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En klassisk scenefra 70-tallet, et norsk skip ifremmed
havn. Linjeskipet Høegh Breeze laster utgående i Vest
Afrikalinjen i Rotterdam rundt 1975.
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Velkommen til "Skipet" nummer 2.1997.
Vi fortsetter med Arne Bardalens artikkelserie om sand
farten på Oslofjorden, og Knut Næss' graving i detalj ene
om Drammens tre hjuldampere vil være nytt og ukjent
stoff. Dette er et nybrottsarbeid som rydder opp i tidli
gere skriverier på upresist grunnlag.
Odd Magne Djønnes artikkel om Ulvik forteller om et
omskiftelig liv for HSD's gamle godsrutebåt. De faste
spaltene Røkesalongen og Observasjoner har fått relativt
stor plass, men dette er stoff vi vet mange lesere er spesi
elt interessert i.
Den vanlige rederihistorie fikk vi derfor ikke plass til
denne gang. Leserne få bære over til neste nummer for å
lese om Ludvig G Braathens rederi, skipsbygging i Hau
gesund m.m.
God sommer!
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Detovenfor
er myeble
kulturhistorie
i gamle under
fotografier.
Bildet
tatt av Søren Thorsøe
en ferietur
til
Norge og Trondheim sommeren 1954. Her har han stått på
Bybrua og fanget enn en tidlig sommerkveld, tydeligvis før
flagget ble firt på Kristiansten.
Dampskipet på bildet er Fosen tilhørende Fosens AktieDampskibsselskab, og lå på denne tid opplagt som reserve
skip. Det skriver seg tilbake til 1906 da det ble levert fra
Christianssands mek Verksted. Etter tysk bruk under krigen
ble skipet modernisert og satt i fart i 1946. Men med nye
motorskip ble den velholdte Fosen lagt opp og gav fra seg
navnet i 1955. Som Frøyvær kom det til åfå en omskiftende
historie videre.

j»v

På utsiden av Fosen ligger et interessant fartøy, nemlig
Fjordfart til Namdalens Aktie-Dampskibsselskab i Namsos.
Den hørte til de større sjøbussene bygget av tre like etter kri
gen og er et produkt fra Helle Båtbyggeri ved Arendal i 1946.
Ifølge redaktørens notater skal den ha blitt pårent av et frakte
fartøy ved kai i Namsos våren 1954, og deretter opplagt ved
Ørens Mek Verksted i Trondheim for salg. På bildet ser den
temmelig miserabel ut, kanskje hevet etter kollisjonen? Den
skal senere ha blitt reparert som fiskefartøy Holsøy av Stam
sund.
Helt til venstre ser vi baugen til en Fjordbåt (hvilken?), og
ellers er det etpar lystbåter i bildet.
Men hva gjør alle menneskene på kaikanten?
iliiTiMiiillrft

BBBBBfli
Vårt farende medlem Einar
Onsøien, til daglig kaptein
på en av Solvangs gass
tankere, har sendt inn bildet
av en landlig scene i
Skjoldevik i Rogaland.
Vi henviser til artikkelen
om rutefarten på Skjolda
straumen i "Skipet" nr
3.1988 og överlåter til
leserne å finne ut hvilken
dampbåt det kan være.
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Hjuldampskipet Statsraad Jonas Collett

Av Knut Hallvard Næss

"'W Eftermiddag ankom denforhen i vört Blad omtalte Dampbaad, dereranskaffetvedActierafendelKjøbmænd
Æ her på Stedet. Dampskibet der med Vedkommendes Indvilgelse fører Navnet "Statsraad Jonas Collett",
modtoges med Salutfra noglepaa Havnen liggende Skibe, hvilken det gjentagne Gange besvarede, imedensdet
til Publicums store Fornøielse manoeuvrerede udenfor Havnen, gik op i Elven Uge ved Broen og derpaa
kastede Anker udenfor Toldboden".
"Statsraad Jonas Collett"
Dette stod å lese i "Tiden En fælles Avis
for Drammen Kongsberg 02 Holmestrand" den 12 Juli 1838 og hendelsen
var dagen før Det oopgis ikke hvor båten er bveset men det var nok i Eneland Formålet med fartøvet var i før-

Hjemreisen har Skibet, som gjør 2 Miils
art l' Timen, og er meget stivt, viist seg
som et fortrceJfe^Bt Søfartøi, ligesom
Maskineriet, der er forsikret af
Fabricanten, i den svære Søgang er
befundet at være meget solid. Fartøiets
Kostende er omtrent 1500 Pd. Sterling".

Nå hadde de kun noen få passasjerer på
grunn av dårlig vær. Den 22. Juli gikk
de så igjen til Moss med 22 passasjerer
"begunstiget af det smukkeste Veir, man
kunde ønske sig". Reisen var først be
stemt til dagen før, men ble utsatt. Det
gikk inn i Mossesundet nord for Jeløy

ste omgang ihvertfall, "Lysttoure fra
Drammen til de nærmeste Byer ved
Fjorden, samt bougsere Fartøier op fra
Svelvigen".

så ble skipets 2 første turer annonsert.
Det skuUe gå m Moss lørdag ettermiddag kL log returnere samme aften. Så
skulle det gå m Moss dagen etter klokt
,
ken 6om morgenen og returnere samme
aften. "Billetter erholdes paa Hr. G.
Egedius's Contor"
„
,
,
J7 „
Det bemærkes: at ikke flere Passagerer
_J
1 °.,
medtages paa begge Toure, end Skibet
° "
°°
kan tilbageføre Søndag Aften, hvis
.
n .„
,
,
.
aarsag ingen Billetter udstædes etter
7 Jf r * ,
~.,,
c, ~
Kl. 12 Løverdag Middag. Skulde saa
ö
6
.
mange Passagere melde sig til
°
ö
Løverdagstouren, som Skibet beqvemt
.
rj
_ *
tam rumme, da bortfalder SøndagsJ
f
touren fra Drammen om Morgenen .
J
ö
Disse to turene skulle foregå den 14. og
15. Juli 1838.

°g ank°mkL 10' §ikk ut
15 en
™nd]
°g Sa °ver hl Horten'
kL 18 °g ankom Drammen
kL 2 *; 30 '
var det 21 passasje
rer. Sa gikk den en ekstratur om kvelden
, _.°_ ~„_,.. . . ,
den 24. Juli til Chnstiama hvor den etter
Slgende skulle aøre en lySttUr ll1 Lade"
gaardsøen (Bygdøy) eller til omegnen.

"Dampskibet, der har et smukt
Udseende, er rigget som Skonnert, prydet med Gallion, kobberforhudet i Vand1 u
T-, r- j
11
gangen, holder 72 Fod imellem
a+
1j „ r
uj
Stævnerne og er, med det fornødne
„,,
, -i 1
rt-j j i
j
Kulforraad, ikkun 5 Fod dybgaaende.
... . j
i~n , 1Dn „
Fartøiet, der rummer 120 a 130 Passr» 7 1 . 1
on ii + is ju
agerer paa Dækket, har 30 Hestes Kraft
j
d * *Dog er forsyned med Patent-Piston af en
/-> r- j ;
j s
-,j
senere Opfindelse samt de fornødne
r , . .
~ 0 ,.,
D
.
Indretnmger til Skibets Bougsenng.
r. , ,
tr. ~
/v
r
Ligeledes ere Kjedlerne efter den nyere
Maneer runde, istedenforfrkantede, og
forsynede med en Sikkerheds-Ventil. Paa
4

_T. „
~.
, . „
Vi far sa et omstendelig regulativ for
„_
„ , . ~
,
Passagerers Befordring med priser
, ° _
„ .
.
~,
som blir for meget a gjengi samt et lik
.
, .
, .
„
, .
nende regulativ med priser for sleping
~ °
r ,_. „ „ , „
av vanlige fartøyer samt Biælke-flaader
,
.
~ „ „i, , „,m ~
beregnet etter minst 150 Tylter (Tylf
° „_
._ ,_ , „ ,
.
ter), for "Battens og 12 Fods Planker 1
_
„ ,
„^
Pramme beregnet etter minst 300
"Tylter" og til sist "ledige Bord-Pramme
i Retour".

For det sistnevnte stod det den 19. Juli
følgende: "D'Hr. Skibsredere og
Skibsførere som maatte ønske at benytte
Dampskibet til Bougsering, behage
desangaaende at henvende sig til Hr.
Mægler Ths. Bang i Drammen".
Den 29. Juli gikk den igjen til Christia
nia med "en heel Deel Passagerer, for
nemmelig unge Mennesker, der hadde
subscriberet til den af Fartøiet forlangte
Leie, hvorved de erholdt Touren for halv
Priis". Også denne gang skulle den gjøre
en lysttur til Bygdøy da den forrige
hadde innbrakt "Interessentskabet" ca.
100 Speciedaler.
Fra første august ble den satt i regulær
passasjertrafikk mellom "Drammen Svelvigen - Holmestrand - Moss - Drø
bak og Christiania". På grunn av den bil
lige skyssen til lands mellom Drammen
og Oslo ble denne taksten snart redusert
betraktelig. Turen gikk fra Drammen hver
lørdag og onsdag med retur mandag og
torsdag, den sistnevnte dagen var Moss
og Holmestrand sløyfet men det varte
ikke lenge. Dette tok 9 timer.
Fra 1. september ble ruten redusert til
fra Drammen på lørdager og fra Oslo
på mandager. I tillegg var Holmestrand
sløyfet begge veier. "Fartøiet vilfrem
deles hver Søndag Eftermiddag fort
sætte sine Toure imellem Christiania og
Dronningbjerget". Dette kan vi ikke se
at har vært annonsert tidligere. Dron
ningbjerget skal tydligvis være et sted
inne i Frognerkilen mellom Dronningen
og Oscarshall, altså "Ladegaardsøen" (
Bygdøy).
Så igjen får vi ny rute for oktober med
avgang fra Drammen på søndager og
retur fra Oslo på mandager men nå med
Holmestrand inkludert. Den 16. okto
ber blir det dog annonsert at "Damp
fartøiet Statsraad Jonas Collett ikke mer
i Høst kommer til at gaae herfrå til
Christiania og mellomliggende Stæder".
Den hadde før den ble satt i fast rute
"foretaget adskillige Forandringer og
Forskjønnelser ved Indredningen ". Den
opprinnelig planlagte rute "Drammen Svelvigen - Rødtangen - Holmestrand Horten - Moss - Walløe - Sand - Drø
bak - Christiania" ble det aldri noe av.
Så tok fartøyet ikke opp rute igjen før
den 25. mai 1839 denne gang Drammen

#frrJlattqjffttfiet åtRttfmfrfc gfotrøs Colfttt
tt tølgotø Fofe WouttMttmt fon £> ctøfe er gttfcraeb:
4tøcr Wmtog aføoaerftortøftf fra ©ramme;] åJofftjt|8
af fetrane til @toeMa.cn
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- Svelvigen - Moss - Drøbak - Christiania på lørdager med retur på mandager.
Turen tok 7,5 timer. Den fortsatte å gå i
rute Dronningbjerget - Christiania på
søndagene. I løpet av vinteren hadde
fartøyet fått utvidet og forskjønnet innredningen for passasjerene. Uken i forveien hadde den buksert 6 skip på Drammens havn og i elven. Den forsøkte seg
så på endel lystturer, ialt fire DrammenMoss i juli, en av dem utvidet til Fredrikshald ( Halden). I september ble avgangstidene forandret slik at "Fartøiet
ankom 2 Timer sildigere endforhen til
de mellomliggende Steder". Så den 30.
september opphørte ruten for 1839.

sePtember °g den 3 0- september opp
hørte mten for §odt-

I 1840 ble ruten åpnet 16. mai med
Drammen - Svelvig - Moss - Drøbak Christiania nå på lørdager med retur på
mandager, igjen med lystturer på søndagene, nå "i Christiania-Fjorden, som
ved at befordre Passagerer mellem
Dronningbjerget og Christiania m.v. ".
Torsdag den 28. Mai tok den en ekstra
lysttur Drammen - Svelvig og tilbake.
"For god Musik ombord vil der bli sørget. Betalingen er 0,5 Spd. Pro Persona".
Søndag 1. Juli åpnet Lorang og Sannes
om ettermiddagen "Etablisement paa
Ladegaardsøen som besøgtes afmange
mennesker og somfor endel toges derud
med den Drammenske Dampbaad".

KyKter OH1 S3lg
I slutten av april 1841 svirret rykter om
at skibet skulle selges: "Der har ide se
nere Dage været tale om, at Interessent
erne i Dampskibet "Statsraad Jonas
Collett" skal være tilsinds eller staae i
Underhandlinger om at sælge samme til
et Interessentskab i det Slesvig Holsteenske for at anvendes på Eide
ren; hvorvidt dette forholder sig
saaledes, vil man lade staa derhen; men
forudsat Fleerheden afInteressenterne
maatte ønske at afhænde sin Part, var
det ønskeligt, om de kundgjorde samme,
da maaskee mange afByens Indvaanere
kunde ønske at slaa sig sammen, for at
Stædet ei skal berøves et Skib, der ofte
maa være vigtigt for samme, for at
bogsere Skibe over Strømmen; eller
ogsaa maaskee Staten kunde have brug
for et saadant Skib i Marinen. Der har
ogsaa været tale om, at Kommisionen
for Drammensbroen harforstørret løbet
igjennem Vindebroen for at Dampskibet kan passere derigjennem. Har man
til den Ende paadraget Broen Udgivter,
ville de, hvis Dampskibet bortsælgesfra
Stædet, være bortkastede ". Om de fikk
svar i avisen, vet vi ikke.

Ruten ble samtidig utvidet til også ågå
fra Drammen på tirsdager med retur på
torsdager. Den siste tirsdagsturen var 8.

Det passer dårlig når det i bokverket
"Den norske sjøfarts historie fra de
ældste tider til vore dage" står at skipet
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het "Statsraad Collett" og at den i 1840
"gj- Halvard"
ble solgt til et Kristiania-selskap, som TT ~ r
.
,
,
~ , .
,
Handelsföreningen i Drammen gav albrukte den til sleping og lystturer. Det
~
,„ .
.«' . .. f _,.„ ..,
,
.fT
,
dn opp håpet om afa et nytt fartøy til
sies at den var bygget i Newcastle.
,
t. . , .
0 f w1 ° o
Jbb
byen. De giorde i mange ar forsøk pa a
'
,
.
.Ji-ji
j
0 , . .
„, . . „„„„
skaffe byen siøverts forbindelse med
Derimot star det i avisen 26. mm 1 84 1
„
,
~
,
,lr.
~,
, , J
,
omverdenen og andre Dampskibsfølsende: "Med Dampskibet Statsraad ,
~ ,
„ „
,<. <. *, ..,
°
,
kommunikationer . Byen la pa den tid
Jonas Collett", der har været under . , . , ,fCU
~, r . ~,
„ , ,
isolert da Statens Dampskwsjart ikke
Reparation, foretoges forleden en Prø,
,
,"
t ,.,
, -.,
,'„,,.
kunde væntes udstragt til vort afsidesvetur. Fartøiet skal fordetførste statione, ~
, „
*j
,
i
.
, behggende Farvand . Det nevnes at den
res i Christiania for at giøre Toure ud
, „
. ,
~ •
r.
, J
&',
„ ,,
mangel pa omtanke og dels interesse for
f/7 Ladegaardsøen .At den også ble
, , ,
, . ,
0 ..
, ,
, o
,
~
det almene vel, g orde at man matte
brukt som taubåt er vel sannsynlig.
~
~ .
,; , ,
„ ,
J &
kjempe mot virkningene av det avskrek7. mai 1 842 oppfordret Drammens ,
, ,
, f +.,r
.- A A .
7, , r
~„
kende eksempel fra tidhgere tider da et
Adresseavis statsrad Vogt til for statens ~,
, ..l4 ,
c, , ,.
U1
„,.
,
~,
, hknende tiltak av forklarlige grunner ble
regning a kjøpe dampskibet for derved
~,,
å sette Drammen i forbindelse med de .
'
nærmeste stedene i fjorden. Skipet
o
skulle nemlig selges på auksjon 31. mai Det var m§en lett sak å fan§e mteresse
det året. Man håpet åfå 3 - 4.000 for innkjøp av et nytt fartøy, men med
Speciedaler for henne.
Handelsföreningens utholdenhet lykkes
Slik gikk det:
det tilslutt åfå te§net så mange aksJ er
"Den af et Interessentskab i Drammen
at størsteparten av utleggene til kjøp av
eiede Dampbaad "Statsraad Jonas et skiP kunne dekkes - 22 mars 1 852 ble
Collett", der det sidste Aarstid ikke ha- rederiet "Dampskibet St.Halvard" konver været i Fart, ble den 31te Mai solgt stituert °g en midlertidig bestyrelse
ved offentlig Auktion og tilstaaet valgt. Deblebemyndigettilåkjøpeinn
Stiftsoverretsprokutator Harris pr. Kompassende sJap.
missionfor 2350 Spd. Den skal i sin Tid
have kostet Interessentskabet mellem 9 Den 28. Mai 1852 ble det sluttet konog 10.000 Spd. og erfremdelesigodog trakt med "den berømte Rob.
brugbar Stand".
Stephenson & Komps. Fabrik i Newcastle" om leveranse av et passasjer- og
Nå vet vi ikke mer om fartøyet uten at bukserfartøy avførste klasse. 90fot lang
det ankom Moss den 10. juli 1845 med /' kjølen, 17fot bred innenbords, 8fot 6
endel drammensere ombord. Disse var tömmer dyp i rommet, 4 fot 3 tömmer
her i 3 timer, dro så til Horten hvor de dypgående samt med en 26,5 tommers
var omtrent like lenge for så å dra til- sylinder med 2 fot 6 tommers slag med
bake til Drammen. Skipet skal være minimum 40 slag i minuttet. Normalt 10
solgt til utlandet i 1846.
Knobs Fart i Timen (omtrent 10 Sømile
6

r Vagten). Maskinens Kraft skulde no
mineIt svare til 40 Hestes. Prisen fast
~ „„ _ ro ~
, ,
sattes til 2370 Pund Sterling, med de
. _„ ,
betingede Tajfelage- og Inventanesor„ „, .
, „ ,
„m
fer . Skipet skulle leveres pa Tyne innen
,_ _, ,
.___
~ , . „n
15. Oktober 1852 om mulig, hvis ikke
.
._,
._,._
°
innen 1. Mars 1853.
_,
,, . .„
Skroget ble lmidlertid bygget et annet
,° _
,
~
sted i Newcastle og disse utsatte bestil
~
.
. ,
01
lingen av jernmatenaler sa lenge at rar
~,,,,
•,
tøyet ikke ble levert før i begynnelsen
. ~ 1oro _
.
„
av mli 1853. Grunnen var at prisen pa
. J
,
.
*„-„
jern utover høsten og vinteren 1852 var
J
'
ö
, ~ 10
steget noe voldsomt og man hadde ha
&
,
~,,.,,..
,
pet at det skulle falle igjen. Robert
Stephenson & Co. leverte maskinen,
pumper, annet hjelpeutstyr o. s. v.
Så opprandt da til slutt den store då
gen fredag 8. Juli 1853. "DetforvorBy
bestilte og længselfuldt forventede
Dampskib St. Halvard ankom hertil i
Eftermiddag Kl. 430fra Newcastle, ef
ter en Fart af65 Timerfra Tyne Castle
m WaRø Saimrk> og saluterede vedAn
komsten ligesom Skibet efter Aftale
signaliseredesfra Brandposten, saa der
strax strømmede en Mængde Mennes
ker til Broen og Toldboden for at tåge
det i Øiesyn. Fartøiet har etfördelaktigt
Udseende samt smukke og rummelige
Kahytter, og Kapitainen roser det meget baade hva Maskineriet angaar og
som et godt Søskib. Det har paa Over
reisen i Gjennemsnit gjort imellem Bog
9 Mile i Vagten, men under gunstige
Omstændigheder 11 Mile".
Man skal merke seg at "Kahyt" her be
tyr salong, ikke lugarer. Av de 114 ak-

sjene som til da var tegnet, hver lydene
på 100 Speciedaler, var de største aksjonærene Drammens Kommune med
15, E.Børresen og H.Kiær & Komp.
med 10 hver samt A.M.Tandberg og
R.Bache med 5 hver.

mellomliggende steder. Søndag 31. juli
og 21. august gikk den også lystturer til
henholdsvis Moss og Wallø.
Fra 5. september gikk den kun Drammen - Tønsberg tirsdag og fredag samt
Drammen - Horten onsdag og lørdag
igjen redusert til Drammen - Tønsberg
kun tirsdag og fredag fra 19. september
og 30. oktober opphørte ruten for 1853.

"St.Halvard" gjorde først noen "prøveturer". Den første var 15. juli Drammen
- Svelvig - Holmestrand - Horten - Moss
- Wallø Saltverk - Sandefjord med retur
dagen etter, den neste den 17ende Drammen - Christiania med retur samme dagen med billettpris 1 Spd. 60 sh. tur retur samt halv pris for barn under 12
år, og den tredje 22. Juli lik den første
men nå inkludert Stenbryggen i Tønsberg og retur dagen etter. Den 24de lysttur til Wallø via Svelvig, Holmestrand
og Horten.
Så den 25. Juli ble den satt i regulær
rutetrafikk. Mandag: Drammen Svelvig - Holmsbo - Rødtangen - Holmestrand - Horten og tilbake, tirsdag:
Drammen - Tønsberg med de samme
mellomliggende stedene samt Moss og
Wallø og retur, torsdag: Drammen- Sand
med retur fra Tønsberg dagen etter. Også
nå de samme mellomstasjonene, lørdag
Drammen - Moss og retur med samme

man senere enes om Fartøiets Størrelse
og det Forhold, hvori dette Dampskib
skulde staae til det celdre Dampskibs
selskab".
Dette falt tydeligvis ikke heldig ut. Da
"St.Halvard" opptok niten i mai 1856
hadde den om vinteren undergått betydelige "Reparationer ved det mekaniske
Værksted i Christiania, da detharfaaet
nye Kjedler, likesom Maskineriet er
efterseet og istandsat. Med hensyn til
Skibets Styring er den Forandring
foregaaet, at Rattet nu erflyttet op paa
Kommandobrettet, hvorfra der haves en
friere Udsigt, likesom den Styrende nu
er Chefen nærmere. Rattet er et smukt
Arbeide, der gjør vor dyktige Blokmaker
Schabo Ære. Forøvrigt er Skibet
opmalet baade i Kahytterne og paa
Dækket". Den skulle også "gjøre en hurtigere Fart endforhen".

