL CLIPPER
- 88 ex GERMANIC - 86 ex JOANNA BORCHARD - 84 ex ZIM
MELBOURNE - 83 ex GERMANIC - 80 - fra KS Sira Transpor
ter (Brødren Klovnings Rederi AS), Haugesund til Sigal KS (Brø
drene Klovnings Rederi AS), Haugesund.

Sigal av Haugesund er blant
de få rene containerskip
under norskflagg; nå er den
solgt innenbys.
Waterweg Fotos

ex FAVORITA - 85 ex MOLDANGER - 77 - fra Lucrecia Ship
ping Corp., Panama/Grimstad (Ugland Bulk Carriers AS) til A/S
Uglands Rederi, Grimstad.
M/T SKAUFJORD (LAOG2) (52.509/84.656/1983) ex JALINGA
- 91 ex PERNAS DULANG - 87 - sjøsatt som WORLD FALCON
- fra SPT Skaufjord (Skaugen Petrotrans AS), Oslo/Sandefjord til
P/R Aframax ANS (Belships Manegement AS), Oslo, omdøpt til
MAGNOLIA.
M/S STAR EAGLE (LAW02) (24.479/40.000/ 1 98 1 ) - fra Aquarius
Carriers Corp. S.A. (A/S Billabong, Bergen), Panama/Bergen til
Grieg Shipping AS, Bergen.

Det er tydelig at det har vært ryddet i registerets papirer, for nå blir
en hel del båter slettet som forlist/kondemnert, og selve forliset eller
kondemneringen har allerede funnet sted, til dels for lang tid siden.

Oktober 1995:
M/S ELGRY (LIGO) (299/839/1966) ex MIVA KANUTTA - 81 ex
KANUTTA - 78 - K/S Berentsen & Helgesen A/S III, Kristiansand,
slettet som forlist. (Grunnstøtte og sank 14.12.1982 i Rekefjord).
M/Aux ELIDA (JXWR) (143/219/1951) ex ELIDA AF KUNGS
HAMN - 88 ex ELIDA - 85 ex STORNES - 82 ex MORILD - 74
ex FINDAL -71 ex FINN -70 - fra Kitos A/S, Kvinesdal/Kristian
sand til Föreningen Missionsbåten Elida, Stenungsund, Sverige,
omdøpt til VICTORIA AF STOCKHOLM. Signal SKBD.
M/S HEIN II (LGHQ) (35/-/1914) - Hagbart Gjelseth, Sistranda/
Kristiansund, slettet som forlist.
M/S HEKA (LGHS) (39/-/1916) - Arnold Jensen c/o Rasmus
Myrene, Ålesund, slettet som kondemnert.
M/S LANGFJORD (LHFS) (42/-/1906) ex SELÆNNINGEN -
Rasmus Myrene, Ålesund, slettet som kondemnert.
M/S LANGØEN (LGPS) (29/-/1913) - Johan Nøstvik, Sørreisa/
Tromsø, slettet som kondemnert.
M/S MARK (LASO) (126/-/1963) ex LOFOTFERJE III - 85 -
Sigmund Mathisen, Hammerfest, slettet som forlist.
Lekter P.E.8 (LM4571) (284/-/1930) - Elkem Chartering A/S, Oslo/
Porgrunn, slettet som kondemnert.
M/S RYSTEIN (LNGD) (85/-/1908) - A. Andersen & Sønner,
Dåfjord/Haugesund, slettet som opphugget. (Ble slept til Stavanger
for opphugging 04.1992).
M/S STRIL LINK (LHZO) (780/-/1962) ex KOMMANDØREN
- 89 - fra Simon Møkster Shipping AS, Stavanger til kjøper på St.
Vincent and The Grenadies.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
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November 1995:
M/S ETNA (LIDY) (34/-/1870) ex ENIGHEDEN - Enok Olsen,
Svelvik/Oslo, slettet som kondemnert.
M/S FARTURBOT (LJHJ) (1.621/2.015/1980) ex TENDER TUR
BOT - 90 - Far Shipping A/S, Ålesund, utflagget til Isle og Man,
signal MVDK7.
M/S HEIDI (LMTE) (24/-/1915) ex MERETE - 91 ex VON-80-
Fa. Elnes c/o Robert Elnes, Elnesvågen/Namsos, slettet som forlist.
M/S ILJANA (LMPO) (299/661/1956) ex RYTIND -77 ex BJØRG
STEIN - 74 ex CORONA - 73 - Partrederiet Iljana (Villy J. Jacob
sen), Mo i Rana, slettet som forlist. (Skipet ble brannherjet
20.10.1898 syd for Sandviksberget på sydgående med skrapjern.
Vraket ble opphugget i Spania 1990).
M/S REM SEARCHER (LHNP) (1.316/1.110/1975) ex PLAN
SEARCHER - 95 ex PAN SEARCHER - 93 ex FAR SEARCHER
- 90 ex TENDER SEARCHER - 87 - fra Seabrokers Tank AS,
Forus/Bergen, utflagget til Rem Searcher AS, Kingstown, St. Vin
cent and The Grenadies. Signal J8LP8.