Nå ville det være ågå altfor langt å
ramse opp alle rutene den gikk ide neste
årene, men det varte fra isen løsnet i
Drammensfjorden om våren til den la
seg igjen om høsten eller vinteren, dersom den la seg. De første årene gikk den
Drammen - Tønsberg og Drammen Christiania, noen gånger innom Moss.
Den 16. november 1855 var aksjonærene samlet for å ventilere anskaffelsen
av ennå et fartøy. "Igaar vare
Aktieeierne i St.Halvard samlede, for at
ventilere om Anskaffelsen af et nyt
Dampfartøi. Efter endeel Diskusion
besluttedes, at en Indby'deise til
Aktietegning skulde udstedes og sættes
i Cirkulation imellem Aktieeierne i
St.Halvard. Nåar man fik see, hvorledes det gik med denne Tegning, kunde

I Horten gikk den enten inn til "Hortens
Færgested" eller "Horten (indre)" eller
begge deler. "Løverdag til Hortens
Færgested Kl. 0945 der Passagerer
afgives til Vestlandet med "Moss" og til
Udlandet med "Nordcap". Fra Horten
(indre) Kl.1030 der Passagerer afgives
til Østlandet med "Halden". Inntil ca.
1902 var det vi idag kaller Sørlandet,
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Ruteplan fra 3. mai 1860
7

inkludert i Vestlandet. I 1857 ble også
" Aasgaardstrand" inkludert mens Indre
Horten ble sløyfet. Ved førstnevnte stop
pet man dog kun når det "betimelig gjø
res Signal".

"Kong Brage"
Den 27. mai 1858 opplyses at "Det af
Direktionenfor Dampskibet St.Halvard
forberedede Indkjøb af Dampskibet
"Express" for Interessentskabets Reg
ning, blev ved den igaar afholdte
Extrageneralforsamling ei antaget,
hvorimod der paa Stedet udfærdigedes
en Indbydelse til Aktietegning for An
skaffelsen afet nyt Fartøi, hvis Kostende
ei maatte overstige 14.000 Spd., og som
skulde överdrages St.Halvards Fører,
Kapt. Falkenberg at indkjøbe i Eng
land".
Samtidig ble det tegnet aksjer å 50
Spd. til et ikke ubetydelig beløp. Grun
nen til at det ikke ble noe i 1855 ble for
klart slik: "som hidtil er strandet paa
Mangel afEnighedfor Routen".
Så opprant den neste store dagen mån
dag 18. Juli 1859: "Idag Kl. 10 ankom
det nye Dampskib "Kong Brage" her
paa Havnen. Det afgik fra Newcastle
Fredag Morgen Kl. 5 og ankom
Fredriksværn Søndag Middag Kl. 2,
hvor det ble liggende til Mandag mor
gen Kl. 3, da det afgik direkte hid.
Fartøiet, der er noget større end
St.Halvard, er av Jern, efter Udseende
stærkbygget med rummelig og nette
Kahytter og særdeles vel skikketfor Pass
ageerfart. Der er meget større Plads
ombord, især paa Iste Plads end i
St.Halvard. Det er af47 Hestes Kraft og
gjorde over Nordsjøen 11 Mil i Vagten ".

En eller annen gang skiftet rederiet
navn. Vi vet at 31. mars 1859 var nav
net fremdeles "Dampskibet St.Halvard"
mens 21. juli var det forandret til
"Drammens Dampskibsselskab". Sist
nevnte dag overtok "Kong Brage" ni
ten til "St.Halvard" da denne skulle på
verksted, men den var tilbake allerede
28. juli og ble satt i sin gamle rute da
gen etter mens "Kong Brage" ble satt i
fart Drammen - Christiania mandag onsdag - fredag med retur tirsdag - tors
dag - søndag.
En anbudsinbydelse er det litt morsomt
å ta med.
"Direktionen for Drammens Damp
skibsselskab indbyder herved til Anbud
paa Leverance af Følgende til Damp
skibenes Brug:
12000 Tønder bedste dobbelt harpede
Elgin walsend Fyrkul, at leverefrit over
Skibets Side ved Dampskibsbryggen
hersteds til følgende Tider: 2000 Tøn
der ved Vandets Aabning og Resten med
2000 Tønder maanedlig.
1000 Potter raffineret Lampeolie, 600
Potter Fleskolie, 176 pd Talg, 150 pd
reven Blyhvidt, 100 pd rød Mønnie, 60
pd Riflekrudt, 3,5 Tønde grøn Sæbe, 100
Pakker Stearinlys. Leveres ombord i
Skibene i Drammen eller Christiania til
Tider, det behøves. Anbudene bedes
indleveret til Hr. Joh. E. Allum inden
14de Marts førstkommende; hver Kul
ladning maa være ledsaget med Sertifi
kat. Drammen den 29de Februar 1860,
Direktionen ".
B åtene ble så satt i rute fra Drammen til
Christiania søndag og torsdag med
"Kong Brage"; mandag, onsdag og fre-
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Dampskibe! St, Halvard
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Dei forrCge Aar nedkutte 1'Yagtregulallv »kal fremdele*/Vlyes.

C. Y. Olsen.
Rute 1872

dag med "St.Halvard" med retur dagen
etter unntatt tirsdag for "Kong Brage".
Da var den returnert til Drammen for å
gå til Tønsberg hver tirsdag og lørdag
med retur samme dagen. Fra 1861 gikk
"St.Halvard" også til Fredrikshald en
gang i uken til og med 1865. "Kong
Brage" førtes av J.C.Falkenberg mens
"St.Halvard" førtes av S.Røed, senere
O. Børresen. "Til Slæbning er et av Skibene disponibelt i Drammen hver Fredag, Løverdag, Søndag og Mandag fra
Høstroutens begyndelse ".
23. februar 1869 ble det på generalforsamlingen framsatt forslag om "a) at
forsøge Salg afSelskabets Dampskibe St. Halvard og Kong Brage - begge eller et afdisse; b) at indføre saadan Forändring i Selskabets Love, at dets Anliggender kan bestyres af en Direktør,
istedetfor som hidintil af en valgt
Direktion, bestaaende af 3 Medlemmer". Hva det kom ut av dette vet vi
ikke, men båtene ble ikke solgt. I 1870
finner vi kun "Kong Brage" i fart som
angitt i avisene i Drammen og Moss.
"St.Halvard" kan selvsagt ha gått andre
steder.
Så den 10. mai 1871 averterer Drammens Auktionskontor bl. a. "Fredag den

19de Mai førstkommende Kl. 12
afholdes, efter Forlangende af
Direktionenfor Drammens Dampskibsselskab, Auktion paa Drammens Børs,
over Jern-Dampskibene "St.Halvard"
og "Kong Brage" med det til Samme hørende Maskineri, Inventarium, Servicer
og Redskaber af ethvert Slags.
"St.Halvard" staar taxeret i norske Veritas for 7000 Spd., erfor Tiden i fast
Rute mellem Drammen, Horten og
Moss; "Kong Brage" ligger ved Holmens mekaniske Verksted i Christiania og
behøver kun ubetydelig Reparation for
at kunne sættes i Fart med Passagerer
og Gods....".
Samme dag ble det holdt generalforsamling i rederiet for å avgjøre om noen
til da innkomne bud skulle godtas. Høyeste bud på "St.Halvard" av Veritas taksert til 7.000 Spd. var 2.500 Spd., mens
for "Kong Brage" taksert til 12.000
Spd., bare 1.000 Spd. hver for seg, og
begge samlet 3.305 Spd. Dette ble senere høynet til 3.500 Spd. Det ble så
bestemt å holde ny auksjon.
Denne ble holdt samme sted den 31.
mai. Da lå "Kong Brage" ved Akers
mek. Verksted mens "St.Halvard" fremdeles var i fart. Den 13. Juni ble det så
opplyst at "St.Halvard" var solgt til Hr.

C. F. Olsen i Drammen for en "Kjøbe
sum" av 2.750 Spd. Den skulle fortsette
i sin gamle rute men med betydelig ned
satte takster på fraktgods. Når det gjel
der "Kong Brage3 " fant vi den ikke
nevnt i avisen i Drammen, men ien avis
fra Christiania.
22. Juni 1871 averterteH. Christopher
sen fra Christiania: "Tirsdag den 18de
Juli d.a. Kl.5 Eftermiddag bliver paa
Drammens Dampskibsselskabs Vegne
Auktion afholdt paa mit Contor i
Gaarden No. 5 ved Jernbanetorget over
Hjuldampskibet "Kong Brage". Dampskibet, der nu ligger ved Akers
Værksted, bygget i England afJern med
45 Hestes Kraft, sat i Klasse Al i norsk
Veritas, sælges med tilhørende Baade og
øvrigt Inventarium. Da der kun bliver
afholdt denne ene Auktion over Fartøiet,
vil Approbation kunne ventes meddelt
paa Auktionsstedet".
Christophersen averterte så 12. juli at
"Inventarieliste er nedlagt til Eftersyn
paa Holmens mekaniske Værksted, hos
Kapt. Børresen paa Børsen og hos Un
dertegnede ". Noe resultat av salget har
vi ikke funnet.
Først den 6. november 1871 ved salget av hjuldampskipet "Moss" fant vi
følgende: "Fordelagtig Handel. Damp9

Den innstilte ruten 11. Desember 1881
da D/S "Horten" tok over. Siden har vi
ikke funnet noe om "St.Halvard". Et av
ertissement 12. mars 1882 sier: "Den
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skibet "Moss" der for ca. 14 Dage siden solgtes til Hr. OlufOnsumfor 6.500
Spd., er i disse Dage igjen solgt til det
samme engelske Firma, der i sin Tid
kjøbte "Kong Brage", for en Kjøbesum
af ca. 8.500 5pd.".
På forespørsel fra oss fant engelskmannen Graeme Somner med store vansker
de to fartøyene i "the Liverpool Underwriters Register". Båtene var kjøpt av
P.L.Henderson i London og "Kong
Brage"bleomdøpt"Avalon".Denblei
1875 solgt til James Swallow i
Scarborough.
Fra 1872 til 1874 gikk "St.Halvard" i
rute Drammen - Moss og Drammen Horten. I 1875 begynte ikke ruten før
23. juni og da med dampskibet
"Active". Fra 1. september overtok
"Sjøfrøken" ruten til "St.Halvard", som

skal være bygget om til propelldrift og
det er vel rimelig å anta at dette skjedde
i 1875.
I 1876 står det følgende: "Efter
fuldendt Doksætning indtager "St.
Halvard" følgende Sommerrute ....".
Dette året gikk den Drammen - Tøns
berg og Drammen - Moss inntil 8. de
sember. Nå bragte den også post. Dette
gjentok seg i 1877 mens fra 1878 til og
med 1881 kun Drammen - Moss. I begynnelsen av 1878 gikk den fra
Bragernæs Kai og innomToldbod-bryggen men på manges oppfordring ble
rutetidene endret og fra nå av gikk den
fra sin gamle kai, i 1878 kalt
"St.Halvard's gamle brygge ved
Gyldenløves Pläds", i 1879 kalt
"Gyldenløves Plads, Strømsø" og de to
siste årene kalt "Lærums Brygge lige
ved Gyldenløves Plads".

Drammen havn rundt 1914, tegnet etter hukommelsen av Reidar Nielsen, etter Rundtom lokalhistorie fra Drammen nr 2 -1989.
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saakaldte Lærumbrygge, som i mange
Aar har været benyttet af Dampskibet
"St.Halvard", med tilhørende Kontor,
Kulhus og Søbodrum, erfra Vaaren bil
lig tilleie ".
"St.Halvard" skal være blitt solgt til
Archangel i Russland.

"Kong Brage"s
omflakkende liv
"Kong Brage" derimot kom tilbake til
Norge. Som vi så var den omdøpt
"Avalon". Den 25. september 1879 le
ser vi fra Levanger: "Efter kvad vi har
hørt er det i Englandfor det nye Damp
skibsselskab hersteds indkjøbte
Dampskib i disse Dage ventendes her
til. Det skal nemlig være afgaaet fra
Newcastle iforgaards og antages at
gjøre Farten over Nordsøen paa 3 døgn.
Det er et hjulskib indkjøbt for 1900
Pund Sterling af en Privatmand i
Scarborough hvorfra det i endelAarhar
gaaet med Passagerer til et Badested
ved den engelske Kyst. Det skal gjøre
ca. 12 Miles fart. Da det kun har 4,5
Fods Dybgaaende, vil det til enhver Tid
kunne løbe op Sundet her og lægge til
ved Kaierne ".
Nå kom skibet ikke direkte til Levan
ger, men først søndag 7. desember.
"Igaar, Søndag, besøgte første Gang
Hjuldampskibet "Levanger" sit Hjem
sted med samme Navn, ført av den
ualmindelige dyktige og velskikkede
Kaptain Hr. Eggen. Det anløb paa
Touren fra Trondhjem om Frosten,
Vestrum ( Ekne), Hogstad ( Ytterøen),
Sundnæs ( Inderøen) og ankom hertil under gjensidig Kanonade og Flagning
- hvor det ankrede ved den for det be
stemte Brygge, fuldlastet med Gods og
Passagerer".
"Levanger" som tilhørte det nystarte
de Levanger Dampskibsselskab var alt
så kjøpt i Scarborough på Englands øst
kyst og 7 - 8 uker etter den avsluttede
handelen gikk den fra Newcastle og
over Nordsjøen i et orkanaktig vær til
Trondheim der den hadde "undergaaet
en fuldstændig tidsmæssig Reparation
og Opprudsning. Ved Skibets Ankomst
hertil var en stor Folkemasse somlet, for
at hilse det længe paaventede og høist
berettigede Dampskib velkommen til

Levanger - Indherreds-Dampskibsfar
tens oprindelige Hjemsted".
"Levanger" returnerte til Trondheim
samme dagen. Dette var åpningen av en
av de mange "Markedsrouter" som den
kom til å gå i. Disse varte som regel ca.
en uke. Normalt gikk den dog i sommer
ruter og vinterruter. Fortsettelsen av
denne første markedsruten var mandag
og torsdag "Trondhjem - Frosten Lexvigen - Vestrum - Nøst - Hogstad Levanger - Skaanes - Trones - Hyllen Strømmen - Vænnes" med retur dagene
etter men da også innom "Kjærringvig".
Lørdag gikk den "Trondhjem directe til
Levanger med retour samme Dag om
Ytterøen og Frosten". "Fragterne for
saavel Gods som Passagerer beregnes
som de andre paa Fjorden gaaende
Skibe. Expeditionen for Skibet sker i
Trondhjem ved Hr. Lorentz Erbe og i Le
vanger ved Hr. H. Aas. "
Skipets første ordinære rute startet 4.ja
nuar 1880 og i motsetning til i Oslofjor
den virker det ikke som om det fram til
1895 iallfall fantes noen ishindringer.
Den nevnte rute var: "Søndag og Tors
dag fra Trondhjem om Holmberget og
Faanæs i Frosten - Vestrum i Ekne Nøst i Ytterøen - Holsanden i Skogn Levanger - Strømmen og Hyllen i Inder
øen til Værdalsøren eller Tronæs med
retour Mandag og Fredag. Passagerer
maa være forberedt paa, at Skibet kan
være ved Mellomstationerne 1/2 Time
før de angivne Klokkeslet. Gods til Vær
dalsøren losses ved Tronæs, nåar Vand
stand eller andre Naturhindringer van
skeliggjør Indseiling til førstnævnte
Sted".
Så fra 27. mai 1880 gikk den, med en
rekke forskjellige mellomsteder, mån
dag fra Værdalsøren eller Tronæs til
Throndhjem, tirsdag fra Throndhjem til
Levanger og Værdalsøren nåar Vand
standen tillader, onsdag fra en av disse
stedene til Throndhjem, torsdag fra
Throndhjem til Qvamsholmen, videre
herfrå på fredag til Throndhjem for så
til Tronæs eller Værdalsøren på lørdag.
"For Passagerernes Befordring vil blive
holdt de samme Taxter somfør bekjendt,
nemlig Dampskibet "Nea "s .
Alle Vedkommende maa være belavet
paa, at Skibet afgaar 1/2 Time før
angivne Klokkeslett, undtagen fra de
Steder hvor det övernätter.
Moderation for Familier tilstaaes.
Fragt of Gods beregnes efter Regula

Hjuldamperen Levanger, tegnet av Bård Kolltveit.
tiv, som er fastsat for "Kong Oskar" i
Iste Zone, ligesaa Regler om Varers Be
fordring og Afhentning, samt Resicofor
mulig Søskade, Bræk og Lækage, der
gjælderfor dette Dampskib, ogsaa be
stemmes gjældende for Dampskibet
"Levanger".
lidsfarlige Sager maa ikke medbringes
ombord uden speciel Tilladelse.
Dersom Vandstanden ikke tillåter
Anløbning of Værdalsøren, ilandbringes
Passagerer og Gods ved Tronæs. Men
Godset vil blive for Skibets Regning
hjembragt til alle Handlende paa Vær
dalsøren.
Lystreisende, der agter atfølge Skibet
fra Throndhjem til Indherred Lørdags
aftningerne, tilstaaes betydelig
Moderation, og kunnefor samme Beta
lingfølge Skibet tilbage til Throndhjem
hvilken Dag i Ugen senere efter".

Nå var ikke Levanger Dampskibssel
skab alene om å trafikkere rutene i
Trondheimsfjorden. Stenkjær Damp
skibsselskabs båter "Kong Oskar" og
"Stenkjær" gikk mellom Steinkjer og
Trondheim. Så fra 3. juni 1882 utvidet
"Levanger" ruten til Steinkjer og påstod
at "Dette velindrettede Skib kan byde
de bedste Beqvemmeligheder af de
Skibe, som er i Fart her paa Fjorden,
med særskilt Røgelugarfor 2den Plads 's
Passagerer".

Igjen ville det være å gå alt for langt å
nevne de ruteforandringer som fant sted.
Ved generalförsamlingen 3. februar
1881 ble det vedtatt at skibet skulle fort
sette å gå uassurert men at det for
"Interessenterne være Adgang til ved
Henvendelse til Direktionen at faa sine
Aktier forsikrede".

Ved "Levanger"s "Oplægningfra 22de
Mai til 16de Juni" 1883, gikk D/S "Nea"
i dens rute "dog saaledes at Anløbs-ste
det Nøst paa Ytteren denne Tid sløifes".
Så igjen tilbake, var det fra 18. til 29.
juni "Sangerfest- & Markedstiden". Bil
lettprisen på lysttur til Sangerfesten var
på Iste Plads Kr. 3.00 og 2den Plads Kr.
1.75 "ligesom der senere i Ugen er An
ledning til at retournere paa samme Bil
lett".
Sommeren 1884 gikk ruten fra Trond
heim til "Skaanæs" og retur. Dette be
gynte 30. april men ikke med "Levan
ger". "Under Dampskibets Oplægning
indtil medio Junifor atforsynes med ny
Kjedel og tidsmæssig Maskine, vil dets
Routetoure udføres af Dampskibene

Ved sommerruten for 1881 var de seks
første punktene gjengitt over, stort sett
opprettholdt, men i tillegg kom denne
anmerkningen:
"Dettefor Passagerer velindrettede og
behagelige Skib med særskilt Dame Salon lægger altid til ved Kaie i
Throndhjem, Levanger, Strømmen og
Værdalen ".

Denne utvidelsen av ruten varte
tydligvis ikke lenge, men den kamp som
var mellom de ulike selskapene er best
beskrevet i Rederifortegnelse nr. 133
Indherreds Aktie- Dampskibsselskab i
Skipet nr. 3 1991. Her finner man også
den historikk om "Levanger" som vi fra
1895 ikke kommer inn på.
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Directionen,

"Stærkodder" og "Parat". Nåar "Levanger" seiv indtræder i Routen, anløbes
Værdalsøren nåar Vandstanden tillader".
Et skriv fra "Flere Aktieeiere" datert
14.06.1884 til direksjonen for dampskipet "Levanger" ble offentliggjort i avisen noen dager senere. Her kom det
fram at man ved garantien for omkostningene ved nevnte reparasjon hadde
forbeholdt seg at kapteinen, Johansen,
måtte oppsies. Direksjonen hadde da
framlagt kapteinens oppsigelse men senere var den tydligvis gått tilbake på
dette. Det ble ikke godtatt. Envidere ble
det forlangt at fra nå av skulle ikke bare
folk fra Levanger sitte i direksjonen men
også fra bygdene. Særskilt ble nevnt
Værdalen og Inderøen. Hva som kom
ut av dette, vet vi ikke.
Søndag 29. juni 1884 gikk så "Levanger" fra Skaanes til Trondheim etter å
ha vært innom Levanger dagen før. Den
hadde som nevnt fått ny kjele og nytt
maskineri men også nytt dekk m.m.
Igjen ble det hevdet den fordel den
hadde framfor de andre skipene at den
til enhver tid kunne gå inn til bryggene
uansett vannstand. Værdalsøren var nå
stort sett sløyfet og sommeren 1884 gikk
den kun dit 23. juli, 6. og 20. august samt
3. september. "Fragt aj Gods og Passagerer beregnes efter Stenkjærs
Dampskibsselskabs Regulativ ".
12

Kampen mellom selskapene fortsatte
tydligvis, men sommeren 1886 hadde
de felles ruter. Dette varte ikke lenge,
for fra 1. oktober averterte de igjen hver
for seg. Falstad var da sløyfet av
Steinkjerskipene og overtatt av "Levan
ger" mens for Nøst var det omvendt,
Så igjen fra 1. oktober 1887 hadde de
felles avertissement. Denne gangen
varte det adskillig lenger. På general
forsamlingen i Levanger Dampskibssel
skab27. mars 1888 ble det avsatt et be
løp inntil kr. 1000.- til innredning av et
rom i skipet for forsendelse av smør og
andre meieriprodukter. Nå hadde imid
lertid Stenkjær Dampskibsselskab be
stemt seg for å bygge nok et skip til sine
ruter. Denne fikk navnet "Erik Jarl". På
denne tid var prisene for tur/retur Trond
heim - Steinkjer kr. 5.95 på første og kr.
3.20 på annen plass, mens 4.40 og 2.35
respektive mellom Trondheim og Le
vanger. Returbilletten var gyldig ien
måned. "Oproning i Stenkjær og Levan
ger uden Udgift for Passagererne".
(D.v.s. å bli rodd til eller fra skipene når
disse ikke kunne komme til kai).
Nå ble et nytt selskap startet,
Indtrøndelagens Dampskibsselskab,
som lot bygge passasjerskipet
"Indtrønderen" ved Akers mek.
Værksted. Denne ble satt i fart 5. no
vember 1889 og krigen var igang igjen.
"Erik Jarl" var tydligvis ikke særlig vellykket og iallfall fra 1. oktober 1890 var

den ikke i rute. Den skulle bygges om
til propelldrift, noe som skulle være fer
dig våren 1891. "Levanger" var blitt
gammel og en annonse om generalfor
samling 11. november 1890 opplyste at
til behandling var spørsmål om nytt
skrog eller reparasjon av det gamle. Her
ble det besluttet å innby til tegning av
nye aksjer uavhengig av skipets gamle
gjeld, direksjonen ble bemyndiget til å
si opp kontrakten med Stenkjær Damp
skibsselskab da "Forudsætningen for
denne ved det med "Erik Jarl " indtrufne
Forhold i det væsentlige er bristet" og
det ble henstilt til direksjonen om for
handlinger med et eller begge de andre
dampskipsselskapene om overenskomst
i en eller annen for eget selskap heldig
form.
Inbydeisen til aksjetegning ble beslut
tet med det for øye å skaffe skipet nytt
skrog. Erklæringer fra fagfolk om at
dette var nødvendig ble fremlagt. "Mas
kinen, derforfaa Aar siden paakostedes
over 25.000 Kroner, undergik derved en
saa gjennomgaaende Hovedforändring
at den er at betragte gjevngod med en
ny". Adskillig av "Inventariet" var av en
fagmann funnet meget godt. Det ble
fremlagt tegninger fra ingeniør
Weidemann av et "velindrettet Skib med
god Bundfacon, endog lidt mer
grundtgaaende end det gamle, nogle
Fod længere, men fyldig og med mer
Bæreevne". Det hele var kalkulert til
40.000 til 45.000 kroner. Den nevnte ak
sjetegningen ble lagt ut 13. desember i
Værdalen, Inderøen, Skogn, Frosten og
Levanger samt ombord i "Levanger".
Det var hele og halve aksjer pålydende
kr. 100,- og kr. 50,- respektive og ut
bytte skulle utbetales uavhengig av ski
pets gamle gjeld.
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Ekstrarute 18. mars 1884

Den 22. november 1890 gav Stenkjær
Dampskibsselskab beskjed til Indtrøndelagens Dampskibsselskab at når
"Erik Jarl" var ferdig ombygget ville de
muligvis komme med forslag om et eventuelt samarbeide. Inntil da skulle kampen
fortsette til tap for selskapene og uten
fordel for publikum. En enighet mellom
formennene ide to selskapene ble blankt
avvist av Steinkjers direksjon.
Utpå våren 1891 kom man dog til
enighet og fra 5. april kalte de sommerruten "De forenede Indherredske
Dampskibsselskabers Rute", noe som
ble forandret til "Deforenede Stenkjær, Levanger- og Indtrøndelagens
Dampskibsselskabers Skibe paa
Indherredsfjorden " fra 1. Juni.
Fra 31. desember 1891 overtok
Steinkjerskipene raten til "Levanger" da
denne, dagen før, forlot Levanger for å
gåtilTrondhjemsmek.Værkstedderdet
nye skroget skulle bli 9 fot lenger. I den
forbindelse gav Nordre Trondhjems
Amtstidende en historikk om skibet.
At "Kong Brage" skulle være bygget
i Liverpool tillåter vi oss å betvile. Hvorfor kom den da som ny til Drammen fra
Newcastle der "St.Halvard" med sikkerhet var blitt bygget og det påståes at
"Statsraad Jonas Collett" var bygget?
Det var meningen at "Levanger" skulle
være tilbake i fart i april 1892 men vi
har ikke funnet den nevnt før i sommerraten det året. Denne startet 15. mai.

Samarbeidet mellom selskapene fortsatte og siste året "Levanger" var med
mens i Levanger Dampskibsselskabs
eie, nemlig 1894, gikk den Tronæs Hylla - Sundnæs - Levanger - Holsand
- Ekne - Faanæs - Holmberget - Tronhjem på mandag, onsdag og fredag med
retur innom de samme stedene på tirsdag, torsdag og lørdag dog med Hokstad
inkludert tirsdag, onsdag og lørdag.

brukt til å redde lasten, men 10. september gikk vinden over til stiv kuling fra
syd med voksende sjø. Da måtte arbei
det innstilles etter åha bjerget smøret
og 200 av de 250 kassene med egg. Vin
den økte så til storm og den 12. septem
ber sank "Evens" og stupte utfor under
vannsfjellet. Dykkere fant den senere på
16 favners dyp og ca. 30 favner vest av
strandingstedet. Assurandørene overdro
skipet til Bjergningskompaniet som
først begynte hevingen i midten av juli
1924. Hengende ca. 15 favner under
løftelekteren "Tinto", ble begge slept
til Larkollsundet der den ble hevet ved
Eløya og den 15. august brakt inn til A/S
Moss Værft & Dokk hvor den senere
ble hogd.

15. mars 1895 fikk "Levanger" en skade
på akselen ved avgang fra Trones. Den
fortsatte til Trondheim for egen hjelp
men ble her tatt ut av raten, som ble
overtatt av "Erik Jarl".
Den 28. mai ble det opplyst at "Levanger", som ikke var reparert etter
akselbraddet, var solgt ved auksjon til
et
et nytt
nytt aksjeselskap
aksjeselskap ii Levanger.
Levanger. Skipet
Skipet
skulle taues til Akers mek. Værksted og
„,.__,
,
°
ombygges til propelldrift.
propelldnrt. Farten skulle
jtDb
f tøkes
fra 88 til
til 10
Økes fra
10 knop.
knop. Dette
Dette skulle
skulle ta
ta
ca. 3 måneder. Skipet returnerte iny
skikkelse 10. oktober 1895 med ny maskin og større fart men med større dypgang. Resten av skipets historie finnes,
som nevnt, i Skipet nr. 3 1991.
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Boken Drammen, 19 Juni, 1811-1911
T., , f „ A . f
Tiden (en fælles Avis for Drammen,
Kongsberg og Holmestrand)
Drammens-Adressen
Buskerud Amtstidende og Drammens
Adresse
Drammens Adresse
Drammens Blad
Drammens Tidende
Til slcilPfPTl
m,
_,
,
JVloss
lilsKticr
Aft ~ ,
No ™ve Trondhjems Amtstidende
Norges Handels- og Sjøfartstidende
Harald Lorentzen: "Fjordbåtenes Saga"
Jo Sellæg, Drammen
Graeme Somner, Christchurch, England

Som D/S "Evens" av Skien, kom den i
september 1921 inn Kristianiafj orden på
reise
Aalborg med
danske egg
reise fra
fra Aalborg
med danske
egg og
og
dansk smør. Den B.september grannstøtte den på Havskaar sydvest av
Fuglehuk. Norsk Bjergningskompani's
"Nap" stakk for dypt til å komme inn til
havaristen,
havaristen, så
så grantgående
grantgående lektere
lektere ble
ble

I

Jag vill här presentera min första foto-offert med norska fartyg. Jag har valt ut 20 st fartyg av olika typer,
de flesta fotograferade på 1960-talet. Bilder kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris 5:-), 13x18 cm (pris
10:-) och 18x24 cm (pris 25:-). Till varje beställning kommer enhetsporto med 15:-. Sänd Din beställning
tilsammans med betalning (kontant i NOK el. SEK) til undertecknad, så kommer fotona så snart som
möjligt. Offert no 1 är öppen tre månader efter tidningens utgivningsdatum. Väl bekommet!
mt Anne-Berith
ms Arnstein
ms Askheim
msBjøRKEVÆR
ms Breim
ms Brielle
ss Bruin
ms Bure
ms Delfinus
ms Erika

295-1944
499-1960
1989-1929
151-1906
10434-1961
298-1962
1879-1955
1099-1962
1335-1948
199-1933

ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
mt

Frigomare
Gevobulk
Gullfjell
Havpil
Jocers
Knarr
Modena
Normandie
Obrestad
Octavian

298-1964
828-1964
167-1912
1037-1962
199-1971
381-1954
9371-1959
298-1964
1297-1967
26857-1954

Tomas Johannesson
Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige
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Lekterne S.S.4 (1) og S.S.9 ved Brannskjærutstikkeren, Filipstad, på slutten av 1950-tallet. Begge gikk senere tapt vedforlis.
Foto Mittet, via Norsk Sjøfartsmuseum.
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Av Arne Bardalen
lag Åtte år etter etableringen av A/S Svelviksand, den 25. september 1926, registreres selskapet Sand og Singel
\J A/S i handelsregisteret. Dets formål vedtas til "at udnytte sandfelter i Bogen i Hurum samt at drive handel med sand,
singel og lignende". Aksjekapitalen er 300.000 kronerfordeltpå 300 aksjer å 1000 kroner. Detførste styret ble bestående av
dampskibsexpeditør Oscar Bernt Christopher Fisher, Solligaten 1, Oslo, grosserer Ole Olsen Bull, Slemdal, Vestre Aker, god
seier Einar Hirsh, Lilleaker, Ullern, godseierWilhelm Mohr, Fjøsangerpr. Bergen, samt som administrerende direktør kaptein
cand.jur. OlafLangberg Holm, Vinderen. Førstnevnte var styrets formann. Selskapet overtar den sandtaksdrift Hurum Kom
mune seiv har bedrevet iflere år, med utskipingsanlegg i Bogen på Verkethalvøyas sørøstlige side.
Selskapets virksomhet kommer også til
omfatte drift av Spro Stenknuseri på
Nesodden, og lekterflåten involveres
også i denne farten. Selskapet markedsføres i 1930-årene som "specialforret
ning i SVELVIKSAND og SPROSINGEL". Denne kombinasjonen kan
også være en kilde til selskapets navn.
Anløpssteder i Indre Oslofjord er A/S
Ferdigbeton på Lysaker, Oslo Mørtelverk i Bestumkilen, Oslo Betongfabrikks anlegg på Sjursøya, Oslo Veivesen ved Bispekaia, pukkverket på
Spro samt selskapets eget anlegg på
Brannskjærutstikkerens nordre kai,
Filipstad. Forøvrig omfattes byene rundt
fjorden, samt Sando Pukkverk i Sande.
14
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Transporten foretas ide første år i vesentlig grad av sandjakter med lokal tilknytning, sammen med fartøyer fra A/S
Svelviksand og A/S Transport i Drammen. Aktiv er også den hollandskbygde
motorlekteren Tunøy av Sarpsborg. Det
er uklart når den første lekter S.S. 1 (I)
anskaffes, men-S-S. 2 (I) overtas i 1930.
Selskapet kjøper slepebåten Orvald
Syversen i 1931, som fikk navn etter
daværende formann i sandtaket. Taubå-
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ten er bygd i Holland i 1911 og selges
videre i 1934. Rett etter overtakelsen
involveres båten iet alvorlig uhell ved
Gåsungene i Oslofjorden. Natt til den
25. februar 1931 grunnstøter Orvald
Syversen med lekteren P. 51 på slep, og
begge påføres betydelig skade. P. 51,
som under grunnstøtingen hever seg
omlag en fot, glir bortover grunnen og
blir stående på med nesten hele sin
lengde mellom fyret på Gåsungene og

varden østenfor. Lekteren tilhører R
Pedersen & Søn og er innleid av Sand
og Singel for en periode på 5 år for kr
55,- per dag. Den var bygget i 1889 og
hadde en dødvektskapasitet på 560 tonn
ved 10 fot dypgående. Slepebåtens fø
rer, som seiv hadde stått til rors fra Svel
vik til han hadde passert Digerud, over
lot her styringen til en 21 år gammel
dekksmann. Denne forvekslet Gåsun
gene fyrlykt med Ildjernsflu fyrskip og
hadde i det lette snødrevet styrt på fyr
lykten istedet for på fyrskipet. Sleperen
var en stålwire på omlag 35 favner og
kunne vanskelig kappes av lekter
føreren. Han var dermed et hjelpeløst
vitne til ulykken. Orvald Syversen traff
grunnen med en fart mellom 4,5 og 5
knop (full fart), og gjorde et par små
hopp fremover før den stanset. Den kom
av grunnen for egen maskin, men mak
tet ikke å bringe lekteren flott. Taubå
ten var sprunget lekk og gikk omgående
til Nylands Verksted for et åtte dagers
reparasjonsopphold.
Slepebåten Robust, tilhørende R Pe
dersen & Søn, kom til strandingsstedet
ved 9 tiden om formiddagen den 26. fe
bruar, men da lekteren var halvfull av
vann, var det lite man kunne gjøre.
Norsk Bjergningskompani ble engasjert,
og utpå ettermiddagen ankom bergings
båten Ulabrand. Dennes besetning gikk
straks igang med pumping og lossing
av lasten. Fartøyet ble senere avløst av
bergingsbåten Nap. Det ble kastet over
bord ca. 200 tonn sand, og ved hvert
høyvann ble det gjort forsøk på å trekke
lekteren av grunn. Dette lykkes imid
lertid først ved 4-tiden om ettermidda
gen tirsdag 3. mars, etter at lekteren har
stått på grunn omlag fem døgn. Uhellet
blir etterfulgt av en rettssak og dom i
Oslo byrett, hvor Sand og Singel blir
dømt til å betale 11,643 kr i erstatning
til lekterens eier, grunnet tingleiefor
holdet for denne.
Omkring 1935 kjøper selskapet den 750
dødvekttonn store kornprammen Ceres
fra A/S "Ceres" Korn- og Foderstof-for
retning i Aabenraa i Danmark. Den får
navnet S.S. 6 og er i flere år selskapets
største. Lekteren, som var bygd i Ross
lau i 1898 og forlenget i 1921, var blitt
innkjøpt fra Kiel til Danmark omkring
1929. Den hadde ligget fast i havnen i
Aabenraa, og under lossing av store
kornskip ble den lagt på yttersiden, slik
at det kunne losses til to sider. Omtrent
samtidig, trolig noe tidligere, importe-
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Slepebåten Bogen, ex T.I.D.178 med sin originale skorstein vinteren 1946 eller 1947.
Båten ble innkjøpt av Sand og Singel ASfra Storbritannia i 1946 og var i selskapets eie
frem til 1977. Foto Waldemar Jahnsen via Per-Erik Johnsen
res den utenlandske lekteren Grita, som
får navnet S.S. 5 (I). Denne har én stor
luke og er uten rorhus.
I perioden fra salget av Orvald Syversen
i 1934 og frem til slutten av annen verdenskrig slepes lekterne av innleide taubåter, hovedsakelig fra A/S Transport i
Drammen. På denne tiden går det igjennomsnitt to slep (av to lektere av gangen) til Oslo per uke.
I 1946 anskaffer selskapet igjen egen
slepebåt, da den britiske T.I.D. 778kjøpes inn fra Southampton. Båten, som var
en av 182 like serieproduserte engelske
taubåter bygdunder krigen (T.I.D. =
Tug, Inshore and Dock), bringes til
Norge av et eget utenlandsk mannskap .
Den leveres ved kaien til Svelvik Pa-

pirfabrikk. Rederiet, ved daværende
sandtaksformann Arne Syversen, anset
ter det nødvendige mannskap etter annonsering i Svelvikposten, og Fritz
Lippert og Robert Bogen, begge fra
Bogen i Hurum, tiltrer som henholds
vis skipper og maskinist.
Fartøyet gis snart navnet Bogen, etter
ønske fra daværende direktør Sandberg
i Sand og Singel. Båten var utstyrt med
oljefyrt dampmaskin med fast propell.
Det benyttes fyringsolje til 18 øre per
liter. Oljeprisen var imidlertid stigende
i årene etter krigen, og i 1953 føres bå
ten til Hälsö ved Göteborg for ombygging til dieselmotordrift. Valget faller på
en 210 hesters B olinder med tilhørende
3-bladet vripropell. Båten får også ny,

S.S.2 og S.S. 6 ved Sand og Singels brygge i Bogen sommeren 1979. Sistnevnte ble kjøpt
fra Danmark midt på 1930-tallet og gikk i sandfarten i omkring 50 år. Foto A Bardalen
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Tirsdag ettermiddag, den 26. juni 1955,
avgår Bogen fra Svelvik med sand
lekterne S.S. 8 og O.H. V. 14 bestemt for
Oslo. O.H. V. 14 (også kalt "Padda"
grunnet sin flate form), som tilhørte
Oslo Havnevesen, hadde hverken luke
karmer eller ror. Etter passering av
Rødtangen begynner det å friskne på fra
syd, men da lekterne ikke syntes å ta
inn vann, blir det besluttet å fortsette.
Ved Østnestangen ble det slått halv fart,
og skvalpesjø slår over rekken på
O.H. V. 14. Alt vannet går rett inn i sand
lasten, og lekteren blir dypere og dypere
i vannet. Man lar surringene mellom
lekterne gå, og straks etter går O.H. V. 14
ned.
Den nye S.S. 4 (II) under bygging ved Bråten Slipp & Verft (Tollef Hvale) i Porsgrunn
senvinteren 1963. Lekteren ble bygd i to deler og senere satt sammen i dokka til PMV.
Foto via Kjell Malmgren
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vindvær. S.S. 8 skades også og driver i
iand på stranden, men lar seg redde. Det
nye lasteanlegget tas i bruk igjen i Bo
gen i februar 1955, og siden har all lasting foregått der.

I 1956 kontraherer selskapet sitt første
nybygg, en lekter på 1250 dødvekttonn
ved Bråten Slipp & Verft i Porsgrunn.
Verkstedet drives som et familieforetak
av maskinteknikeren Tollef Hvale. Her
ble det i en 40-års periode frem til av
viklingen omkring 1970 bygget i alt 40
lektere, blant annet elleve 300-tonnere
til Tinnfos Papirfabrik på Notodden.
Nyskapningen bygges med knekkspant
og enkeltkrumme plater. Stålet hentes
fra en rørgate med diameter ca. l,5-2m,
kjøpt av Hvale i samarbeid med en
skraphandler. Rørgaten, som ble demon
tert på begynnelsen av 1950-tallet,
hadde ført vann fra Farrisvannet ned
mot Larvik, antakelig til kraftproduk
sjon. Lekteren bygges på spesifisert reg
ning til en sum av 257.000 kr. Den svei
ses sammen i ett stykke på en slippvogn
parallell med Skienselva, og får ved le
vering navnet S.S. 2. Den gamle S.S. 2
(II) selges så til Göteborg for opphug
ging ved årsskiftet 1956/57.

Selskapet anskaffer i 1954 den belgiskbygde motorlekteren Brumle fra Half
dan Helium i Svelvik. Brumle hadde
siden siste krig vært benyttet av A/S
Gånger Rolf (Fred. Olsen & Co.) som
"feeder" på havna i Oslo, spesielt til
omlasting av Fred. Olsens middelhavs
båter. Fartøyet, som får en kort karri
ere, går blant annet i sandfart på Sande
fjord før den selges til Nederland året
etter. På samme tid kjøper Sand og Sin
gel lekteren Irene Kiehn på omlag 1100
dødvekttonn fra rederiet J.C. & H.C.
Kiehn i Hamburg. Lekteren, som var
bygget i 1904, hadde hele tiden frem til
salget til Norge hatt klasse i
Germanischer Lloyd. Den trer inn i flå
ten under det nye navnet S.S. 9.