Desember 1995:
Lekter BETTY (LK4256) (1.061/-/1945) - fra A/S Ivarans Rederi,
Lysaker/Tønsberg til Wiréns Rederi AB, Piteå, signal SDUM, der
etter til Aros Water AB, Stockholm.
M/S CAPRICE (LCTY) (200/355/1963) - Ivar Karlsen, Tverlan
det/Bodø, slettet som kondemnert. (Sank i Saltstraumen 01.07.1987,
ble senere hevet og kondemnert).
M/S ELLAN (LDRK) (142/200/1942) ex ELLA - 53 - Norvald
Lunde, Stamneshella/Haugesund, slettet som kondemnert. (Ble
omfattende brannskadet 14.02.1986 mens skipet lå i Stamneshella).
M/S FEIELAKS (LMNE) (85/-/1946) ex BRUDANES - 86 ex
TANA - 85 -A/S Feielaks, Fedje/Bergen, slettet som forlist. (Grunn
støtte og sank i Oldersundet, Bremanger 11.11.1988).
M/S FROLAND (LNFW) (199/365/1962) ex RIGNATOR - 86 ex
CANASTA - 64 - A/S Custos Finans (A/S Skagerak Shipping v/
Svein Dåbu), Arendal, slettet som forlist (Sank 10.09.1987 utenfor
Mandal i posisjon 57.57.60 N 07.23?).
Lekter IMSA (LM9014) (975/-/1951) ex SINGELSLEP 3 - 90 ex
SIMA II - 82 ex D/S HIGHLAND - 76 ex CAPTAIN J. M.
DONALDSON - 72 - fra KS Snik (AS Snik), Mandal/Kristiansand
til Stockholms Ångkols AB, Stockholm, signal SDZV.
M/S KRAFT (LNFE) (29/-/1957) - Håkon Berentsen, Erdal/Bergen,
slettet som forlist. (Sank 29.10.1988 i Fensfjorden ved Mongstad).
M/S MALMØY (LHHZ) (150/245/1957) ex ANNE BIRTHE - 69
- Svein Gunnar Hansen, Henningsvær/Trondheim, slettet som for
list. (Grunnstøtte 25.11.1990 utenfor Bodø, kom flott og fortsatte
etter dykkerundersøkelse. Fikk sterk slagside, kantret og sank kl.
20.00 den 26.11.1990 ved Tviberg utenfor Abelvær, på reise Myre i
Vesteråen - Lensvik med dyrefor).
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M/S NÆRØYSUND (LLOY) (251/330/1949) ex LIS GELLERT
67 ex MARJAN - 65 ex DORINDA - 53 - Sverre Eikenes, Kra
gerø/Trondheim, slettet som forlist. (Sprang lekk og sank 17.10.1983
utenfor Jøssingfjord, på reise Porsgrunn - Stavanger med sement).
M/S OPSANGER (LHXL) (224/360/1917) ex ZANDER - 59 ex
OLOF - 30 ex OLAF - 23 - Osterfrakt A/S, Stamneshella/Bergen,
slettet som forlist. (Brannherjet 16.08.1987 i Sognefjorden, på reise
til Høyanger med asfalt, og sank 17.08.1987).