Vel to år senere er det igjen duket for
dramatikk. Tirsdag den 26. november
1957 er Bogen underveis til Oslo med
lekterne S.S. 3og P.26 .1 Drøbaksundet
møter slepet tåke og stopper og korter
inn sleperen. Klokken 21.00 passeres
Kaholmen lykt, og det settes halv fart. I
tåken ses to passerende skip, samt en
taubåt med slep. Det synes å være god
klaring. Farten reduseres ytterligere, og
når Digerud tåkelur kan høres om ba
bord baug, går Bogen med sakte fart.
Da høres en båt lenger inne i fjorden,
antakelig ved Digerud. Det møtende
fartøy nærmer seg, og dets tåkesignal
høres om babord. Straks etter kommer
baugen og en hvit topplanterne til syne
i tåken rett forut. Ett kort fløytestøt hø-
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S.S.4 klarfor slep til PMVfor sammenstilling. Foto via Kjell Malmgren.
mindre skorstein. Innredning og skrog
var opprinnelig ikke isolert som klimaet
forlanger her til lands, da båten egentlig skulle gjøre tjeneste for britene i
Suez-kanalen. Dette ble rettet på etter
at båten kom til Norge.
Sandtaksdriften hadde siden starten i
1926 vært basert på utskipning og utgrävning på morénens sydside. På 1950tallet begynner sandressursene å bli
knappe, da hovedveien til fergen over
Svelvikstrømmen legger beslag på veldige sandmengder. Det oppnås enighet
med myndighetene om omlegging av
veibanen østover inn til fast fjellgrunn.
Dette arbeidet utføres for selskapets regning. Ien treårs periode mens planleggings-og byggearbeidene pågår, må lastingen derfor overflyttes til Dramstadbukta på nordsiden av Ryggen. Dette
anlegget er spesielt utsatt for nordlige
vinder samt is vinterstid, og lekterne S.S.
4 (I) og S.S. 5 (I) går ned her i sterkt
16

res, og Bogen svarer med hornet. Skip
peren på Bogen gir hardt styrbord ror
og svinger akkurat klar av det møtende
fartøy. Dette viser seg å være det liberia
registrerte tankskipet Andreas (13.262
brt), nettopp avgått i ballast fra Fager
strand på reise til den Persiske Gulf. Et
par minutter senere, omlag klokken
21.45, tørner den inn i S.S. 3 ved akter
luken. Kollisjonsstedet er ca. en kabel
lengde NØ av Storegrunnen. Den lille,
åpne lekter P.26, tilhørende R Pedersen
& Søn, som ligger tom forut på babord
side, går akkurat klar. S.S. 3s akterskip
presses ned, og Andreas blir stående
med stevnen inne i lekteren. Tankeren
bakker ut ca klokken 22.00, og lekteren
synker umiddelbart.
Rett før jul i 1960 får Bogen problemer
i isen. Kl. 00.25 fredag den 16. desem
ber 1960 nærmer taubåten seg Dyna fyr
med slep. Plutselig merker maskinisten
at det strømmer inn vann i akterkant av
maskinen gjennom en bunnplugg. Len
sing settes i gang, men da båten endelig
ligger fortøyd ved Brannskjær
utstikkeren, greier de ikke lenger å holde
båten lens ved egen hjelp. Oslo brann
vesens Sjøsprøyt II var snart på plass,
og slänger ble rigget til. Lekkasjen ble
stoppet ved hjelp av tvist og sekker.
Uten dette ville båten sannsynligvis ha
sunket. Bukser og Bjergningsselskapet
ble senere kontaktet, som brakte taubå
ten til Nylands Verksted for dokksetting.
Konklusjonen etter skadebesiktelsen var
at dreneringspluggen i maskinrommet
var falt ut, antakelig som følge av berø
ring med is.

lom fartøyene er ca. 1 nautisk mil. Det
møtende lasteskip viker ikke, og Bogen
og S.S. 9 gir hardt styrbord ror og ett
kort støt i fløyten. Kort tid etter, klokken 00.52, kjører det møtende fartøy,
MS Logna av Leith, med baugen inn i
S.S. 9s aktre luke på babord side i vel
10 knops fart ica 70 graders vinkel. Stedet er omlag 8 kabellengder nord av
Steilene fyr. Etter sammenstøtet tar
Østern ombord personene fra lekteren,
samtidig som han seiv går over for å besiktige skaden. Den tok stadig inn vann.
Dekksmannen på taubåten gikk også
ombord på havaristen, og slepetrossen
som var sprengt, ble festet igjen, for om
mulig å slepe lekteren til land. Det viser seg imidlertid at den tar inn så mye
vann at den ikke kan berges, og sleperen må kappes på ny. S.S. 9 synker omlag 10 minutter etter kollisjonen.
Flåten må styrkes som følge av ulykken, og selskapet kontraherer igjen et
nybygg ved Bråten Slipp & Verft i Porsgrunn, den nye S.S. 4. Dette blir en søsltr av toeren, men en benytter nå vanlig
skipsstål som byggemateriale. Fartøyet
bygges denne gang i to separate deler
som sjøsettes hver for seg. Tollef Hvale
leier flytedokka ved Porsgrunn Mek.
Verksted for sammenstillingen, som
foretas etter en nøyaktig oppretting ved
hjelp av kikkerter. Lekteren er så klar

På denne tid overdras pukkverket på
Spro til Ingeniør F. Selmer, og lekter
trafikken hit opphører.
Vel to år senere er det igjen dramatikk i
luften. Ved midnatt den 6. februar 1963
avgår Bogen fra Filipstad med tom
lekteren S.S. 9 på slep. Februarnatten er
klar, og lekteren følger på 50 meters sle
per. Ved Ildjernsflu får man på Bogen
øye på et inngående fartøy litt syd for
fyret på Steilene. Omkring en nautisk
mil senere får slepebåtfører Aage Østern
øye på dets røde og grønne lanterner.
Litt senere får han se det møtende skips
grønne lanterne godt synlig på babord.
Østern bemerker til maskinist Robert
Bogen: "Han er stiv i det grønne". Bo
gen erklærer seg enig og tilføyer "Det
ser ut som det går gæli". Avstanden mel-

til levering sensommeren 1963. Prisen
ble denne gang vesentlig høyere, mel
lom 500.000 og 600.000 kr. Verkstedet
påføres imidlertid en bot på 25.000 kr.
som følge av forsinket levering.
Noen år senere inngås nok en avtale med
Bråten Slipp, da lekterne S.S. log S.S. 8
får nye rorhus med tilstøtende lugar. Tidligere hadde lugarfasilitetene kun ligget
under dekk, og dette førte til en vesentlig
standardhevning for besetningen. De nye
rorhusene, som rulles ombord i lekterne,
bygges i stål til en kontraktspris på mel
lom 40 og 50 tusen kroner.
Den 25. august 1965 går den nye, kraf
tige taubåten Hurum overleveringstur på
Bundefjorden. Båten var bygget som
kombinert slepebåt og isbryter ved
Lysøsund Mek. Verksted i Bjugn, en underavdeling av Lysøsund Sildolje- &
Kraftförfabrik A/S. Under prøveturen
oppnås en fart på 10,9 knop. Hurum,
med sine 400 bhk, innehar i20 år rollen
som sanddriftens sterkeste taubåt. Bo
gen fortsetter en tid i parallell rute, men
går så over i rollen som reservetaubåt.
I 1969 inntreffer så den mest alvorlige
ulykke i denne sandfartens historie.
Mandag ettermiddag den 10. mars av
går Hurum fra Bogen med lekterne S.S.
2og S.S. 6 bestemt for Oslo. Været er
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Taubåten Hurum
ved Utstikker C,
Pipervika, over
leveringsdagen
25. august 1965.
Båten er bygd ved
Lysøsund mek
Verksted i Bjugn.
Foto Robert
Bogen.
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Bogen med S.S.4 og S.S.6 passerer Filtvedt på vei mot Oslo, antakelig høsten 1965. Merkforøvrig taubåtens nye, mindre skorstein
montert i 1953. Foto Robert Bogen.
blikkstille i fjorden. Utenfor Digerud
fyrlykt ved Fagerstrand kommer slepet
for nær land på grunn av et møtende,
sydgående fartøy. S.S. 2, som lå på styrbord side i slepet, berører Digerud-grunnen og springer lekk i styrbord sidetank.
Ombord i Hurum merker man klokken
21.30 risting i skroget, og ved å rette
lyskasterne akterover oppdages S.S. 2
liggende med bunnen i været. Trossene
til S.S. 6 hadde sprunget, og denne forble uskadd. Kriminalpolitiet i Oslo varsles over radio kl. 21.35 om at to mann
er savnet. Hurum holder seg ved havaristen, og taubåtene Bob og Bele kommer til fra Oslo ved 23-tiden. Sammen
fikk taubåtene trakket lekteren inn til
stranden, der den ble satt på grunn fordi
man fryktet at den skulle synke. To froskemenn fra Bob går ned og finner de to

omkomne lekterskipperne, henholdsvis
62 og 47 år gamle, i lekterens styrehus,
Føreren på S.S. 6 oppholdt seg bekla
geligvis ombord i havaristen og var en
av de omkomne. Den enes armbandsur
hadde stanset på kl. 21.10. Lekteren ble
senere snudd og midlertidig tettet, for å
bli brakt til Nylands Verksted i Oslo av
taubåtene Beni og Bob for dokking og
reparasjon den 16. mars.
Lekter S.S. 3 (III) selges til Sandefjord
i 1976 for føring av skrapjern. Taubå
ten Bogen selges så til Kavringen Båt
senter ved Nesodden i 1977 etter en tids
opplag ved Verket. Båten benyttes her
til berging av fritidsbåter og lignende
oppdrag frem til slutten av 1980-årene.
Den senkes i Bunnefjorden lille julaf
ten 1990.

S.S. 3 (III) tilhørte Sand og Singel en snau 20-årsperiode frem til 1976. Her er den
fotografert senere som J.A.P.3, tilhørende Johan Almar Pedersen, Sandefjord.
Foto via Kjell Malmgren
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S.S. 2 opplever sitt andre havari høsten
1977, men denne gang uten tap av men
neskeliv. Hurum var for innseiling ved
Dyna-løpet til Oslo havn den 8. septem
ber 1977 med de sammenkoplete lek
terne S.S. 1 og S.S. 2 på slep, begge for
lossing ved Brannskjærutstikkeren.
Under passeringen av Kobbernaglen
klokken 22.25 skjener S.S. 2 ut mot styr
bord, grunnstøter, og blir hengende fast
i skjæret med baugen. Akterskipet syn
ker under vann, og lekteren blir liggende
på to undervannskabler som danner
kraftforbindelsen til Kobbernaglens sjø
trafikkanlegg. Hele anlegget ble satt ut
av drift, og det måtte foretas en provi
sorisk krafttilførsel. Lekteren ble tømt
for last på stedet, lenset og brakt ende
lig flott av Bukser og Bjergningsselska
pet den 16. september. Bunnen mellom
forpigg og sidetank på styrbord side
viste seg å være perforert. Den kom i
drift igjen etter et lengre verksted
opphold.
Det tidligere tyske elvefartøyet M.W.
111 kjøpes fra Nils Halvorsen A/S i
Porsgrunn i 1974 under navnet Mette.
Maskineriet er allerede fjernet av den
tidligere eier, og fartøyet får navnet S.S.
5 (II). Det har lav lastekapasitet, 400
tonn, og er i relativt dårlig stand. Den
styrer imidlertid godt under slep p.g.a
sitt slanke akterskip. Den benyttes en
del på Fredrikstad, men selges videre i
1978 til Magnus Albrigtsen, Svelvik,
innehaveren av Svelvik Slipp & Motor
verksted. Her ligger den i opplag, inntil
den tas i bruk av Gunnar Sørby i Son i
juni 1980. Han benytter den for frakt av

sand til utfylling i forbindelse med byg
ging av ny småbåthavn på stedet, og S.S.
5 går et par vendinger Son-Svelvik i
1980 og 81. Under et vindvær den 14.
oktober 1981 synker imidlertid lekteren
inne på havnen i Son. Skroget var i svært
dårlig forfatning, og en fortøyningsbøye
hadde slått hull i akterskipet. Den blir
så liggende på bunnen nesten 2 år, med
baugen ragende høyt over vann. Den
heves imidlertid ved hjelp av pongton
ger, og 19. august 1983 er den igjen fly
tende. S.S. 5 slepes av taubåtfører Roy
Martinsen, Tofte, den 20. august 1983
for senking i Dramstadbukta.
I samme periode opplever selskapet sitt
siste forlis. Torsdag 30. juli 1981 kl.
16.45 avgår slepebåten Per av Fredrik
stad fra Svelvik med de fullastede lek
terne S.S. 1 og S.S. 8 på slep side om
side. Arne Scheeles Per vikarierte for
Hurum, som hadde sitt årlige verksted
opphold ved Drammen Slip & Verksted.
Ved passering av Kaholmen i Indre Os
lofjord oppdages det at S.S. 1 har fått
förlig trim og slagside til styrbord. Si
den S.S. 1 befant seg på babord side, tok
den etter hvert inn noe vann som ble
presset opp mellom lekterne. Det ble
slått fast at lekteren tok inn vann i laste
rommet. Slepet befant seg midt i skips
leden, og man besluttet å gå med sakte
fart inn mot Fagerstrand. Ved ankomst
Fagerstrand red var situasjonen forver
ret, og lekterens akterskip begynte å
heve seg. Klokken 21.20 ble lekterne
koplet fra hverandre, og lekter
mannskapet ankret S.S. 8. Per huker S.S.
1 akterut for å slepe den mot sandstran
den nord for nordre kai på Fagerstrand
tankanlegg. Lekteren synker fortere og
fortere, og man tar raskeste vei mot land.
Under oppbremsing av lekteren får Per
en trosse i propellen og blir manøv
reringsudyktig. Dette førte til at lekte
ren traff land og tippet rundt. Klokken
var blitt 21.35, og lekteren blir liggende
mot land med bunnen i været. Per blir
liggende langs siden. Det gjøres forsøk
på å sette fortøyning i land, men dette
stoppes av kaioperatøren på Fagerstrand
tankanlegg, da dette ville ha funnet sted
på deres område. Slepebåtene Loknekt,
Lotug og Bryteren anropes, men kun
Bryteren er tilgjengelig. S.S. 1 begyn
ner å drive fra land og synker dypere
ned, og Bryteren får beskjed om å sette
full fart. Klokken 24.00 ankommer Bry
teren og begynner å trekke S.S. 1 mot
sandstranden nord for nordre kai på Fa-

S.S.2 assisteres av Bukser og Bjergningsselskapets taubåter Bob og Bjønn etterforliset
på Kobbernaglen, Oslo hovn i september 1977. Den ble hevet og tettet av B+B og satt i
fart igjen etter et lengre reparasjonsopphold. Foto via Harald Lorentzen

gerstrand. Det lykkes imidlertid ikke å
få sig på lekteren, og sleperen ryker
klokken 00.30. Man beslutter å vente på
Scheeles taubåt Big, som er underveis
fra Tofte. Big ankommer klokken 02.20,
og sammen med Bryteren forsøker den
å trekke den havarerte lekteren nordover
inn på grunt vann. Klokken 03.00 ryker
imidlertid begge sleperne, og S.S. 1 går
ned pa 80 m dyp.

Lekter S.S. 6 går sine siste turer i denne
tiden og legges opp for godt på vestsi
den av kaianlegget i Bogen.
1. januar 1982 selges Hurum og de gjen
værende lekterne S.S. 2,4, S.S. 4, S.S. 6
0g S. S. 8 sammen med produksj onsan
leggene til A/S Svelviksand. Selskapet
eksisterer imidlertid fremdeles noen år
i stilling som ren eiendomsforvalter.

Skipsliste for Sand & Singel A/S
(Overtatt av A/S Svelviksand 1.1.1982)
Slepebåten
ORVALD SYVERSEN - MVLF
56,5' x 14,2' x 6,9'
37brtl2nrt
1911 Bygget i Dordrecht, Holland, som K.G.
7 for W.J. Kalis Wzn. &F. de Glopper,
Rijswijk. Solgt til Sverige, navn uendret.
1919 Innkjøpt fra Göteborg av A/S
Fredrikshalds D/S-selsk. (M.A. Martinsen),
omdøpt Fredrikshald 4.
2.1928 Nytt navn Halden 4, Halden Dampskibsselskab a/s.
1931 Kjøpt av Erling Hovdan, Skippergaten
5, Oslo, omdøpt Orvald Syversen.
1931 Kjøpt av Sand & Singel A/S v/ styreformann Olaf Holm.
2.1931 Grunnstøtt ved Gåsungene i Oslofjorden med lekter P.5 1 på slep 25. februar.
1.1934 Nytt signal LEOX.
1934 R Pedersen & Søn, Oslo. Skjebne
ukjent.

BOGEN LLXP
Loa20,94mB5,21mDybdeeks.kjøl2,19m.
54brt 11 nrt (1946)
49 brt 16 nrt (1980)
1946 WM Pickersgill & Sons Ltd., Sunderland, England. Levert som TID 178, klas
set i British Corporation. Helsveist skrog.
Dampmaskin bygget ved John Dichinson &
Sons Ltd. Sunderland
11.1946 Innført til Norge av Sand & Singel
AS, Oslo, omdøpt Bogen.
1.1953 Ombygget fra damp fremdriftsmas
kineri til motor ved J.W. Bergs Mek. Verkstad, Hälsö pr. Göteborg.
12.1960 Sprang lekk ved Dyna fyr. Dokk
satt og reparert på Nyland Verksted. Årsa
ken var at dreneringspluggen i maskinrommet var falt ut etter berøring med is.
1977 Solgt til Geir Pedersen, Kavringen
Båtsenter, Nesodden. Navnet beholdt.
6.1978 Overført fra Lloyd's Register of
19
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Bogen fotografert ved Filtvedt i juli 1963. Herfremstår båten slik den ble seende ut etter
ombyggingen til dieselmotordrift i 1953. Foto Per-Erik Johnsen.
Shipping til Skipskontrollen som uklasset
fartøy3.1980 Motor type SAAB Scania 1974 mod.
322 hk v/l 800 rpm planlagt innsatt.
5.1980 Ommalt til 49 brt 16 urt etter
avkapping av hekken med I'. Dette for å
slippe krav til bemanning.
5.1987KantretogsankiSnarøysundet,hevet12.1990 Senket på OHVs dumpeplass i
Bundefjorden lille julafton.
HURUM - LA J T
Loa 19,90 m B 5,20m Dybde i riss 2,75m
53 brt Ont (1965)
BT 44 NT 17 (1995)
5-syl Callesen 400 bhk 427 EO
8.1965 Lysøsund Mek. Verksted (Lysøsund
Sildolje- & Kraftförfabrik AS), bygg nr. 7.
Levert Sand & Singel A/S, Oslo.
1.1982 Solgt til A/S Svelviksand
11.1995 I opplag.
3.1996 Overført fra DNV til Skipskontrollen som uklasset fartøy.

«I
' I

20

r mt t
II

MotOrlekterd
BRUMLE - LNVS
Motorlekter med krysserbygd hekk og lodd
rett steyn
Loa 38,40m B 5,06m Dybde 2,29m
yi brt j25 22 nrt (1949)
1 929 Bygd . Bglgia
TroHg brakt m Norge ay den tyske
okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.
Ex tyskMW I46
{ 949 SolgtA/s Ganger Rolf (Fred. olsen &
Co.), Oslo. Fører: Jens Alm Sjønsholt.
1953 Ny Säffle-motor.
m Andreas
Ralfdan HeUum>
SveWik
9.1953 Overført Halfdan Helium, Svelvik.
n 1954 Kjøpt ay Sand & Singd
Qslo
m955 Solgt Handels en sioopbedrijf G.D.
Bone? Rotterdam

K§-~^g>
™

Lektere:
S.S.l (I)
Tidligere hollandsk motorlekter.
Påført knekk midtskips etter problemer i isen
ved Mølen i Breidangen. Brakk i to under
lasting i Bogen omkring annen verdenskrig
som følge av dette.
Dratt på land ved hjelp av ankerspill mon
tert inne på land. Skåret i biter og fjernet
under ledelse av dagmann Johan Reiersen.
S.S. 1 (II) - LM 4993
Loa 47,70m Bmax 7,57m Dybde fra topp
bunnstokk 2,30m, ca 600 tdw.
261 brt 238 nrt (1974)
Byggested og -år ukjent. Trolig overtatt av
Sand og Singel A/S fra Direktoratet for fi
endtlig eiendom etter krigen.
7.1981 Kantret og sank ved Fagerstrand,
Indre Oslofjord, 30-31. juli.
S.S. 2 (I)
1919 Bygget i Danzig.
228 brt, dødvekt 400 tonn.
37 x 8 x 2,7 m.
1930 Innkjøpt av Sand og Singel A/S, om
døpt S.S. 2.
1947 Byttet bort mot S.S. 2 (II) fra Christia
nia Portland Cementfabrik, Slemmestad,
omdøpt Caroline. Kapasitet 8.200 sekker
sement.
6.1960 Solgt til B. Smit, Rotterdam, for
22.000 kr. Overtatt av kjøper 2. juni.
S.S. 2 (II)
Loa 50,42 m B 8,05m Dybde i riss 3,26m.
388,79 brt 362,82 nrt (tysk).
11.1907 Bygget av Norddeutscher Masch.und Armaturenfabrik, Bremen, som No. 143
- QJNG, for Norddeutscher Lloyd, Bremen.
Brakt til Norge av den tyske okkupasjon
smakten under 2. verdenskrig.
1947 Kjøpt av Christiania Portland
Cementfabrik for kr. 25.000,-.
1947 Kjøpt av Sand og Singel A/S i bytte
mot 5.5. 2 (I).

Hurum med sandslep
mot Oslo fotografert ved
Filtvedt i 1966 eller 67.
Båten, en kombinert
slepebåt og isbryter, er
bygd ved Lysøsund Mek
Verksted i Bjugn i 1965.
Skrogets linjer er
utviklet i Skipsmodell
tanken i Trondheim.
Hurum avløste ved
levering den aldrende
slepebåten Bogen og er i
dag eid av Svelviksand
AS, som overtok Sand og
Singel AS i 1982. Foto
Per-Erik Johnsen.

9.1956 Solgt til direktør Tor Johannissson,
Göteborg (Skrot & Avfallsprodukter) for
opphugging. Pris 25.000 kr.
S.S.2 (III) - LM 5071
Loa 50, 1im, B 9,95m, Dybde i riss 4,02m
1250 tdw
594 brt 589 nrt (1974)
BT 536 NT 370 (1995)
1956 Bråten Slipp & Rep. Verft, Porsgrunn.
Levert til Sand & Singel A/S, Oslo.
7.1958 Kolliderer (låstet) under slep av Bo
gen med K.G. 6 (tom) under slep av Nord
ryggen ved Østnestangen syd på Hurum.
Begge slep fortsatte uhindret etter ulykken.
3.1969 Kantret ved Digerud fyrlykt. Fager
strand, under slep av Hurum 10. mars. To
lekterskippere omkom. Snudd og reparert
ved Nylands Verksted.
9.1977 Grunnstøtt og delvis sunket på
Kobbernaglen, Oslo havn. Hevet og berget.
1.1982 Solgt til A/S Svelviksand.
1997 I fart.
S.S. 3 (I)
Bombet ved Horten under 2. verdenskrig.
Totalhavarert. Søsterlekter med S.S. 4 (I).
S S 1 im
c.o. j yxij
Loa 52,16 m B 8,00m Dybde 3,29m DødJ
velet 714 t
448,00 brt 436,08 nrt (1955).
v
'
.
Overtatt som krigsbytte etter siste krig samtidig med Svelviksand's K.G. 7.
Sunket ved kai i Fredrikstad.
11.1957 kl. 21.48 Rent i senk ved Digerud i
Drøbaksundet 26. november kl. 21.48.
Totaltapt
S.S. 3 (III) -LM 4994
Loa 38,16m Bmax 7,25m Dybde fra topp
bunnstokk 3,60m 500tdw
268 brt 249 nrt (1974)
1903 Bygget i Hamburg.
Innkjøpt fra Sverige av Sand og Singel AS
etter forliset av S.S. 3 (II).
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S.S.6 / opplag ved Sand og Singels kai i Bogen ca 1985. Den er bygd i Rosslau i 1898 og
gjennomgikk en forlengelse i Kiel i 1921 under tysk eie. På slutten av 1920-tallet ble den
solgt til Danmark og lå en periode som kornlager i Aabenraa inntil den ble overtatt av Sand
og Singel AS rundt 1935. Her gikk den i sandfart til omkring 1980 og ble senket i Drammensfjorden i september 1985. Foto Kjell Malmgren.

1976 Sol til Johan Almar pedersen, San,f. ,
jw*7/id3ij
detjord, omdøpt JAP 3. Brukt til føring av
skrapjern.
r» mo c i_**:i \t- * -n. 11 j
9.1983 Solgt til Vest-Tyskland
«S 4m
r," ~ .
.... •>, ~-.
, t ,
Forlist ved det midlertidige lasteanlegget i
Dramstad , 1950.tallet
S.S. 4 (II) - LM 4991
Loa 50,18m, B 9,92m, Dybde i riss 4,02m
1250 tdw
597 brt 591 nrt (1974)
BT 537 NT 370 (1995)
1963 Bråten Slipp & Rep. Verft, Porsgrunn.
Levert til Sand & Singel A/S, Oslo.
1.1982 Solgt til A/S Svelviksand.

7.1994 Dekkshus totalskadd i brann under
i
° w i «
opplag pa Verket,
3.1995 Nytt dekkshus påbygget ved Mågerø
er
t,-.
Slipp, Tjøme.
, gq7 T r

S-S< 5 (I)
Loa
fi
DyMe -^^
280,99 brt 270,47 nrt (1938)
Bygget ca. 1894. Utfallende stevn, spissbygget akterskip. Ett lasterom, ingen dekks
hus.
Ca. 1938 Innkjøpt fra utlandet av Sand og
Singel A/S, tidligere utenl. navn Grita.
4.1938 Målt som norsk. Fører Otto Larsen,
Sank ved lasteanlegget i Dramstad under

S.S. 8 / opplag i Bogen i 1988. Den er tidligere krigsbytte og trolig bygd i Tyskland omkring århundreskiftet. Foto A Bardalen
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1.1934 Nytt signal OXGQ.
1935 Kjøpt av Sand & Singel A/S, omdøpt
5.5. 6.
9.1938 Målt som norsk, fører Orvald Sivertsen
1974 Registrert i registeret, signal LM 4995.
3.1982 Solgt A/S Svelviksand.
1985 Lagt opp som brygge ved Bokerøya,
Svelvik.
9.1985 Senket i Dramstadbukta, Dram
mensfjorden 4. september.
S.S. 7
Det har eksistert 2 eller 3 lektere med dette
nummer. To har sunket, henholdsvis i Dram
stadbukta, Drammensfjorden, og ved Spro
Pukkverk, Fagerstrand, Indre Oslofjord.
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£ « veteran går tapt - S.S. 8 senkes i Drammensfjorden 21. februar 1988. Foto A Bar
dalen.

sterk nordavind i 1950-åra, sammen med 5.5.
4. Begge lektere totalhavarerte.
S.S. 5 (II) - LM 5072
Loa 53,25m, B 6,16m, Dybde eks. kjøl
2,16 m 400 tdw
227 brt 203 nrt( 1974) Loddrett stevn, hekkbygd akterskip. 2 lasterom.
Bygget i Tyskland i 1939 som maskindrevet
elvefartøy M. W. 111.
8.1950 Innkjøpt fra Tyskland av Nils Halvorsen A/S, Porsgrunn, omdøpt Mette.
5.1974 Solgt Sand & Singel A/S, Oslo, omdøpt 5.5.5.
4.1978 Solgt til Stein Follestad,Åros. Solgt
videre til Svelvik Slipp & Motorverksted v/
Magnus Albrigtsen. 17.6.1980 Hentet av
Gunnar Sørbye, Son, for frakt av sand til
bygging av småbåthavnen i Son. Gikk 2 turer med sand fra Svelvik i 1980 og 81.
-14.10.1981 Sank i havnen etter uvær. Bøye
slo hull i skroget.

19.8.1983 Hevet ved bruk av pontonger, tet
tet med plast.
8.1983 Senket i Dramstadbukta, Drammensfjorden, 20. august.
S.S. 6 - LM 4995
Loa 46,94m, Bmax 8,56m, Dybde i riss
3,50m, dødvekt 750 tonn, to master.
409 brt 383 nrt (1921)
404 brt 387 nrt (1938)
383 brt 355 nrt (1974)
1898 Bygget av Gebr. Sachsenberg GmbH,
Rosslau, Tyskland, som R.W. 36.
1921 Forlenget ved Deutsche Werke A.G.
Werft Kiel, som også står som reder. Klas
set iGL under navnet R. W. 36.
1923 Nytt navn D.W. 701. Signal LCKT
1928 Solgt til Emil Körner, Hamburg, klas
sen slettet.
1929 Solgt "Ceres" Korn- og Foderstoffor
retning A/S (H.C. Jacobsen), Aabenraa,
omdøpt Ceres - NGWM.

SKIPET årgang 1994 og 1995
Illustrert norsk skipsliste Del 1 1987
Illustrert norsk skipsliste Del 2 1991 og 1992
22

S.S. 8 - LM 4992
Loa 43,95m, Bmax 8,29m, Dybde fra topp
bunnstokk 3,73m
384 brt 365 nrt (1974)
Byggested og år ukjent.
Brakt til Norge av den tyske okkupasjon
smakten under 2. verdenskrig.
Overtatt av Sand og Singel AS etter annen
verdenskrigs slutt.
1974 Registrert i skipsregisteret, signal LM
4992.
3.1982 Solgt A/S Svelviksand.
2.1989 Senket i Dramstadbukta, Drammens
fjorden 21. februar.
S.S. 9
Loa 50,00 m B 9,95m Dybde i riss 3,69m.
Dødvekt ca 1100 t.
546,70 brt 498,65 nrt (1904). To master.
3.1904 Bygget av J.C. & H.C. Kiehn, Ham
burg som Irene Kiehn - RNDL for egen drift.
Klasset i GL.
1.1934 Nytt signal DUM.
Signal DGRA etter krigen.
1954 Kjøpt til Norge (via megler) av Sand
og Singel AS.
1961 Ombygget.
2.1963 Rent i senk nord av Steilene i Indre
Oslofjord den 5. februar kl. 00.52. Total-tapt.

Kilder:
Magnus Albrigtsen, Svelvik, Tor Berntsen,
Horten, Robert Bogen, Svelvik, Matheus
Friberg, Hurum, Tollef Hvale, Porsgrunn,
Erik Jacobsen, Nærsnes, Per-Erik Johnsen,
Oslo, Trond Kittilsen, Brevik, Johannes Lar
sen, Hurum, Kjell Malmgren, Porsgrunn,
Ivar Minsaas, Oslo, Knut H Næss, Moss,
Enok Olsen, Hurum, Olle Renck, Sverige,
Henrik Robert, Hurum, Gunnar Sørbye, Son,
Kjell Svensson, Stange Betong AS.

Henv Leif Arne Hope
Solbakken 57B, 6400 MOLDE
Tel 71 25 57 65
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Lørdag 3. mai 1997 satte NSS-ere hverandre stevne til års
møte i Stavanger. En hadde chartret Riskafjord II til en to
timers havnetur før forhandlingene. I pent, men kaldt vær
deltok henimot 20 mann på denne turen som først og fremst
viste at heller ikke Stavanger havn er det den var. Største
severdighet var selvsagt årmøtefartøyet seiv med sin 133-årige
historie.

Formann
Viseformann
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Per Alsaker
Petter H Fosse
Leif K Nordeide
Frode Folkestad
velges av NSS/Ø
velges av NNS/NV
Håkon Larsson-Fedde
Leif M Skjærstad

Klokken 1600, fortsatt ombord på Riskafjord II, kunne for
mannen ønske de 15 fremmøtte velkomne til møte. Årsmø
tet konstituerte seg. Det ble ingen debatt om valg av ordsty
rer; det måtte bli formannen.

Redaktør
Redaksjonskomité

Dag Bakka Jr
Per Alsaker, Jens Chr Egenæs,
Frode Folkestad, Petter H Fosse,
Leif K Nordeide
Dag Bakka Jr, Per Albert Lund,
Terje Nilsen (ny)
Alf J Kristiansen
Viggo Nonås
Per H Kjærvik
Per Albert Lund

Den disiplinerte forsamlingen hadde ingen kommentar til
årsberetningen 1996. I kassererens fråvær gikk ordstyrer så
gjennom regnskapet 1996. NSS er fortsatt et overskudds
foretagende, i 1996 med en balanse på pluss NOK 38.000 og
med en egenkapital på NOK 246.000. Et par spørsmål gikk
på spesifisering av regnskapsposter og ble greit besvart. Så
ble budsjettet for 1998 vedtatt uten anmerkning. Styret hadde
innstilt på uendret kontingent (NOK 200) for 1998, og på
bakgrunn av föreningens sterke økonomi var forsamlingen
enig i dette.
Punkt 6 på dagsorden gjaldt endring av vedtektenes §4, som
går på styrets sammensetning og valgbarhet (se årsmøte
innkalling i nr 1.97). Efter et lite ordskifte om hvordan for
slaget egentlig skulle forstås, ble det vedtatt uten endring.
Punkt 7 var valgene. NSS har en valgkomite, men den hadde
ingen hørt fra. Årsmøtet manøvrerte seg likevel gjennom
valgene, med følgende resultat:

Valgkomite
Bibliotekar
Videotekar
Revisor
Revisor/vara

Under punktet eventuelt tok en opp utvidet bruk av Opedal
og Nyström-samlingene. Johannes Østvold foreslo billed
bok på basis av Opedalsamlingen. Trygve Eriksen ønsket
nytrykk av eldre SKIPET. Endelig diskutrerte en markerin
gen av NSS' 25-årsjubileum i 1998.
Efter årsmøtet underholdt Johannes Østvold med et spen
nende lysbildeforedrag som forklarer hvorfor Riskafjord II
er verdens eldste ruteskip. Årsmøtet nachspiel utspant seg
på N B Sørensens Dampskibsexpedition om kvelden, der åtte
av årsmøtedeltagerne satte hverandre stevne over god mat og
gode historier.
Leif M Skjærstad
referent.

Fototilbud Nr. 3
Her følger mitt tilbud nr. 3, denne gang av litt større fartøyer. Bildene er i S / HV, størrelse 10 x 15.
Pris kr. 10,- pr. stk. inkl porto. Betaling ved bestilling til bankgiro 9521.11.63365 eller kontant.
ARA/ 55
BARBRO / 72
BAYARD/51
DRAMMENSFJORD / 55
EMMA BAKKE/ 62
FERDER / 62
FOLDENFJORD / 53
HIDLEFJORD / 60
JOARCTIC / 74
JULIAN / 73

LAURITS SWENSON/30
NOPAL LUNA/ 62
NOPAL TELLUS / 62
NORMA/ 63
RANADA / 40/45
SILJESTAD / 70
SIR CHARLES HAMBRO / 73
TORONTO/ 56
VERONA/ 69
VESPASIAN/74

ARNE SOGNNES
Våkleivåsen 88,
5062 BØNES
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Smedviks byggenummer 1, arbeidsbåten Nordkyn til Fyrdirektoratet, levert i februar 1963. Ukjentfotograf via Per Alsaker
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Ved Petter H. Fosse
Fra 1963 til 1984 ble til sammen 67 fartøyer levert fra dette
verftet i Tjørvåg på Sunnmøre. Tidligere hadde man kun ut
ført reparasjoner her - nå gikk man over til både bygging og
reparasjonen
Samtlige fartøyer var bygget i stål, og varierte i type og
bruksområde. De tre først byggene ble levert til Fyr- og Los
direktoratet med M/S NORDYN som bygg nr. 1. Deretter
gikk man over til å bygge en serie med fiskefartøyer og
redningsskøyter.
Første fiskebåten var M/S REMØY M-17-HØ for Per J.
Remøy, Remøylandet, mens første redningsskøyta var R/S
SPEIDEREN for NSSR.
Første ferja ble bygget i 1969. Det var M/F HERTUG
SKULE for Fosen Trafikklag i Trondheim. Første lastebåten
ble levert i januar 1973. Det var M/S LEIKVIN for AS Teige
bris, Leinøy.
Ved verftet ble det bygget større og større fartøyer etter som
man bygde ut, og man hang seg på den store boomen i midten
av 70-årene med bygging av supply-båter. I 1974 ble såle
des to søsterskip av denne kategori levert til Tidewater Ma
rine Service i Louisiana, USA. Det var M/V GOLIAT TIDE

og M/V SUPREME TIDE. Senere fulgte flere supplybåter til
innenlandske rederier.
Samtlige av de første 21 nybyggene ble produsert ved verftet
i Tjørvåg. Høsten 1971 ble første bygg (nr. 22) påbegynt ved
avdelingen i Eid i Nordjord. Tilsammen 14 skrog ble bygget
her - de første 7 for utrustning i Tjørvåg, mens de andre ble
ferdigstilt i Eid, ettersom verftet der ble utrustet til det. Der
med hadde verftsgruppen innebygde haller på begge steder.
1 1978-1979 ble det levert to såkalte hotel-ferjer til egyptiske
interesser. Disse var spesialkonstruert for å seile på Nilen, og
var bygget med bistand fra norske myndigheter.
Smedvik-gruppen var et anerkjent verft, og leverte solid hand
verk, noe såvel eiere som brukerne satte pris på. Felles for de
rederier som valgte Smedvik Mek. Verksted, var at de var
fulle av lovord for de produkter som ble levert. Flere kom
senere tilbake til verftet med sine bestillinger.
Kilde:
Reidar Klungsøyr:

Smedvik-Gruppen i tekst og bilder
1960 og 1970 årene.

Liste over skip bygget ved Smedvik-gruppen i Tjørvåg og i Eid:
B. nr.

Navn

1
2
3

NORDKYN
LANGESUND

24

Eier

Type skip

Brt

Lengde

Levert

Fyrdirektoratet, Oslo
Losdirektoratet, Oslo
Fyrdirektoratet, Oslo

Arbeidsbåt
Losbåt
Arbeidsbåt

104
53

23,3 m
16,7 m

02/1963
02/1964

B. nr.

Navn

Eier

Type skip

Brt

Lengde

4

REMØY

Snurper/Linebåt

336

38,2 m

03/1965

5

SJØBRIS

Snurper

333

38,7 m

07/1965

6

RADEK

Snurper

333

38,7 m

12/1965

7
8
9

SPEIDEREN
HALTEN
JØRGEN
AMUNDSEN
ANNA LOVISE
HAVSNURP
SIGLAR
NORDSJØBAS
LEINEFISK
BJØRNØY
(Utgår)
NILS HOLM

Per J. Remøy,
Rimøylandet
Knut Håheim,
Rimøylandet
Bertin Torgersen,
Davanger
Redningsselskapet, Oslo
Redningsselskapet, Oslo
Redningsselskapet, Oslo

Redningskrysser
Redningskrysser
Redningskrysser

98
98
98

22,8 m
22,8 m
22,8 m

01/1966
061966
06/1966

Nils Snekvik, Magerøy
Alf Møgster, Storebø
Olav Nakken, Nautnes
Olav Olsen, Åna-Sira
Arnt Leinebø, Leinøy
P/R Bjørnøy, Ålesund

Snurper
Snurper
Snurper
Snurper
Linebåt
Linebåt

392
399
399
399
108
398

41,1
41,1
41,1
41,1
23,5
44,7

m
m
m
m
m
m

06/1966
01/1967
05/1967
09/1967
12/1967
02/1968

Nils Holms Sønner,
Vestsmøla
Redningsselskapet, Oslo
Redningsselskapet, Oslo
Redningsselskapet, Oslo

Snurper

310

41,1 m

06/1968

Redningskrysser
Redningskrysser
Redningskrysser

185
87
87

28,4 m
22,8 m
22,8 m

12/1968
06/1968
06/1968

Snurper

316

41,1 m

02/1970

Lastebåt
Snurper
Redningskrysser

1995
266
87

93,2 m
38,7 m
22,8 m

01/1973
01/1969
06/1968

Bilferje

266

39,5 m

05/1970

Bilferje

378

42,1 m

05/1969

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SJØFAREREN
FREDRIKSTAD
G. UNGER
VETLESEN
NY-EROS
LEIKVIN
HAVBAS
HAGBART
WAAGE
VALLDAL

27

HERTUG
SKULE
KVITUNGEN

28
29
30

PAUL JOHANSEN
AMERICA
SKUDENES

31

CARINO

32

KINGS STAR

33
34

HJELM WAAGE
BØMMELØY

Johs. Bjarne Eggesbø,
Eggesbønes
AS Teigebris, Leinøy
Brødr. Angell, Sørreisa
Redningsselskapet, Oslo
Møre og Romsdal
Fylkesbåtar, Molde
Fosen Trafikklag AS,
Trondheim
G. C. Rieber & Co. AS,
Bergen
Redningsselskapet, Oslo
Redningsselskapet, Oslo
Det Stavangerske D/S,
Stavanger
Carino Company Ltd.
Halifax, New Foundland
Petter K. Sævik,
Remøylandet
Redningsselsk., Oslo
Lauritz Eidesvik, Bømlo

Selfanger/snurper

-sam»-

01/1970

40,5 m

Redningskrysser
Redningskrysser
Bilferje

67
90
709

22,6 m
22,8 m
58,9 m

12/1969
12/1970
07/1970

Selfanger/snurper

427

37,5 m

01/1971

Lastebåt

1995

93,2 m

12/1971

Redningskrysser
Snurper

90
736

22,8 m
51,5 m

06/1971
12/1971

«

Byggenummer 12,
ringnotbåten Siglar, ble
levert til Øygarden i
1967. Her er den etter
forlenging og oppbyg
ging av shelterdekk.
Smedvik leverte seks
båter av denne
basistypen.
Ukjent fotograf via Per
Alsaker

366

Levert
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Dykkerskipet Wildrake /everf til Anders Wilhelmsen & Co i 1979 var blant verftets mest krevende leveranser.

Brt

Lengde

Levert

Lastebåt
Redningskrysser

1995
90

93,2 m
22,8 m

10/1972
04/1972

Redningsselskapet, Oslo

Redningskrysser

90

22,8 m

06/1972

Møre og Romsdal
Fylkesbåtar, Molde
Det Stavangerske D/S,
Stavanger
Magnar Paulsen, Tromsø
Tidewater Marine Service
Inc., Lousiana, USA
Tidewater Marine Service
Inc., Lousiana, USA
Redningsselskapet, Oslo
Redningsselskapet, Oslo
Supply-Service AS, Oslo
Supply-Service AS, Oslo

Bilferje

478

64,5 m

05/1973

Bilferje

746

61,3 m

07/1973

Traler
Supplybåt

294
1107

41,7 m
66,4 m

01/1974
01/1974

Supplybåt

1107

66,4 m

06/1974

Redningskrysser
Redningskrysser
Supplybåt
Supplybåt

124
124
498
498

24,4
24,4
57,8
57,8

m
m
m
m

05/1974
02/1975
03/1975
11/1974

Snurper

679

51,7 m

02/1975

Bilferje

514

64,4 m

05/1975

Supplybåt

499

54,4 m

11/1975

Supplybåt

499

54,4 m

03/1976

Pipe Carrier

1376

60,7 m

04/1976

Kj emikalietanker

1599

83,0 m

01/1977

Lastebåt

1599

63,6 m

05/1977

Lastebåt

1599

63,6 m

12/1977

Lastebåt

1599

63,6 m

01/1978

56

SANTA
ROSALIA
POSEIDON

Chr. Espersen m. fl.,
Hirtshals, Danmark
Møre og Romsdal
Fylkesbåtar, Molde
Anders Wilhelmsen & Co
Oslo
Anders Wilhelmsen & Co
Oslo
Wilh Wilhelmsen, Oslo
Tønsberg
De Haas Scheepvaartmaatschappij BV, Rotterdan L
Scandinavian Partnership,
København
Scandinavian Partnership
København
Sindicato Los Caobos,
Venezuela
Inge Nærøy, Leinøy

1200

59,0 m

12/1977

57

SOLBORG

Eiler Jacobsen, Torshavn

Snurper/traler
m/ fabrikk
Reketråler

734

57,0 m

09/1977

B.nr.

Navn

Eier

Type skip

35
36

Petter K. Sævik,
Redningsselskapet, Oslo

38

KINGS RIVER
ØIVIND
LORENTZEN
LARS
CHRISTENSEN
STORFJORD

39

STAVANGER

40
41

VIKHEIM
GOLIATH TIDE

42

SUPREME TIDE

43
44
45
46
47

R. S. PLATOU
ADAWAAGE
KING SUPPLIER
QUEEN
SUPPLIER
STRØMEGG

48

SYKKYLSFJORD

49

WILMA
MERMAID
WILBUR
MARINER
TENDER
CONTEST
MARE
MAGNUM
ATLANTIC
PROSPERITY
DANSTAR

37

50
51
52
53
54
55

26

B. nr.

Navn

Eier

Type skip

58

MELØYVÆR

59
60

NORDSJØBAS
EID

61

EROS

Ole Torrissen & Sønner,
Halsa i Helgeland
P/R Remøy, Herøy
Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane, Bergen
Johs. Bjarne Eggesbø,
Eggesbønes

62,63 , 64, 65 utgår
66
WILDRAKE
67

ATON

68
69
70

TUT
HOTP
GLOPPEN

71

AZALEA

72

MARIA
AMALIE

Brt

Lengde

Levert

Snurper/traler

1200

58,7 m

08/1977

Snurper/traler
Bilferje

599
520

52,0 m
64,3 m

03/1978
04/1978

Snurper/traler

599

56,5 m

07/1978

1599

77,5 m

06/1979

71,8 m

11/1978

71,8 m
71,8 m
62,1 m

11/1978
11/1979
06/1979

Anders Wilhelmsen & Co
Supply- og
Oslo
Dykkerfartøy
Egyptian General Co. for
Hotelcruising vsl
Tourism & Hotels, Egoth, Cairo
Egoth, Cairo
Hotel Cruising vsl.
Egoth, Cairo
Hotel Cruising vsl.
Fylkesbaatane i Sogn og
Bilferje
Fjordane, Bergen
Joseph Simpson,
Snurper/traler
Lerwick, Shetland
Pesquera Santa Ursula
Tuna-snurper
Mexico

520

01/1980
01/1983

5
Gert Uwe Detlefsen Stefan Lipskv &
Heinz Trost'
xri
ju,
,. rr
Veteranen-und Museumsschiffe
210 sider, A-4, nkt illustrert
Verlag Gert Uwe Detlefsen, Riihimäki-

°§ elvelektere. Flaggskipet er linjeskipet
CAP SAN DIEG0 På 9997 brt' byg§et i
1961, som holdes operativ i Hamburg.
,-. ,
~
.. ,
. ~ ~
~
Forlaget har etterhvert et bredt spekter av
maritim litteratur, skriv gjerne etter katalog.

strasse 38A, D-23795 Bad Segeberg
Pris DM 98+DM 8 i forsendelse
Gert Uwe Detlefsen har på sitt meget produktive forlag nettopp kommet med boken
Veteranen- und Museumsschiffe. Bak denne
tittelen ligger en samlet oppstilling og presentasjon av ikke mindre enn 391 veteranog museumsskip i Tyskland. Det spenner
fra fartøyer eies av museer - som hvalbåten
RAU IX tilhørende Deutsches Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven -og privateide
veteranskip - som RYVAR omtalt annetsteds
i bladet - til veteranskip som fortsatt er i regelmessige bruk. Begrepet "veteran" dekker her fartøyer bygget før 1945.
Hvert fartøy er presentert med eier og beliggenhet, med korte opplysninger om verft,
byggested og dimensjoner, samt en utførlig
omtale av bakgrunn og historie. Teksten er
på tysk, satt opp for å være lett tilgjengelig
også for andre enn tyskere. Illustrasjonsmaterielet er rikt, med tilsammen 310 fotografier. Og som alltid er både tekst og grafisk kvalitet av beste merke hos Detlefsen.
Hvis vi mener åha mange verneprosjekter
i Norge, blir en nærmest lamslått over antall tilsvarende prosjekter i Tyskland. Det
er riktignok mange fyrskip, slepebåter ,
isbrytere, redningskryssere og hjuldampere
blant dem, men også lastebåter, betongskip