M/S SIV MARIT (LGQI) (92/-/1906) ex LENA - 69 ex GRIMSEY
- P/R Siv Marit (Svein Gunnar Hansen), Henningsvær/Svolvær, slet
tet som kondemnert. (Ble kondemnert etter at båten hadde kollidert
med flytende gjenstand 15.10.1986 og måtte settes på land for ikke å
synke).

M/S PEDER HANSEN (JWWQ) (99/-/1958) ex ØVREDAL - 64
- P/R Peder Hansen (Villy Aune), Berg i Helgeland/Brønnøysund,
slettet som forlist. Kan noen av leseme fortelle nærmere om forliset?
M/S PIRUETTEN (LHEF) (31/-/1978) ex FASCINATION - 83 -
fra P/R Minicruise (Helge Kapstad), Oslo til kjøper i Gibraltar.
M/S SABB (LLGE) (49/-/1945)-Tørres Olsen, Kristiansand, slettet
som forlist. Kan noen av leserne fortelle nærmere om forliset?

M/S SOTRA (LEXI) (137/-/1903) ex D/S -AmolfAsle Hjorth, Struss
hamn/Bergen, slettet som forlist. (Grunnstøtte og sank i Bøvågen
1988, på reise med grus fra Askøy).
M/S SPESER (LLCA) (93/-/1928) ex JOHN BERG - 86 ex SALT
GUBBEN - 81 ex FLAKSTADØY - 79 ex SPESER - 77 ex SPES
- 54 - Tore Mortensen, Gibostad/Svolvær, slettet som forlist. Nær
mere detaljer ukjent, kan leserne hjelpe?
M/T STAVTANK (LHRR) (5.378/8.491/1995 - Stavtank KS, Sta
vanger, utflagget til Valletta, Malta, samme dag som skipet ble inn
ført i registeret. Nytt signal 9HXR4.
M/S STEINBORG (LFKF) (34/-/1929) - P/R Støldal/Olsen (Johan
nes Støldal), Bergen, slettet som forlist. Nærmere detaljer vites ikke.
M/F SVEIO (LLSN) (505/-/1967) - Hardanger Sunnhordlandske
Dampskibsselskap, Bergen solgt til Finland.
M/S TAKNES (JWSQ) (138/-/1965) - Sverre Chr. Taknes, Kristi
ansund, slettet som forlist. (Grunnstøtte og ble vrak ved Støttrota,
Meløy i 1988).
M/S TARCO SEA (JXIE) (1.300/1.263/1971) ex EXDORP - 86
ex OSTEDIEJ - 82 ex CATRONIA - 72 sjøsatt som OSTEDIEK -
fra Per H. Hansen (Thomas Wang A/S), Risør til Tarconord A/S,
Nyborg, Danmark (A. K. Aagesen & Partners AS), Kristiansand,
reg. i NIS, nytt signal JXIE3.
M/S TORE HUND (LHFV) (2.503/1.250/1978) - K/S Nord-Poo
len A/S, Trondheim solgt til Hellas.
M/S VESLEBJØRN (LHGC) (49/-/193 1) ex SHELL N.39 - Rolf
Justad A/S (Rolf Justad), Stamsund/Svolvær, slettet som forlist.
Nærmere detaljer vites ikke.
M/S VESTSLEP (LCEC) (28/-/1955) ex SØRSLEP- 85 - Bergen
Fergetransport AS, Øvre Ervik/Bergen, slettet som forlist. Nærmere
detaljer vites ikke.