RoVi™ r)no jr.
'
'
....
„ .
& J
j
fraktenæring 1946 1996
f j.>"tu
5" s' A4,
illustrert
Bergen: Seagull Publishing 1997
Pris Kr 260 + porto (Kr 35)

&

Først: Denne utgivelsen gledet undertegnede
slik at dere ikke kan vente dere noen kritisk
anmeldelse. Så er det sagt. Å sette seg fore
å beskrive den samlede norske fraktenæring
er ambisiøst. Den største utfordring ligger i
det store antall fartyøyer (tusenvis), hvorav
de fleste så små at skriftlige kilder blir mangelfulle. Men næringen som sådan er også
så kompleks at forsøk på analyse krever den
største innsikt. Med Langs kysten ifemti år
- Kystfart og fraktenæring 1946-1996 har
Dag Bakka Jr avgrenset seg til etterkrigstiden og til fartøyer i størrelsen 100 brt -1000
tdw. Tross avgrensningen er emnet overveldende. men forfatteren har fulgt fraktefarten i30år og kommer fra det med heder.
Boken starter med en generell del på
knappe 50 sider, der han i korte kapitler tar
for seg næringen. Stikkord: Forhistorien,
lokale sjøfartsmiljø og -transportmønstre,

eierskap, finansiering og forsikring, skipstypenes utvikling, utviklingen fra førtitallet
til i dag, fraktefartens kulturelle forankring,
* ~,,.,,
TT _,
, ,
samt fremtidsutsikter. Hvert kapittel har
korte resymé på engelsk. Dette er en fagbok> språket er effektivt, teksten faktaspekket. Layout er luftig, med tekst tabel
ler og bilder i god balanse. Billedmaterialet
er førsteklasses. Fotografer som Helge
Sunde, Hans Kr Bukholm og Bakka seiv
borger for det.
Avslutningsvis i denne bolken tilkiennegir
forfatteren optimisme mht til næringens
fremtid. Jeg tror han tar feil, i hvert fall hva
gjelder Norge, der en bøllete lastebilnæring
truer seg til stadig flere fordeler.
Bokens annen del (sidene 44-241) er en ge
digen skipsliste med vel 900 fartøyer. Tek
stene er ganske utfyllende, med bl a gode
forlisbeskrivelser. I denne delen synes jeg
forfatteren kunne vært rausere med bildene,
da bare ca fjerdedelen av de omtalte skip er
avbildet. Men dette kan kanskje åpne veien
for et fremtidig billedverk om frakteflåten?
Det hele avsluttes med en grei indeks. Der
finner du frem til fraktebåter utfra deres navn
under fremmed flagg eller i annen fart.
Et hjertesukk: Denne boken hadde fotjent
"hardback", ikke minst fordi den også er et
oppslagsverk. Vi hadde med glede betalt for
det, da prisen i utgangspunktet er meget
gunstig. Ellers er papir og trykk førsteklas
ses, trykkfellene svært få. Alt i alt: Et prakt
verk du ikke kommer utenom, såsant frakte
flåten interesserer deg det ringeste!
Leif M Skjærstad
21

j~7

** i*

'"" "•"»jr

/jÉs?

Kong Olav ankommer Hammerfestfor siste gang, 25. april 1997. Foto Helge Sunde

m
Hurtigruten
°
UVJJö
M/S Nordnorge, OVDS sitt nye
hurtigruteskip gikk jomfrutur i Hurtigruten fra Bergen tirsdag 29. april 1997.
Skipet er foreløpig siste tilvekst i flåteförnyelsen som Hurtigruteselskapene
har gjennomført de siste årene.
Nordnorge har vært i Østerled nok en
gang. Skipet ble tatt ut av rute og forlot
Bergen lørdag 31. mai og var tilbake
igjen torsdag 12. juni og gikk da inn i
ordinærrute -

im

ny"et slik hun er i daS' men med ket
air-condition kapasitet. Det vil beholde
\_
,
sitt gamle navn. Navnet /fone Olav har
i• tt,, -, ,r- ~,
en særlig affeksion i Thailand, fordi lan, b ...,_.,,
' .
dets konge i sin tid fikk opplæring i seiling fra var egen seilerkonge.
Skipet ligger fremdeles i Solheimsviken i Bergen med OVDS' merker per 7.
juni. men ventes å avgå medio juni.
Dermed har nok en veteran i Hurtigraten forlatt landet for godt.
TFDS

E

sørlands - cruise
at/o c ? j
•
i
.-iu i
M/S Sørlandscruise skal tilbake i
-. „ n
~ ,
A
, ,
sommerfart mellom Oslo - Arendal.
,
. ~ ~ .., „
, ,
Baten har vært utleid til Rogaland
Trafikkselsk en kort
iode Ellers
har den j
§tme

urvecivr

A^
Ferjesambandet Moss - Horten har nå
fått første nye ferje på plass. M/F Bastø I
ble døpt i Moss mandag 17. mars 1997

M/s Nordstjemen har B
t;
,
ved
Ibestad
Mek.
i
vinter.
Under
VM
o t. . „
„ . ._ ,
,
,
pa ski i Trondheim i februar/mars har
vært innldd som hotdlski
skal
å{ år utføre sJJmer_
sem
å

f '"0. Første tur var fra Moss ons
V
h
Bastø I forlot,iT
Fosen «w
Mek. fredag
-, A
, nfV7
TT
".mars 1997, var innom Horten en
snartur søndag 16 mars og la til kai i
Oslo 17 mars pa formiddagen for visning. Utpå dagen gikk ferja til Moss for

til gamle BMV-kaien i Solheimsviken i
Bergen 30.04. for midlertidig opplag. Vi

.
Rlltefaiteil
fOrØVfig
IvUieidrleil IOl JZ)Vrlg

dåpssermoni.
Dåpssermc
Dåpssermonien ble gjennomført ved

kan nevne at skipet derved er tilbake til
kjente trakter. Skipet ble i sin tid bygget i 1964 ved nettopp BMV-Solheimsviken.
Skipet er solgt til en hotellgruppe i
Thailand som vil operere skipet på 2-3
dagers cruise for dykkere og andre til
Similan Islands i Andaman Sea, på vestkysten av Thailand. I turistsesongen
oktober - april legges det opp til 1-2 turer i uken. Skipet vil i stor grad bli be-

QSLOFERGENE

Værla 4 i Moss - Gudmor var Gretha
Kant, ordfører i Moss. Champagne-flas
ken We
å før§te forsøk;
k
M i 6. 34 . Etter dåpen var det åpent skip.

M/S Kong Olav ble tatt ut av rute 29.
april i Bergen og avsluttet dermed 33
års innsats i hurtigrutefarten.
Skipet forhalte fra Dokkeskjærskaien

28

M/S 0sl° IV har
l vinteropplag.
Selskapet planlegger også denne sommeren seihnger mellom Oslo og Strömstad- Ellers skal båten
til charter-oppdrag.
NBDS
M/S Askepott går fortsatt i ruta Oslo Slemmestad.

Ruten Mos§ _ Horten utføres n& ay M/p
Basfø j £inar Tambarskjdve og Holger
Stjern.
M/F Fosen forlot Oslofjorden tirsdag
18.03 og er tilbake på Flakk-Rørvik et
ter en del måneder i Oslofjorden.

Leif Høegh & Co
1927 - 1997
«Shipping through Cycles»
av Dag Bakka jr.
Nå er 70 års beretningen til Leif Høegh's rederi skrevet.
En helt ny velskrevet bok om Høegh's allsidige rederivirksomhet: Tank,
bulk, linjefart, spesialtransport av mange slag og trålervirksomhet. Boken
inneholder en svært detaljert flåteliste på nesten 50 sider. I tillegg er boken
full av bilder slik at den er helt uunnværlig for alle som er interessert i norsk
sjøfartshistorie.
Boken har engelsk tekst og er på over 300 sider i A4 - format
og koster kun kr. 300,Fyll ut svarslippen og send den i dag - portoen er betalt.
Vennlig hilsen
Olafsen Bok og Papir
Pb: 563 SENTRUM
3101 TØNSBERG
Tlf: 33 30 13 30 - Fax: 33 30 13 31
x

Kan sendes
portofritt
JA! Jeg bestiller
stk. Leif Høegh &Co
1927 -1997 å kr. 300,Porto kommer i tillegg.

* *°J^
betakr
portoen

Navn:
Adresse:
Postnr:

m^^mma^^^^a^^^^^tmm^^^^^^^ >
Postadresse:
SVARSENDING

NB: Olafsen Bok og Papir er en av Norges
største bokhandlere og den eneste som jobber
aktivt med maritim litteratur. Ønsker du i
fremtiden å få tilsendt tilbud på ny og gammel
maritim litteratur - både norsk og engelsk ?
Sett kryss:

Avtalenr: 321 000/ 10 PB
Olafsen Bok og Papir
3101 TØNSBERG

Bastø II ble sjøsatt ved Fosen Mek. midt
i mai 97. Ferja ble imidlertid slept på
en grunne like etter sjøsettingen og fikk
ødelagt ene roret. Ferja skal i dokk ved
Fiskerstrand Verft as før ferden går sør
over til Oslofjorden. Planen er at Bastø
II skal være på plass i Horten til 14. juni.
Dåpssermoni skal være i Horten for
denne ferja.

jn,
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HSD
Trondheim Verft A.S er tildelt bygge
oppdraget for ny ferje til HSD. Ferja
skal leveras i august 1998 og skal da
settes inn i ruten mellom Venjaneset og
Hatvik.
Den nye ferja får en kapasitet på 75
PBE og 300 passasjerar. Ferja er av
SKS-typen, slik som bl.a. Hjelmeland
til RT. Videre blir ferja bygd med dobbel skutebunn og doble skipssider. Det
blir dieselelektrisk framdrift.
FLAGGRUTEN
M/S Sleipner er solgt til Estland. Båten
forlot Bergen fredag 21. mars 1997.
Kjøper er Helsinki - Tallinn Line og
båten er satt i fart mellom Helsinki og
Tallinn. Ruten bærer navnet Tallink og
opereras av selskapet Hansatee i Tallinn.
M/S Draupner var ved verksted hos
Oma Slipp på Stord i tiden 190497 070597. Her ble den bl.a. malt om i de
nye Flaggrutefargene, hvitfrødt og blått.
Første tur iny fargedrakt gikk fra Bergen 090597 kl. 0800.

Kong Olavs mte avgang fra Kristiansund 28. april 1997. Foto: Roald Tangen
BNR
M/F Oster har vore utleigd til Namsos
Trafikkselskap AS. Ferja kom tilbake til
BNR 010697 og gikk rett til Skjøndal
Slip i Bergen samme søndagskveld.
BNR Planl egg endring i ferjedisponeringa sommaren 1997 pga.
utleige av M/F Nordhordland til Rogaland Trafikkselskap. På Fensfjorden blir
Seimstrand og Oster gåande. På Brei
sten - Valestrand vert det to ferjer med
Haus °g Lindås (rushtida). Manger held
fram På Garnes - Haus.
FSF
Nyferja til FSF, en såkalt SKS-ferje for
sambandet Manheller - Fodnes som er
under bygging ved Fiskerstrand Verft
skal etter planen leveras i juni 1997.

Til sommerruta på Fjærlandsfj orden har
FSF leigd inn båten Lykkeper fra Oslo.
Båten vil være kjent for våre lesere som
tidligere Nesodden-båt. Båten forlot
Oslo 9. mai og seilte til Balestrand. Før
ste tur til Fjærland var søndag 18. mai.
M/S Hyen har ligget i vinteropplag ved
Laksevåg Verft. Båten skal i sommer
trafikk også i år. Nytt av året er at båten
i høysesongen har rute fra Lærdal på
morgenen til Flåm/Gudvangen og retur
tilbake på kvelden.
M/F Florøy har i vår fått montert ny
løftebaug i ene enden ved Blaalid Slip
på Raudeberg.

MRF
MRF si nye SKS - ferje for sambandet
Aursnes - Magerholm blir bygget hos
Zamacona i Spania for levering i de
sember 1997 og får navnet Ivar Aasen.

Bastø I ankommer Moss første gang søndag 16. mars 1997. Foto: RolfKristoffersen

FTL
M/F Fosen var tilbake i trafikk på Flakk
- Rørvik fra 21. mars kl. 05.00 etter noe
måneders innsats i Oslofjorden.

TTS
Det er nå klart at TTS får bygge ny 50bilers ferje til Vega-sambandet for le
vering i april 1998. Ferja blir av samme
type som selskapets Lysingen.

I

HTS
HTS sin nye ferje for sambandet Nesna
- Lovund som er under bygging ved
Kaarbøverkstedet i Harstad. Den kom
mer i juni 1997. Ferja blir omlag av
samme type som selskapets Sigrid.
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Hurtigbåtene Rødøyløven, Salten og Ofoten på veifra levering i Omastrand, fotografert ved passering Salhus søndag 1. juni 1997 av
Frode Folkestad.

HTS har solgt hurtigbåten Tuva til Ole
Bjarte Strønen, Lepsøy ved Os. Båten
kom sørover til Bergen om kvelden 30.
mars 1997. Den forlot Torgutstikkeren
i Bergen i løpet av 31.03. Vårt medlem
Bernt Enes på Rekstern hadde observert
den i opplag ved Sundøy den 13.04.97
Videre har vårt medlem, Viggo Nonås
observert båten til kai på Os 13.05.97

OVDS
M/F Bognes ligger i Grimstad for
motorskifte. Arbeidet blir utført ved
Nymo Mek. i Grimstad.
Prøvetur ble foretatt i uke 21/97. Ferja
var tilbake i Lødingen i slutten av mai
og hun skal være klar til sommerfarti
begynnelsen av juni.
Hurtigbåten M/S Skogøy som gikk på
grunn ved Vokkøy utenfor Bodø søn
dag 3. november kl. 18.20 er på vannet
igjen hos Skarvik Mek. Verksted i Svol
vær. Dette var mot slutten av mars må
ned. I begynnelsen av april lå båten uten
motorer ombord. Planen var at båten
skulle være klar igjen i første uken av
juli for levering tilbake til OVDS.
OVDS fikk levert to nye 3 5 -meters ka
tamaraner fra Kværner Fjellstrand 30.
mai 1997. Disse to skal erstatte Salten
og Ofoten som nå er solgt til et
utbyggingsselskap i Thailand. Der skal
båtene tjene som tilbringere til et privat
leilighetskompleks på en øy 30 sjømil
utenfor vestkysten. Gamlebåtene har
allerede fått navnene Ofoten II og Sal
ten II.
Nybåtene overtar navnene til sine for30

gjengere. Dåp av nye Salten og Ofoten
skjedde ved verftet på Omastrand lørdag31.mai 1997. Teknisk prøvetur ble
utført i begynnelsen av uke 22/97.
Ved Oma Båtbyggeri har OVDS bygget en 24-meters katamaran for levering
30. mai 1997. Hun skal avløse Rødøyløven som også er solgt til Thailand.
Nybåten far navnet Rødøyløven mens
gamlebåten allerede har skiftet til
Rødøyløven II. Nye Rødøyløven gjennomførte teknisk prøvetur ved Leirvik
lørdag 24. mai. Båten var på plass i
Omastrand til 30. mai.
Det var felles dåp for de tre nye båtene ved veftet på Omastrand lørdag
31 .mai 1997.
OVDS har også solgt hurtigbåten Tysfjord II til Thailand.

ANDØYFERGE A.S
Selskapet Andøyferge A.S har som
meWt . S]dpet WJ overtatt bUf
ønind fra TTS Formdt eierskifte fgm
sted 17.03.97 og ferja har fått nytt navn,
Andfjord_Ferga av Tromsø . I juni; juli
Qg august skal førja & mellom Ande_
ne§ Qg Gryllefjord å Senja Pga mot.
Qrtrøbbel We
Qppstart nQe sener£ em
1 juni . Andfjord_sambandet.
rr-cr. c
I^l^
TFDS har solgt katamaranen Fjordprinsessen til Thailand. Formelt eierskifte fant sted 09.04.97 Båten forlot
Tromsø omlag 20. mars for å bli skipet
sørover til sine nye eiere. Den er solgt til
et utbyggingsselskap i Thailand til bruk
som opplæringsfartøy. (Samme selskap
har kJØPt Salten og Ofoten fra OVDS.)

FF/?5 nye hurtigbåt Rypøy, fotografert i Hammerfest av Bård M Hustad, mai 1997.
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Fjordkongen II er fortsatt ikke solgt.
Båten blir brukt til avløsning og ligger
eliers i opplag i Tromsø.

FFR
FFR har nå fått levert ny hurtigbåt Rypøy
fra Oma Båtbyggeri på Stord. Båten ble
sjøsatt 19. april, overlevert 30. april og
forlot verkstedet 1. mai 1997 for å seile
nordover til Finnmark. Rypøy ble døpt i
Hammerfest 6. mai. Båten er lik Vør
ingen levert til HSD. FFR har videre tatt
opsjon på en 24-meters katamaran hos
Oma for levering i august 1997. Denne
blir søsterskip til OVDS-båten som nå er
under bygging ved verkstedet.
Planen er at de to nye hurtigbåtene fra
Oma skal erstatte selskapets Hornøy og
Tanahorn. Tanahom har den siste tiden
seilt i rute på Hammefest. Hun blir av
løst av Rypøy. Hornøy har gått ruta på
Porsangerfjorden. Frem til nybåten blir
levert vil gjerne Tanahorn gå tilbake til
gamleruta og Hornøy lagt stille.
M/S Varangerfjord har vært på besøk i
Bergen i tiden 22.05 - 24.05.97. Båten
lå til kai ved MTU-verkstedet på Dams
gård like ved Skjøndal Mek. Tilbake i
Finnmark skal båten også i år utføre
dagsturer i sommer mellom Kirkenes og
Murmansk.

Gamle rutebåter
M/S Brand ex. Firda ex. Hardanger
fjord er solgt fra Anen Nilsen, Vedavå
gen. Båten har ligget ved H & E Nord
tveit A.S, Nordveitgrend i 2 måneder i
vår for ombygging. Hekken er bygd inn.
Ellers har en slått sammen en del luga
rer slik at de blir større. Båten låg i dokk
i Ølen midt i mai måned. Den skal gå i
sommerfart på Svalbard dette året.
Bilferja M/F Lyderhorn er solgt til Shet
land. Her skal den benyttes til oppdretts
formål. Ferja har den siste tiden vært
benyttet til moderfartøy for et oppdretts
anlegg ved Raunane sør for Bergen.
Ferja ble seilt derfrå tidlig i mars, var
en tur innom Mjellem & Karlsen for
slipping og har lagt stille i Solheimsvi
ken fra ca. 18. mars. Hun ble slept fra
Bergen 19. april til Haugesund. Men
pga. annet viktig oppdrag for slepebå
ten og dårlig værmelding ble hun slept
tilbake til Solheimsviken 20. april. Her
har ferja lagt i påvente av god værmel
ding og ledig slepebåt. Ferja forlot Bergen 16. mai 1997.

f
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De siste dagene j januar og de første
dagene i februar iår herjet "Idun" over
Troms og Finnmark. Denne stormen
sopte med seg det meste den kom over,
men det gikk etter forholdene utrolig bra
fordefleste. Kvalsund kommune i VestFinnmark fikk også dette uønskede besøket. I Repparfj orden, den største fjorden i kommunen, ligger en liten sidearm, Fædfjord. I denne fjordtarmen har
det noen år ligget en utrangert ferge,
Mark, ex Lofotferje III. "Idun" kom, så
og vant, for å sitere en kjent hærfører,
og ferga dro sitt siste sukk og forsvant
nned i dypet søndag 02.02.97. (Kilde:

k5

Finnmark Dagblad 03.02.97). Det er
ikke kjent hva vedkommende eier kommer til å gjøre, men det er vel liten tvil
om at Mark har funnet sitt siste leie.
Det interessante i dette er at den ikke
er alene på den "fægfjordske"
havbunbn. Like ved ligger det en dansk
ferge som tyskerne tok meg seg opp til
Finnmark under krigen. Denne fergen,
trolig Djursland bygd 1934 i nakskov.
sank våren 1945 etter bombing av RAF.
(Kilde: Færgefarten nr 4-96).
Bård M Hustad, Kvalsund

Smilet
Vi tar med et lite tiårs-minne fra Stavanger Aftenblad (november 1987).

Og hvis enda mer skulle gå galt vil
baugporten på M/F Skudenes bli er
stattet av baugporten på M/F

Fra Stavangerske
°
„
,
M/F Bokn tas ut av nite pa sambandet Kopervik- Boknf.o.m. 10.11 tom
17.11.87 M/F Finnøy utfører rutene
mens M/F Rennesøy utfører M/F
Finnøy's ruter pa sambandet Stavanger - Judaberg - Nedstrand Lo.m.
10.11 t.o.m. 17.11.87, 0gM/FOmbo
utfører M/F Rennesøya ruter på sam

Jtsenfjord som tidligere het
Jøsenfjord-ferja, og skulle det eleket
Wi . Qr_
to igjen er det rauUg at det skal er
anlegget på en
&y de
sQm
inn . mten
for en ay de andre
ikke anlegget virker der heller f.o.m.
10.n. t.om. 20.11.87

bandet Stavanger - Vikevåg f.o.rru
10.11 tom. 20.11.87, samt at M/F
WtasutavmtenisambandetSand
-Ropeidf.o.m. 17.11 t.o.m. 20.11.87
og blir erstattet av M/F Rennesøy i
denne perioden.

y. at
styrmen
og matrosene finner de
ferjene når de §kal p& jofeb
fq m 1(m tQm2Q n g?
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Søstrene Ullenvang, Ulvik og Folgefonn opplagt ved Marineholmen i 1971. Foto Dag Bakka Jr

Ved Odd Magne Djønne

rmsDAG
juli 1978
bordet fallere
fra det amerikanske
fartøyet
MisstreAlbro
som lå ettilmindre
ankersparti
100 meter
utenfor18.
moloen
i Provincetown,
Massachusetts.
Ombordtollvesen
fant tollerne
foruten
handvåpen
mari
huana og kokain. Dette ble beslaglagt og tollerne forlot fartøyet for å diskutere den videre handtering av saken med
påtalemyndighetene. Ettersom skipet var under engelskflagg hadde skipets fører ukenfør levert en søknad til tollvesenet
om tillåtelse til å seile i amerikanskfarvann i seks måneder. Dette var innvilget av tollvesenet. Føreren oppgav i søknaden
at han varfra Fort Lauderdale i Florida og at han drev et charterselskap med tre andre skip på størrelse med Miss Albro.
Fartøyet hadde vært under oppsikt siden lørdagenfør, da detforlot Goat Island ved Newport, Rhode Island, angiveligfor
å gå til New Bedfordfor maskinreparasjon.
Ulvik fotografert i Karmsundet av Olav Opedal, juni 1957.
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Grunnen til at fartøyet virket noe mis
tenkelig, var at det var oppfattet en ra
diomelding hvor det ble avtalt et ren
dezvous med et annet uidentifisert skip
i apen sjø. Det var US Coast Guard som
tipset tollvesenet om at skipet nå lå opp
ankret utenfor Provincetown, og ikke
etter planen, i New Bedford.
Da tollerne sammen med politiet re
turnerte til skipet dagen etterpå var
mannskapet forduftet. Imidlertid var
skipets radiosett det eneste som var fjer
net fra fartøyet. Både tollere og påtale
myndigheter var i villrede når det gjaldt
skipets identitet. Skipet het Miss Albro
og var registrert i England, men var ikke
oppført i Lloyds. Firmaet, som føreren
hadde referert til i Fort Lauderdale, ek
sisterte ikke og vedkommende hadde

også brukt falskt navn. Skipet ble kon
fiskert og ettersom det var feil med ge
neratorene og alle batteriene var flate,
måtte skipet slepes til lands. Båten ble
fortøyd ved Yarmouth Pier i Buzzards
Bay, begynnelsen på en fire års periode
i arrest for skipet.
Som guttunge i Kopervik lærte vi tidlig
å kjenne de enkelte rutebåters skips
fløyte og ankomsttider. Hver søndag og
mandag kveld var det anløp av Ulvik.
Jeg kan enda huske matrosenes runde
capser og blåe HSD gensere og motor
duren som økte i styrke hver gang et hiv
ble losset. Vi guttene fantaserte nok om
alt det disse skipene opplevde når de
ikke var i Kopervik, men ingen av oss
klarte vel å førestille seg at Ulvik noen
gang skulle bli involvert i en slik fan
tastisk historie som hadde overgått de
fleste spenningsfilmene vi så på kino.
Narkotika visste vi vel knapt nok hva
var for noe.
Utgangspunktet da jeg begynte å grave
fram Ulvik's skjebne tretti år senere, var
opplysninger om at Ulvik var forlist i
1974. Det var tydeligvis dette man
trodde om skipets skjebne i begynnel
sen av 80-årene. Disse påstandene var
sannsynligvis et resultat av at Ulvik for
svant fra Lloyds register i 1974. Etter
mange telefoner, brev, fax og ikke minst
internett fikk jeg bekreftelse på at Ul
vik framdeles eksisterer og ovennevnte
historie bekrefter vel at skipet har hatt
et begivenhetsrikt liv.
Skipet var levert 22 desember 1952 fra
Bergens Mekaniske Verksted. Ulvik var
på 424 brt. og hadde en lasteevne på 330
tonn. Skipet var etter måten veldig
moderne med elektriske vinsjer og bom
mer med hydraulisk svingmaskineri.
Lasterommet var på 14840 kbft. og far
tøyet hadde to etter dåtidens store, breie
lasteluker. Sammen med søsterskipet
Ullensvang som ble levert 30 juni
samme år var Ulvik det første skip HSD
hadde bygget beregnet på palletert last.
Dessverre og uforståelig nok ble skipet
bygget uten gjennomgående mellom
dekk, noe som vanskeliggjorde utnyt
telse av det store lasterommet (Prinsip
pet med gjennomgående mellomdekk
for derved å få økt dekksarealet, hadde
Fylkesbaatane allrede introdusert ved
byggingen av Hornelen som ble levert
i mai samme år).
Hovedmotoren var en 600 BHK

Wichmann Diesel, type 4x. Farten under prøveturen var 11,5 knop, men normal marsjfart var 10,5 knop. Båten var
utstyrt med vribar propell, og både propell og maskin kunne manøvreres fra
broen.
Skipet var sertifisert for 190 passasjerer. Den hadde en stor salong på båtdekket med god utsikt for passasjerene.
For passasjerene sto det også tre
Mandag
Onsdag
Torsdag
Lørdag

tomannslugarer og to firemanns luga
rer til disposisjon.
Ulvik sammen med Ullensvang og Hor
daland betjente Hardanger og Stavan
gerrutene. Det var meningen at Ullensvang og Ulvik skulle alternere, men som
regel seilte de sine faste turer som for
Ulvik så slik ut:

Stavangerruter I

fra Stavanger kl 18.00
til Odda onsdag kl.08.00
Oddaruter II
fra Odda kl. 16.00
til Bergen torsdag kl.07.30
Bgn.-Sunnhl.-Hardr. fra Bergen kl. 16.30
til Odda fredag kl.22.00
Stavangerruter I
fra Odda kl. 13.00
til Stavanger, søndag kl. 19.30

Trass iat tilgangen på last var stor gikk
langrutene til HSD med underskudd.
Den tekniske utviklingen gjorde dessuten at både Ullensvang og Ulvik snart
ble umoderne og for dyre i drift. Fartøyene måtte ha et uforholdsmessig stort
mannskap p.g.a. at de førte passasjerer,
og at de heller ikke hadde muligheter
for direkte om bord og ilandkjøring av
last ved hjelp av gaffeltrucker. Samferdselsdepartementet, som arbeidet for åfå
mest mulig av passasjerbefordringen
over til ferjesambandene, bestemte derfor i 1968 at rutene måtte gjøres om til
rene lasteruter. Ulvik gikk nå i opplag
og ble senere tilbudt for salg.
Den 20 desember 1972 ble skipet
solgt via Tartan Arrow Marine Ltd. i

30 anløp
14 anløp
23 anløp
35 anløp

London til den velstående møbel
handier, Leslie Alston, i Ipswich for
ombygging til privat lystyacht. Det var
skipsmegler Svein Rand Garman i fir
maet F. Dahle som sto for dette salget,
som så mange av de lignende tonnasje
salg på denne tiden. Skipet gikk nå til
Mjellem & Karlsen i Bergen hvor foru
ten sandblåsing av bunnen, mestepar
ten av de utvendige modifikasjonene ble
gjort. Lukekarmene ble fjernet og det
ble bygget et nytt dekkshus. På denne
måten fikk fartøyet et nytt shelterdekk
som strakte seg fra poop til bakk. Da
skipet forlot Bergen for siste gang hvitmalt og helt uten lastebommer, var skipet knapt til å kjenne igjen,

Yachten Miss Albro under vinteropplag på Malta. Foto via Odd Magne Djønne
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Salongen fikk innredning og møblement i rosentre. Foto via Odd Magne Djønne
Ferden gikk nå direkte til Tartan Arrow
Marine sitt verksted i Burnham on
Crouch i Essex. De eneste utvendige
arbeider som ble utført her var montering av ny skansekledning på svineryggen (kjøperne skulle kanskje heller
ha kjøpt Ullensvang som var bygget
med den ønskede skansekledning?) og
en luke i akterenden. Grunnen til at man
laget denne luken i akterenden var at
skipet i sitt liv som yacht hovedsaklig
ville komme til å ligge i yachthavner,
hvor en normalt ligger med enten baug
eller akterende inn til kaien.
I dekkshuset ble det innredet tre
dobble og en enkel luksuslugar samt

bysse. I den tidligere passasjersalongen
ble det innredet en luksuriøs salong.
Denne var laget og installert av firmaet
A.H. Macintosh i Kirkaldy i Skottland
og ble gitt som gave til herr Alston som
på denne tiden var styreformann i selskapet. Møblene var laget av brasiliansk rosentre og valg av panel etc. ble
omhyggelig tilpasset møblene. Det blir
påstått at snekkerne som utførte arbeidet også hadde vært på utrustningen av
Queen Mary på trettitallet!
Tidlig i juli var fartøyet ferdig ombygget til herr Alstons store glede. Skipet
satte straks kursen mot Gibraltar. Her

kom rederen ombord og det ble tatt
ombord nødvendig proviant og bunkers.
Nå gikk Miss Albro til Cannes som ble
skipets hovedbase de kommende år. Ut
på høsten samme år gikk fartøyet til
Malta for vinteren. I november bestemte
kapteinen å forhale fra yachthavnen de
lå i til en alternativ havn med bedre
dybdeforhold. Under denne seilasen
skjedde et stort maskinhavari. Årsaken
var sabotasje fra en maskinist som nett
opp hadde mønstret av. Vedkommende
hadde vært i klammeri med kapteinen,
og før han gikk i land for siste gang
hadde han tappet all olje av hovedmo
toren og koblet ut olje-alarmen. Olje
indikatoren hadde han manipulert slik
at den viste feil verdier. Resultatet ble
bla. ødelagte veivlagre og en reparasjon
til £ 35.000. Først i februar 1974 var
skipet seilingsklart igjen.
Det var dessverre ikke lenge herr Alston
fikk glede av skipet. Allredei 1976 døde
han og etterlot seg en stor formue og en
temmelig rotete forretningsanliggender
til sine arvingen I tillegg til et meget
vanskelig arveoppgjør fikk arvingene
også problemer med å seige MissAlbro.
Det viste seg at skipet var meget dyrt å
drive. Under fart fordret skipet et mann
skap på 12, og under opplag var det vanlig åha 5 mann ombord. Først i 1978
dukket det opp kjøpere. Alstons arvin
ger ble kontaktet av noen amerikanere

Ulvik Hevea Transportfotografert i desember 1984. Foto via Odd Magne Djønne
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som var interessert i å kjøpe skipet. Man
ble enig om en kjøpesum og Alstons
sønn ble bedt om å møte ien bank i
London. Her møtte representanter fra
kjøperne opp med en koffert full av 20
punds sedler. Hele scenen var som hentet fra en kriminalroman og Alstons
sønn følte seg alt annet enn komfortabel med amerikanerne. Ettersom han
syntes amerikanernes framgangsmåte
var noe merkelig, fikk han kassereren i
banken til å verifisere at det var ekte
sedler før salget ble en realitet.
Alston-familien hørte nå ikke mere til
skipetførdeijulisammeårblekontaktet av US Coast Guard i Boston. De
kunne fortelle at deres skip Miss Albro
var konfiskert etter åha vært innblandet i smugling av narkotika. Det viste
seg at skipets nye eier hverken hadde
omregistrert eller døpt om fartøyet. Jeg
føler derfor at man kan spekulere iom
kjøperne bevisst kjøpte et fartøy som
ikke var listet i Lloyd's Register, og som

msE

det derfor var vanskelig å oppspore
identiteten til. Det ble nemlig fastslått
at Miss Albro nettopp hadde levert et
større parti narkotika da det ble inspisert av tollerne utenfor Provincetown.
26 august 1982 ble Miss Albro kjøpt av
Hevea Transport Ltd., Georgetown,
Cayman Islands. Eieren, Neil Tillotson,
hadde sitt kontor i Boston. Skipet som
hadde ligget uten noen form for vedlikehold i fire år ble nå dokket ved B etlehem Steel i Boston. Under arbeidet her
brøt det ut brann ombord. Brannen ble
heldigvis raskt oppdaget så skadene ble
derfor begrenset til området rundt styrehuset og skipets salong. Første uken
i oktober 1982 ble skipet som nå var omdøpt til Ulvik Hevea Transport seilt
nordover til East Boothbay i Maine. Her
ved Gamage Shipyard ble skipet bygget om til lasteskip for føring av lateks
fra Guatemala til Pascagoula. Ombyggingen som tok to år var ganske omfattende ettersom hele dekkshuset som var

bygget ved Mjellem & Karlsen i 1972
måtte fjernes og skadene etter brannen
repareres. I tillegg fikk skipet installert
ny GM Detroit Diesel hovedmotor på
675 HP. Ombyggingen kostet over $
1.000.000!
Ulvik Hevea Transport fraktet 104 tan
ker, hver inneholdene ca. 2000 liter la
teks, på hver tur mellom Guatemala og
Pascagoula. Skipet gikk i denne farten
fram til 1990. Etter denne tid har skipet stort sett ligget i opplag i Pascagoula.
Eieren, som i dag har blitt 98 år gammel, finner det nå vanskelig å være ak
tiv innen shipping og beklager at han
nå er nødt til å seige fartøyet,
I skrivende øyeblikk ser det ut til at
Ulvik vil være fryseskip i sitt neste liv!
Salget, som er i ferd med å bli sluttført,
vil bety at Ulvik i årene framover vil
ligge 2.500 miles utenfor kysten av San
Francisco som fryseskip for mindre fis
kefartøyer

IJTffiTi

De som er interessert i nærsjøfart i et videre, mer bri
tisk perspektiv, burde vurdere tidsskriftet COASTAL
SHIPPING, utgitt av Bernard McCall i Portishead ved
Bristol.
Bladet er nå inne sin fjerde årgang og kommer ut
seks gånger i året. Hvert nummer er på 40 sider, med
omslag og midtsider i farger. Formatet er avlangt A
5, altså halvparten av A-4, men innholdsrikt og med
variert stoff.
Faste spalter er generelle nyheter, om salg og nye
navn, nytt fra de britiske kyster, som regel en artik
kel om en britisk havn, om eldre coastere, om stan
dardtyper fra tyske og nederlandske verft, samt rap
porter fra mer eksoriske farvann. I nr 2.1997 er det
således en artikkel om småskipsfarten i Den arabiske
gulf med et tilhørende bilde av sideportskipet ABDO
på slipp, tidligere INNHERRED og AKERSHUS fra
1964.
Utgiveren forteller at bladet i hovedsak er for og
ved entuastiaster, men at 20 prosent av opplaget går
til rederier og bedrifter i næringen. Påfallende mye
stoff om norske skip er det ikke, men enkelte henvis
ninger til norske og ex-norske skip støter en på hist
og her. For dem som er interessert i å vite mer om
europeisk nærsjøfart er COASTAL SHIPPING et in
teressant og innholdsrikt tidsskrift.
Abonnementsprisen for seks utgåver er GBP 17 per
år (ca 190 kroner). Ta kontakt med
Bernard McCall, "Halia", 400 Nore Road, Portishead,
Bristol BS20 8EZ.

Følgende utgåver av Det Norske Veritas skipsregistre
selges:
1948
1970
1954-1959
1985
1960
Henvendelse tel 52 72 58 22 Haugesund

Skipshistorisk billedbok for Haugesund,
Kopervik og Skudeneshavn
550 sider, rikt illustrert
Pris kr 390
Bestilles fra Lokalhistorisk Stiftelse
Tysvær Rådhus
5570 AKSDAL
Tel 52 77 06 18
Fax 52 77 05 50
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Ryvar i sin nyeform, under noe redusert seilføring under Kieler Woche i juni 1996. Foto Tham Körner

i

Av Alf Johan Kristiansen og Odd Magne Djønne
f\pv gjennom årene er en betydelig del av vår kystflåte av såvel fraktebåter som passasjerskip blitt solgt til Tyskland og
v-A Nederlandfor ombygging til lystfartøyer og som restaurerings-objekter. Sjelden hører vi mer til disse skipene etter at
de harforlati norske farvann. Framover vil vi presentere en del av disse skipene samt deres nye tilværelse.
Dersom noen av leserne kommer til Flensburg vil vi anbefale et besøk på Museumshafen. Dette er en kommunal havn
med et stort antall meget vel-restaurerte fortøyer. Fartøyene er alle i privat eie og betingelsen for åfå kaiplass her er at
skipene er historisk korrekt restaurert. Det største fartøyet ved havnen er det som interesserer oss, nemlig "Ryvar" ex
"Svegrunn".
La oss nå først ta for oss historien til skipet, med hovedvekt
på dets tid i Norge. "Svegrunn" var ved første gangs registre
ring i Norge 118 brt., 62 ntw. og 180 tdw. Malene var 83,5 fot
mellom p.p., bredden 21,8 fot og dybden 8,7 fot. Etter at "Sve
grunn" kom til Norge ble hun av sine eiere brukt på Islands
fiske hver sesong frem til 1966. Fartøyet låstet 800 tønner
og hadde under dette fisket en besetning på 8, basert på van
lig praksis som var et besetningsmedlem pr. 100 tønner. Siste
sesongen flyttet silden lengre nord enn normalt, og fisket fore
gikk derfor dette året i stor grad rundt Bjørnøya. På vinters
tid var fartøyet på "bommen" og førte sild for snurperne. I
slutten av 50- og begynnelsen av 60-tallet drev "Svegrunn"
etter sild i Nordsjøen om sommeren. Mellom de forskjellige
fiskeri-sesongene gikk fartøyet i løsfart på kysten langs Norge,
Sverige og Danmark. Lasten var helt tilfeldig, det kom helt
an på hva meglerene kunne tilby, alt fra sement, gjødning,
talkum og til fiskemel. I likhet med flere andre Karmøy-bå
ter gikk "Svegrunn" til Shetland/ Skottland i 1968/69 med
tomtønner. Her kjøpte de sild av lokale fiskere som de saltet
og senere leverte til sildeprodusenter på Vestlandet.
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I 1966 ble "Svegrunn" ombygget ved Håkonsen Mekaniske
Verksted i Skudesneshavn. I tillegg til ny lugarinnredning fikk
fartøyet montert nytt styrehus. Dette hadde tilhørt "Veabuen"
som ble kondemnert på samme tid. Mesteparten av 70- tallet
tilbrakte fartøyet i godsrutefart mellom Bergen- LeirvikMosterhavn-Haugesund-Kopervik-Stavanger-Sandnes. Etter
som trailerne overtok mer og mer av transporten ble denne
trafikken gradvis mindre lønnsom, og i de neste tiår var det
som for mange andre fartøyer sandfarten (i Sunnhordland)
som var den beste beskjeftigelse.
Fra 1990 til 1995 var fartøyet engarsjert i mjølfarten for Vaks
dal Mølle. Hele kyststrekningen fra Karmøy i sør til Florø i
nord var fartsområdet.
Båten var i senere år kjent for å være meget godt vedlikeholdt og ha et rent og ryddig maskinrom. Alle skott var skin
nende hvite til og med under dørkplatene i maskinrommet!
Seiv om båten rallet mye var hun regnet som en meget god
sjøbåt, og det fortelles at det sjelden kom vann på dekk.

Ryvar hviler ut hjemme i
Onarheim på Tysnes i
selskap med Arnhild. Foto
AlfJ Kristiansen 25.
oktober 1986.
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Tidlig i mai i 1995 stevnet "Ryvar" ut fra Bergen. Om bord
var rederen Joakim Kowalski, hans kone Jenny, lille Mette
på to måneder, en mannlig venn av famillien og familiens
Merzedes. Sammen hadde de en problemfri tur til båtens
nye hjemmehavn, Flensburg. Da Mette var blitt femten må
neder i juni 1996 var hun på ny på tur med "Ryvar". Denne
gang var fartøyet under seil etter en eventyrlig restaurerings
jobb utført av Mettes foreldre samt et par av familiens ven
ner.
"Ryvar" ble altså kjøpt fra Harald Fedøy på Stadtlandet for
DM 120.000 i mai 1995. Skipet var det fjerde skip Joakim
Kowalski hadde kjøpt som restaureringsobjekt. Tidligere
hadde han restaurert fartøyene etterhvert som han hadde råd.
Dette tok selvfølgelig lang tid og han kom bare i mål med et
av sine tidligere prosjekter. Med "Ryvar" valgte han å gjøre
mye annerledes. Han lånte pengene som skulle til for å sette
i gang. Filosofien var åha skipet klart så fort som mulig for
å kunne tjene penger på turer utført med skipet. Joakim
Kowalski strippet skipet helt for rigg, deler av overbygning
og dekk. Han la meget arbeid ned i å finne frem til
de orginale tegningene av fartøyet. Etter en del korrespondanse med Sjøfartsmuseumet i Rotterdam som
ikke kunne framskaffe disse, ble en enig om å be
nytte orginaltegningene til et tilsvarende skip som
ble bygget et par år senere, sildeloggeren "Henrik
Luhring".
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gen på 370 kvm har de også laget seiv. Masten er forøvrig
noe lavere en den orginale, noe som skyldes hensynet til de
mange bruene som må passeres i området rundt Flensburg.
Den øvre del av masten er laget slik at den kan legges ned
ved passering av bruene.
Ennå gjenstår arbeidet med innredningen av "rederlugaren"
akterut og ruffen forut. Dette arbeidet skal være utført i løpet
av dette året. Den delen av fartøyet som tilbys kundene er
imidlertid ferdig. Det skal videre bygges et lite styrehus på
akterdekket, alt i henhold til tegningene av "Henrik Luhring".
Hvordan får så Joakim Kowalski endene til å møtes økono
misk? Han har ingen stiftelse i ryggen, i motsetning til de
fleste større norske restaureringsprosjekter, "Ryvar" har fak
tisk blitt levebrødet hans. Produktet som tilbys er ukes og
helgeturer for inntil 28 personer og dagsturer for inntil 40
personer. Kundene er både skoleklasser, foreninger og fir
maer. Hva har så dette kostet? Utenom de mange tusen ti
mer som er lagt ned i form av egeninnsats har fartøyet slik
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La det være sagt med en gang, restaureringen er en
suksess! Arbeidet som er lagt ned er imponerende
både med hensyn til kvalitet og kvantitet. Skroget
er uforandret, men sandblåst og malt innvendig.
Rekker og rekkestøtter er orginale. Imidlertid er
dekket skiftet helt ut, sammen med tre sider av luke
karmene. Videre er lugarene og salongen, som er
bygget i lasterommet, fullisolert og skottene belagt
med lyse brannhemmende plater. Snekkerarbeidet
som hovedsaklig Jenny og en hjelper er ansvarlig
for, er meget overbevisende utført. Masten på 27,5
meter og den imponerende 1,5 masters ketch- rig37
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Som en kurositet kan nevnes at "Ryvar" forrige sommer slepte
"Pippilotta" av Hamburg (ex "Erika" av Haugesund) fra den
danske øya Aero til Flensburg for utskifting av dens gamle
Wichman motor. "Pippilotta" var da nettop kommet tilbake
etter en periode i Stillehavet. I likhet med Ryvar er også "Pip
pilotta" nå utstyrt med Catepillar hovedmotor, installert av
den allsidige Joakim Kowalski.
Sommeren 1998 planlegger familien Kowalski en tur til VestNorge. Alle tidligere eiere (navn, adresse og telefonnummer
er allerede oversendt) og alle andre interesserte kan glede
seg til et hyggelig møte med deres gamle fartøy!