fotografert 11. april av Matti

Den tidligere HSD-fergen
Sveio, nå finske Aspö under

ombygging i Pansio, Åbo,

Pietikdinen

I i*, i i



NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 1995:
M/S BERGEN PRIDE (LAVL4) (21.551/32.755/1985) ex
FINNWHALE - 94 - fra KS Bergen Pride (Bergen Bulk Carriers A/
S), Bergen til Domain Shipping Co. Ltd. (Kapelco Maritime Services
Ltd.), Panama, omdøpt til BERGA PRIDE, signal 3FOXS.
M/S FAR SUPPLIER (LAOP3) (1.972/2.350/1983) ex KING
SUPPLIER - 87 - fra Farstad Shipping A/S, Ålesund til P & O
Offshore Services Pte. Ltd., Singapore, omdøpt til LADY VALISIA,
signal 9V5228.
M/S HAVTJELD (LADD4) (25.904/45.090/1984) ex WANI RI
VER - 89 ex GENERAL LUKBAN - 89 ex LOETNES - 87 - fra
Havtjeld KS (A/S Havtor Management), Oslo til China Progress Inc.
(Fortune Power Shipping & Enterprises Co. Ltd.), Panama, omdøpt
til CHINA PROGRESS, signal 3FNIS.
M/S MOSTWEEN 7 (LATX2) (11.006/16.363/1977) ex HELMUT
HERMANN- 89 ex NICOLAOS ANGELAKIS - 7 8 - fra Mostween
7KS v/B. B. Corporate AS, Oslo/Kristiansand (A/S Mosvold Shipping
Co.) til Liberia kjøper, omdøpt til MATTHEOS L, VCT-flagg,
signal JBIQ7.
M/S REGAL TRADER (LAVS2) (36.075/64.173/1975) ex YAFFA
- 89 - fra Regal Trader KS v/Fearnley Finans AS, Oslo (Astrup
Fearnley AS) til Finix Maritime Co. Ltd. (Mayamar Marine Enter
prises S.A.), Valletta, Malta, omdøpt KAVAKO, signal 9HVQ4.
M/S SEA GODDESS I (LMPX3) (4.253/450/1984) - fra P/R
Norske Cruise A/S (A/S Norske Cruise), Oslo til Cunard Line Ltd.,
Douglas, Isle of Man, samme navn, signal MVJV6.
M/S SEA GODDESS II (LNQX3) (4.260/450/1985) - fra P/R
Norske Cruise A/S (A/S Norske Cruise), Oslo til Cunard Line Ltd.,
Douglas, Isle of Man, samme navn, signal MVJVB.
M/T SILVERA (LAMP2) (19.270/33.401/1977) ex PETROBULK
SILVERA - 93 ex SINAGUA - 89 ex PARANAGUA - 88 - fra
Silvera KS c/o Norse Partners AS KS, Oslo (Tschudi & Eitzen A/S),
til ukjent kjøper, disponenter er SocietäEsercizioßimorchieSalvalaggi,
Valletta, Malta, omdøpt til GIULIA SECONDA, signal 9HWB4.
M/S SWIFTNES (LADF4) (19.353/30.036/1984) - fra Larkspur
Investment S.A., Panama/Bergen (Jebsens Ship Management Hol
ding AS, Bergen), til Panama selskap (Jebsen), omdøpt til WES
TERN OSPREY, signal 3FOKS.
M/T TEAM HEINA (LANV4) (22.607/40.385/1991) ex FAITH -
91, sjøsatt som MOSOR - fra Team Heina KS (A/S J. Ludw.
Mowinckels Rederi), Bergen til Green Bulk Shipping Pte. Ltd.
(Denholm Ship Management (UK) Ltd.), Singapore, omdøpt til
LUCTOR 2, signal S6FR.

November 1995:
M/S FJORDVANG (LEGV3) (1.685/-597/1984) ex MARPOL
GYDA 111 - 94 ex EIDE RESCUE VI - 93 ex GRANITZ-91-
Vangship AS (Vangtransport AS), Bergen/Oslo til kjøper i St.
Vincent and the Grenadies.
M/S HAVBØR (LATH2) (36.549/70.321/1980) ex MALAYA - 89
- fra KS Havbør (A/S Havtor Management), Oslo til Tarang Ship
ping Services Ltd. (Anglo-Eastern Ship Management Ltd.),
Monrovia, Liberia, omdøpt til ISPAT TARANG, signal ELSR7.
M/S HAVSUL (LAHT4) (26.138/45.260/1984) ex HUPEH-90-
fra KS Havsul (A/S Havtor Management), Oslo til China Prospect
Inc. (Fortune Power Shipping & Enterprises Ltd.), Panama, omdøpt
til CHINA PROSPECT, signal 3FOJS.
M/S NOMADIC DUCHESS (LAHV2) (16.696/35.105/1979) ex
VINNI - 92 ex HANSA VISITOR - 89 ex ANARIS - 88 ex
KANARIS - 86 ex WORLD YOUTH - 83 - fra Norchem Shipping
AS, Minde/Bergen til Balaji Industrial Corp. Ltd. (Pearl Ships Ltd.),
Bombay, India, omdøpt til BALAJI DIPLOMAT, signal ATPG.
M/S NORA (LAUY4) (36.294/68.255/1986) ex ARAUCARIA-94

ex POLESTAR MARU - 87 - fra Nora KS (Morten Werrings
Rederi), Oslo/Tønsberg til Kriti Shipping Ltd. (Angle-Eastern Ship
Management Ltd.), Monrovia, Liberia, omdøpt til ISPAT KRITI,
signal ELSR6.
M/T STOLT PRADERA (LASG2) (2.295/3.455/1976) ex LA
PRADERA - 89 - fra Stolt Pradera Inc., Monrovia/Haugesund
(Stolt-Nielsens Rederi A/S, Haugesund) til Co. Tras. Mar. S.r.h,
- Italia, omdøpt til PRADERA, signal IB AP.
M/S TORNES (LNLK3) (6.389/8.721/1984) - fra Jebsens Thun
Beltships Investments Ltd., Bermuda/Bergen (Jebsens Ship Manage
ment (Bergen) A/S), utflagget til Panama, samme navn, signal 3FQLS.
M/S WIGHT PRINCE (LAMQ4) (118/-/1990) ex SEASWIFT 23 -
91 -fraSurface Effect Ship B. V., Vlissingen/Bergen (A/S Arne Sveens
Rederi, Oslo), slettet på grunn av brudd i registrerings vilkårene.

Desember 1995:
M/S ALTNES (LAIO4) (3.961/3.505/1978) ex SALTNES - 90 ex
ALTNES - 86 - fra Jebsebs Thun Short Sea S. A. c/o Patton, Moreno
& Asvat, Panama City/Bergen (Jebsens Ship Management Holding
AS, Bergen), solgt til kjøper i St. Vincent and the Grenadies,
M/S EMERALD (LAET4) (39.932/77.210/1978) ex AELLO - 90
ex SORING KITE - 87 ex HYDRANGEA - 86 - fra AS Emerald
(Seabulk AS), Oslo, solgt til kjøper på Jomfruøyene (Virgin Islands),
omdøpt til THEMERA, under Panama flagg og med signal 3FVIS.
M/T FIFI (LAMZ4) (21.142/28.840/1993) - fra Fram Tankers VII
Ltd. (Barber International A/S), Grimstad til kjøper i Liberia, om
døpt til CHEMBULK ROTTERDAM, signal ELSR4.
M/S FOREST LINK (LAKL2) (2.934/4.389/1973) ex STELLA
RIA - 80 - fra KS Forest Link (Swan Shipping A/S), Oslo til kjøper
i Panama, samme navn.
M/S NORDNES (LATL4) (769/1.068/1976) ex FINNPORTI -94
ex ANDRAMARI - 94 - fra Nordnes AS, Tromsø til Tanska A/S,
Greåker/Harstad, omdøpt SVEANORD og reg i Norsk Ordinert
Register, signal LHQR.
M/S NORTH TRADER (LAXB4) (3.313/4.651/1974) ex
ARCTURUS - 95 ex OKITI - 82 - fra Haugesund Dampskipssel
skap AS (T. Alendal Rederi AS), Haugesund til kjøper på Malta.
MAT OSCO STRIPE (LAXX2) (22.572/40.525/ 1 990) - fra Auckland
Investments Ltd. (KS Osco Stripe), Oslo til kjøper i Singapore,
omdøpt til STRIDE, signal 9VNU.
M/S SEALNES (LAYU2) (19.385/30.027/1985) ex DYVI
OCEANIC -91 ex WANI HUNTER -89 ex SEALNES -89 - fra
Anglia Maritime S.A. c/o Patton, Moreno & Asvat, Panama City/
Bergen (Jebsens Ship Management Holdings AS, Bergen), utflagget
til Panama, omdøpt til WESTERN CONDOR, signal 3FOLS.
M/T SILINA (LANG2) (19.642/33.401/1977) ex PETROBULK
STERLING - 93 ex CAPRI ALFA - 90 ex FORT KINGSTON - 90
ex CAPRI ALFA- 89 ex PANAMA - 88 - fra Petrobulk Sterling KS
(Tschudi & Eitzen AS), Oslo til kjøper i Italia, disponenter er Societa
Esercizio Rimorchi e Salvataggi S.r.h, Ravenna, Italia og omdøpt til
VINCENZIA, under Malta flagg.
M/S SOPHINOR (LATA4) (499/1.479/1969) ex BARBARA - 93
ex B ARBARA-ANN - 84 - fra Sophinor Shipping AS c/o Finn O.
Eckbo, Oslo/Sarpsborg (Th. Jacobsen & Co. AS, Sarpsborg) til
kjøper på Malta, omdøpt til BARBARA, signal 9HXK4.
M/T STOLT COLINA (LASF2) (2.295/3.455/1976) ex LA
COLINA - 89 - fra Stolt Colian Inc., Monrovia/Haugesund (Stolt-
Nielsens Rederi A/S, Haugesund) til Singapore Shipping Internatio
nal Pte. Ltd. (Southern Petrochemical Industries Corp. Ltd.), Singa
pore, omdøpt til WILSON CORAL, signal 9VRX.
M/S VIKARA (LACT2) (35.487/64.435/1973) ex VIGAN - 90 ex
VIKARA- 85 - fra Chantilly Maritime Corp., Monrovia/Oslo (ODS
Management AS, Oslo) til kjøper i Panama, disponenter er Golden
Union Shipping Co. Ltd., Piraeus, Hellas og omdøpt til FLAG
ZANNIS, under Hellas flagg.
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Lørdag 27. april 1996 kan vel sies å være en merkedag ibergensk historie hva gjelder skipsdåp på bergen havn.
Da ble byggenummer KF132 levert fra Kværner Florø til
Skibs-AS Storli (Odfjell) i Bergen. Det er det lengste og
største skipet som noen gang har liggetr ved Festningskaien.
med en lengde på 183 meter og bredde på 33 ruvet hun godt
på havnen. Litt over klokken 1300, etter at adm dir Bjørn
Sjåstad fra rederiet og adm dir Bjørn Lilleølien fra Kværner
hadde sagt noen velvalgte ord, overtok skipets gudmor, Han
delsminister Grete Knudsen, og døpte skipet BOW CEDAR.

Aldri før har et norsk rederi skaffet et norsk verft så store
ordrer som Storli nå har gjort. Kværner Kleven holder nå på
med en serie på åtte avanserte kjemikalietankere til en verdi
av omlag fire milliarder kroner. Blir opsjonsavtalene virke
lighet, blir det en milliard ekstra til Kværner. Hvert skipå er
beregnet å ha en levetid på 30 år og koster 500 millioner
kroner.

Rederiet Odfjell som ble etablert i 1916 kan iår se tilbake på
80 års rederivirksomhet. Storli har bygget et betydelig antall
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Tekst og foto Bjørn Ottosen

skip ved norske verft opp gjennomtidene. I dag eier rederiet
ca 28 tankskip og har chartret 19. 1 tillegg til skipene har
rederiet også en tankterminal i Houston, Texas, og er ,edeier
i en terminal i Kina. Flåten transporterte i fjor 9.9 millioner
tonn med 364 ulike typer produkter og hadde 2.275 havne
anløp.

BOW CEDAR er det tredje i en serie på hittil seks søsterskij
som Storli med sin saudi-arabiske partner National Chemica
Carriers i sin tid lot kontrahere ved Kværner Florø. I tilleg bk
det bestilt og bygget tre skip av samme type ved Kvaerne
Govan i Skotland. Det er også muligheter for to opsjoner foi
levering i 1998. Alle skipene skal seile under NIS-flagg
markedsføres gjennom Odfjell Tankers.

Skipene er utviklet i samarbeid mellom rederiet og verftet
har typebetegnelsen KK 37,5 CT/SS og har det mest mopderm
utstyr som kan oppdrives per dags dato hva gjelder lossing os
navigasjon. Skipene har 52 separate lastetanker i rustfritt stå
og er bygget med dobbel hud i henhold til gjeldende krav.
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