1917:

Levert fra "Vooruitgang", D& J Boot, Alphen aan den
Rijn (-632) som seil-sildeloggeren DE MAAS RO 16
for N.V. Zeevisserij Mij. De Maas Rotterdam. Bygget i
stål.
I november samme år solgt til Karel Koester,
Scheveningen og omdøpt MERWEDE V SCH 414.
Solgt til Scheepvaart Mij.,Flandria, ombygget til
lasteskip og omdøpt FLEVO I

Valdemar Steiro:
«Gammelmotoren»
og over 300 andre maritime
titler på lager.
Be OM katalog.
38

| 35

,———I 'n>».ni>N>.

det framstår kostet DM 400.000 (over 1,6 mill. NOK). Dette
synes å være så billig at slike prosjekter burde kunne gjen
nomføres her hjemme også!

1916:
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1921
1927
1931
1932

1933
1935
1955
1955
1956:
1969:
1972:
1973:
1975:
1978:
1986:
1990:
1995:
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Solgt til G.J. van Vlist, Harinxveld.
Solgt til Hans J. D. Ramcke og omdøpt HELGA av
Hamburg. Montert motor, 2 sylindret 40 hk. Callesen.
Grunnstøtte på Liile Grund i Øresund 28 desember.
Berget med store bunnskader og tauet til København i
januar. Solgt til Dr. A. Wedekind i juli og videre til K.
H. Buck i august og omdøpt META BUCK av Hamburg.
Solgt til Anna Meta Buck & Johann Buck, Bremervorde
Installert ny motor, 4 sylindret 100 hk. Deutsche Werke.
Installert ny motor, 4 sylindret 300 hk. Vølund.
I desember solgt til Jostein Johannessen, Vedavåg og
omdøpt SVEGRUNN av Haugesund.
Registrert som Svegrunn's rederr, samme eiere med
Sigurd Thuestad, Haugesund som disponent.
I februar solgt til Anen Sævik, Sævik, men fremdeles
registrert i Haugesund.
Solgt til Anen Sæviks P/R.
Solgt i mai til Bernhard Espeland P/R, Mosterhavn, i
mai og omdøpt RYVAR.
Solgt til Trygve Steinsland P/R, Steinsland, i november.
Solgt til P/R Ryvar (Gerhard Skaten), Onarheim, i
november og rigget om for sandfrakt.
Installert en Catepillar på 365 hk.
Solgt til Harald Fedøy, Værlandet, og registrert i Florø.
I mai solgt til Joakim Kowalski, Flensburg for restaure
ring.
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Lindstøls Bokhandel a.s
Postboks 85 - 4950 Risør
Tlf 37 15 07 55, faks 37 15 16 88

Flere observasjoner fra Arild Engelsen (3150 TOLVSRØD):
CHR DOLMEN (ex fiske/32/1948/ex T-84-LK) er nå ferie
båt under navnet BRISENFJORD (fra 1991). I "Skipet" 3/90
s 60 nevnes CHR DOLMEN som ex FOLDIN. Dette er ikke
rett. Det rette er at DOLMEN 5/90 ble slept til Tønsberg av
FOLDIN.
DØNNHAV (tråler/314/1958/N-252-DA) sett nedrigget i
Sandnessjøen 6/93. Strøket fra matrikkelen som kondemnert
9/93.
FINA VI (tanklekter/262/1910) skiftet i 1993 navn til FRIS
KUS, og har siden for det meste ligget opplagt ved Mågerø.
FLØTTMANN I (passasjer/24/????) tilhørte Narvik havne
vesen, men dukket opp på Vallø/Tønsberg sommeren 1993.
Båten eies av Bjørn Ulstein, Tolvsrød.
FREDRIKSTAD (ex RS/87/1968) lå pr 6/93 for salg på
Karlsøy/Troms. Noen personer der hadde kjøpt henne, men
opplegget deres slo ikke til. Båten havnet senere i Fredrik
stad.
LILLANN (fiskekutter/15/1928/T-404-S/ex TERNAF-212HV) har i årevis stått slippsatt på Kråknes, nord på Kvaløya.
MÅSEN (fiskekutter/14/1947/T-28-BG) har, liksom LILL
ANN, stått på land ved Kråknes i mer enn 10 år.
OLE K SARA (skoleskip/84/1948/ex TROMS) drives av fis
karfagskolen i Honningsvåg og er å se rundt om i Nordnorge.
Fartøyet brukes også av SHV. Hun var opprinnelig et av tre
treskip Televerket bygget efter krigen. De to andre var TELE
(senere LETE; se under) og TANA (senere FEIELAKS).
REINES (frakt/41/1947) opplagt i Tønsberg vinteren 199495.
VINDENES (frakt/193/1933) har ligget under broen i
Vrengensundet fra vår -93, uten at noe er gjort med fartøyet.
Se ellers "Skipet" 1/90 s 55 & 3/89.
UFO! !! Vrak av ca 50 fots slepebåt i fjæren i Risøyhamn. En
"S" i skorsteinen er alt som kan leses. Noen som kjenner
denne?
Stig Flattum (8534 LILAND i Ofoten)
har mye interessant:
ACHILEUS (OBO/155.000tdw/Eriks
berg 1973/ex ATLAND 1973-76 og
BERGEBONDE 1976-91) kolliderte
011195 med fenderverket ved Zandvliet
på reise Narvik-Antwerpen med jern
malm. Skadene var såpass at skipet ble
opplagt i Piraeus. Senere solgt til hugg
ing, og ankom Gadani Beach/Pakistan
020496.
CABO FRIO (bulk/l 17. 800tdw/
Sumitomo 1972/ex MOSFIELD av Far
sund 1972-88) ankom Chittagong for
hugging 120196.
DOLPHIN 41 (tank/274.900tdw/
Sumitomo 1975/ex MOSCLIFF 197585, ACTOR 1985-88, JARABELLA
1988—91, AMBRA BLUE 1991-93 og

ARGOSTOLI BAY 1993-96) ankom Gadani Beach for hugg
ing 240196.
GAZ CHANNEL (LPG/8790/1966/ex HAVFROST 196681, OCEAN FROST 1981-82) ble solgt til indiske huggre
1996, og ankom Alang 6/5.
NORDSTJERNAN (restaurantskip/2117/1950/ex VESTER
ÅLEN) ble 10/95 hugget i Vigo/Spania. Med dette er den
siste av Hurtigrutens Italiabåter blitt historie.
PRAGA (frakt/198/1960) eiet av Jiri Jandourek, Chile for
liste 130996 i dårlig vær 60 miles off Valparaiso underveis til
Påskeøya. 3 av 8 ombord omkom. Kjenner du ikke PRAGA?
Hun er identisk med SNERTHOLM bygget i Sandnessjøen
1960. Ble senere JAR (1970-77), STØLEN (1977-92) og
NYMO 1992-94.
TEAM ASTWI (tankl8677/1970/ex Wigands Rederi), sist
kjent som BLUE LIGHT av Valletta, ble i 1996 solgt til Gulf
Horizon Shipping i Panama, og omdøpt HORIZON XV.
Fra Harald Sætre (5260 INDRE ARNA):
BRAND (passasjerskip/883/1959/ex ex FIRDA, HARDAN
GERFJORD) sett ved Nordtveit Skipsbyggeri/Nordtveitgrend
080397. Vet noen hva som skjer med HSD sitt gamle flagg
skip fra Oddaruten ?
ELDBJØRG (sandskute/35/1909) sett i Stavanger 9/96. På
styrehuset kun bokstavene BJ. Denne sliteren fra lokal sand
fart i Bergens-området har nylig fått navnet besudlet i en
smugleraffære.
SKS (frakt/98/1907/ex ANGELO) og PLANET (frakt/99/
1924) har i hele vinter ligget opplagt side om side ytterst i
Damsgårdsundet/Bergen. Deres fremtid i fraktefarten er mer
enn tvilsom, men hvorfor ligger de her ?
Fra Tom Bjørge Jensen (1673 KRÅKERØY):
TOJO (lekter/293/1957) var 110696 under slep (av ISE
GRAN) fra Halden til Øra, da den fikk slagside. ISEGRAN

Det ukjente slepbåtvraket i Risøyhamn, fotografert19. juli 1996 av Hagbart Lunde
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rakk å få dyttet TOJO ut av seilingsleden og opp på en grunne,
før lekteren kantret og sank. Deler av skroget ligger over vann.
Reder og forsikringsselskap vil la vraket ligge, mens fiskere
og havnevesen ønsker det fjernet.
Hk
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Pasop / Oslokrana ved Gressholmen i september 1996 på vei
tilbake tilferskvann. Foto Stiftelsen Engebret Soot
Vesterø i Stavanger i desember 1996, fotografert av Pål Ulsteen

1

Fra Pål Ulsteen (4048 HAFRSFJORD):
PASOP (slepebåt/ 14/1908) ble 9/96 flyttet fra Gressholmen/
Oslo til Ørje i Østfold. Båten har ikke vært i drift siden -77,
og manglet nå flere plater i skroget. OSLOKRANA (Oslo
Havnevesen) gav gratis transport inn til land, der
tungtransportbil ventet. Via El 8 bar det så til Ørje, der båten
skal restaureres i regi av Stiftelsen D/S Engelbret Soot. Så
skal hun i fart på Haldenvassdraget sammen med D/S
ENGELBRET SOOT, D/S ARA, D/S TRYG, M/S METTE
MENG, M/S HEBE, M/S BELMAN og M/S TURISTEN.
PASOP er Norges eldste dampskip med original maskin og
kjele. Hun er bygg nr 5 v/ Glommens mek Verksted. Maski
nen er verftets bnr 15 og kjelen nr 10. Fartøyet tilhørte
Fløtningsforeningen, og dro tømmer på Haldenvassdraget fra
1908 til 1960, da hun ble solgt til skipsreder Natvig i Are
mark. Ved dennes konkurs i 1973 kjøpte Pål Ulsteen fartøyet,
og flyttet henne i 1975 til Oslo. Nå er eierforholdet overført
Stiftelsen Engelbret Soot.
VESTERØ (frakt/63/Thorskog mek Verkstad 18 89/ex pas
sasjer VISTA 1889-99, VESTERØ 1899-dd), best kjent som
Hvalerbåt i årene 1899-1955. Opprinnelig bygget for fart på
Vättern. Fikk 1940 en Deutz diesel. 1 1955 ble hun ombygget
til fraktebåt, og har siden gått i (hovedsakelig) sandfart med
hjemsteder Espevær og Volda. Ny Hjelset-maskin i 1960. Sett
i sandfart i alle fall så sent som i -82. Siste 10-15 år noe om
flakkende eierskap; har blant annet vært brukt av dykker
klubber.
Sett i Stavanger 12/96 på reise fra Ålesund til Grimstad.
VESTERØ har vært klassifisert som lekter de siste årene, og
har ligget ved et oppdrettsanlegg. Ivar Nilsen i Grimstad har
fått skipet gratis, mot å sette henne i stand. Vi kan bare ønske
lykke til med det prosjektet. VESTERØ fortjener restaure
ring.
Fra Bernt Enes (5683 REKSTEREN):
J M JOHANSEN (ex RS/92/1949) tilhørende Nordkapp
cruise i Honningsvåg sett opplagt hos Djupevåg Båtbyggeri i
Norheimsund 020197. Pr 4/97 ved kai i Oslo (LMS).
TEIGEVIK (frakteskute/49/1950) er en velholdt trebCEt til nylig
i daglig fart i Bergensområdet. Ble i sin tid bygget i fjæra på
gården Teige i Lukksund, der hun også hørte hjemme til 1989.
Har siden hatt hjemmehavn i Florvåg. Høsten -96 solgt fra Askøy
tilbake til gamle trakter (Per Møvik og Norolf Sunde, Lukk
sund), og har siden ligget i opplag i Bergsvåg/Fusa.
VIBJØRG (frakt/25/1966) forliste 261296 under slep til Shet
land.
Geir Ole Søreng (6690 AURE) er en av spaltens støtter:
ALLVANG (bulkskip/1698/1983/NIS-reg) skiftet hoved
maskin ved (tidl) Trønderverftet i Hommelvik pr 1/97.
BORGENES (damptråler/481/1942) ankom Stoksund Skips
opphugging ved årsskiftet. Efter at mye arbeid og penger (også
offentlige midler) er nedlagt for å verne dette fartøyet (Nor
ges siste damptraler), er hun nå truet av umiddelbar hugging.
Sett på slipp i Kristiansund 4/97 (LMS).
Ankom Kristiansund under slep 9.4.1997 (red anm).
BOYII (arbeidsbåt/l 27/1 970/ex bilfergen HEMNE) brukes til
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Kosterfjord/ofogrø/ert 23.
april 1997 av Ole Jakob
Dingen
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serviceoppdrag i oppdrettsnæringen, og passerte Frøya 211096.
FRØYHAV (brønnbåt/l 60/1 957/ex SØLV-TRANS) fikk ny
hovedmotor ved Kvernhusvik 11/96.
KASJETTEN (se SKIPET 4/95 s 42 & 3/96 s 41) er tilbake
i opplag i Indre Kanalhavn, Trondheim.
KJERRINGØY II (ex bilferge/234/1956/ex GISLE til MRF)
ligger ved et oppdrettsanlegg ved Fjellværøya.
LETE (dykkefartøy/85/1947/ex TELE) sett på slipp i Knarr
lagsundet 10/96.
MASI (ex hekktråler/298/1970) lå pr 9/96 opplagt i Bratt
våg, noe forfallen. Skipet var påbegynt ombygget til stand
by-båt, med bl a med kraftig løfting av overbygg. Nåværende
eier er Farø Credit-Service. Det sier vel noe om hvordan pro
sjektet gikk...
MISTFJORD (ex bilferge/123/1968/ex Saltens D/S-s) lig
ger som oppdrettsbase ved Svellingen på Frøya.
MJØLNER (slepebåt/99/1954/ex B&B) lå 161096 nedrigget
langs GUNNAR BJARNASSON ved ved Stoksund Skips
opphugging . 241096 var hun ferdig hugget.
MYKENFJORD (ex fiske/40/ 1953) er slettet av registeret som
"kondemnert", men lå oppankret ved Stokkøya pr 10/96.
SELVAAGSUND (lystbåt/49/1925/ex frakt) grunnstøtte sist
sommer ved Brettesnes (innløpet til Trondheimsfjorden).
Vraket ligger kantret og godt synlig. Det mangler styrehus,
og er ribbet for alt utstyr.
TERNINGEN (lastebåt/299/1970) grunnstøtte i Lysøysund

290197 kl 0430. Båten var på vei fra Trondheim til Nord
norge. Været var dårlig. Det ble en kraftig lekkasje, men TER
NINGEN ble berget, og repareres nå på Kvernhusvik Skips
verft.
VESTERØ (se over) sin historie suppleres av Geir Ole Sør
eng: Lå i 1988 i Åheim tilhørende en lokal dykkerklubb. 1989
solgt til Leif Myklebust i Bergen, derefter til et fiskeoppdrett
i Namsen; opplagt ved Jøa (sett våren -91). Senere eid av
Håvard Bjørkvik i Råkvåg. For salg i Båtbørsen flere gånger
i 1996. Sett for egen maskin i Kråkvågfjorden 211096 under
veis til Frøya og Ørnli Slipp. Iflg Søreng har hun en 2-cyl
Union semidiesel.
Fra Olav K Westby (9300 FINNSNES):
SVALBARD (passasjer/247/1936/ex bl a SJØVEIEN) grunn
støtte på Finnsnesgrunnen kvelden 221196. Trukket fri av
LARUS dagen efter. Skipets kaptein var samme mann som
grunnstøtte og totalforliste NORBRISE (ex RØST) på Senja
ytterside 5/96.
RETTELSEH! I omtalen av ALLART (SKIPET 1/97) opply
ses at skroget bak ALLART er BRØDRENE. Rett navn er
NORDLANDET 2.
Alf Johan Kristiansen (4275 SÆVELANDSVIK) har sett:
VESTVIKING (ringnot/84 1/1 952/ex ASTRID BAKK,
NEBB), ligger ved Kopervik Slip for større ombygging, får

Vestviking under ombyg
ging på Kopervik Slip,
fotografert 10. mai 1997
av Alf J kristiansen.
Gamle hvalbåter lever
evig....
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Enos / sørgelig forfatning,
Stavanger 30. november 1996.
Foto Kjell B Sønstabø
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ny overbygning, delvis ny innredning og bakk. Ventes ferdig
medio juli.
LEIK (tråler/286/1967/ex STJÄRNFORS), fikk nytt styre
hus ved Kopervik Slip i tiden des 96-feb 97.
CEVITA (garnbåt/1961/ex VEAFISK), ble i løpet av vinte
ren 1997 ombygget til linebåt ved Kopervik Slip. Er nå re
gistrert i Port Vila, Vanuatu, men er fortsatt eiet av fiskeri
interesser på Vestlandet. Fisker nå etter patagonsk tannfisk i
Antarktis sammen med flere andre norsk-eide båter.
OCEAN WAY (skotsk ringnotbåt/1 989), grunnstøtte ved nor
dre innløp til Haugesund i dårlig vær 9.3.97. Mannskap og
båt ble berget under dramtiske omstendigheter. Båten fikk
store bunnskader og blir nå reparerert i Kopervik Slips tørr
dokk. Den er solgt til Norge og skal leveres sist i juni.
Ole Jakob Dingen (5050 NESTTUN) rapporterer for første
gang:
KOSTERFJORD (hurtigbåt/l 91/197 l/ex FJORDGLYTT)
sett i Strömstad 230497. Denne første toskrogsbåt (ur
westamaranen) i norsk rutefart er nå under ombygging, og
knapt gjenkjennelig for et utrenet øye.
LINNÉ (passasjer/262/1964/ex TYRIHANS), tidligere Nes
oddbåt også i Strömstad pr 4/97.

Fra Terje Nilsen (4085 HUNDVÅG)
SEA EXPLORER (forskningsskip/1976/ex MARJATAII 95, MARJATA), tidligere myteomspunnet etterretningsskip
(?) tilhørende Forsvarets Forskningsinstitutt, nå
Bahamaregistrert, sett i Stavanger 151296. Sitter noen på
sannheten om MARJATAs virksomhet ?
SPU 4 (produksjons- & lagerskip for olje/210.658 tdw/1968/
ex FULMAR FSU -97, MEDORA) bygget som turbintanker
(2 stk dampturbiner !) for Shell UK. 1979-80 ombygget til
produksjons-/lagerskip for Fulmarfeltet i britisk sektor. 5/94
lagt opp ved Steinsøy/ Stavanger. 12/96 overtatt av Smedvig
& Statoil. 1/97 ble den 1.500 tonn tunge "slingeren" i baugen
løftet av. Brøt opplaget 3/97, og skal slepes til Singapore (av
SMIT LONDON) for ombygging og oppgradering.
Trygve Eriksen jr (5500 HAUGESUND) screener dagspres
sen for skipsstoff:
AQUAMARINE (lasteskip/297/1975) slept (av K/V W-312)
med slagside inn til Stavangerskes verksted "Skjeret" 120497.
BERGENOILII (havnetanker/49/1969) kantret i Korsfjorden
i en forrykende vestlig storm 170297. Båten var i ballast, og på
vei fra Storebø til Brattholmen. Ble funnet med bunnen i været
like S av Klokkarvik 6 timer efter forliset. Mannskapet på 2
omkom.
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Hamen i opplag langs siden
av Lunden på Alvar Olssons
opplagsplass i Halle på
svensk side av Iddefjorden i
mars 1997. Foto Arne
Bardalen
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Skipsvraket

OTRA II

Ved Olav K Westby og Leif M Skjærstad
Iforrige
nummer
presenterte
vi vraket
av MAIBLOMSTEN,
der
det ligger
i Sultinvik
i Lenvik
kommune.
Ikke mange hundre
metrene fra MAIBLOMSTEN ligger vraket av OTRA II. Om
OTRA II vites ikke all verden. Hun var på 41brt, og bygget på
Stord (Sagvåg?) i 1931 for lokalfart i Kristiansands-området (derav
navnet). Under krigen kom hun til Troms, der hun ble en del av
den store melkebåtflåten; skøyter og kuttere som besørget melk,
gods og passasjerer mellom sjøbygdene rundt om i det store fylket
og "hovedstaden" Tromsø. Med skipper og eier Hans Brox ved
roret tjente OTRA II over 20 år i denne farten, hovedsakelig på

strekningen
Rossfjord-Malangen-Tromsø.
Veibyggingen
tet
også denne
trafikken, og midt på 60-tallet
ble OTRA 13 innhen
trakket
opp i fjæra på Brox' eiendom i Sultinvik i Rossfjord. Der ble hun
liggende. Brox hai- nå vært død i mange år, og hans OTRA II er i
ferd med å bukke under for tidens tann. Men er du i Finnsnes
traktene, skal du ta deg en avstikker til Rossfjord. Der vil du ennå
finne de råtnende restene av en kystens sliter; OTRA II.
Har du opplysninger om OTRA II ?La oss få del i dem gjennom
SKIPETs spalter !

Modellbygging
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vedNesna.
Mo i Rana har bygget modell
av Storstrand
Helgelandskes
lokalrutebåt
Originalen var bygget på Stord i 1951 og var en stor forandring
fra de gamle dampbåtene som holdt ut inntil da. Den ble en popu-
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lær båt
til 1967, som
da den
solgt.etter
Nesna
står
somogentjenestegjorde
av de vakrestelike
sjøbussene
ble ble
bygget
krigen.
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London. Ble visstnok brukt som lagerskip i
Pladju inntil det ble hugget.

Tilføyelser til Anglo-Saxon
Til flåtelisten for Anglo-Saxon-tankerne i SKIPET nr 1.97
har Martin Lindenborn, Arnhem, mer utfyllende informasjon:
LAMPAS
1.1939:
LOIDA
Cia Mar Atlantica, Panama
1952:
FOUNDATION STAR
Honduran owners
SALSAAS
I presume history of Oakfteld has been taken from WSS-leaflet
History of the Hunting-fleet, page 41. However, I have some
doubts about the period 1940-47. She is not mentioned in
LR 41-46, but again in LR 47: "reclassification contemplated".
I suppose she was used during the war as a storage-vessel,
laid up somewhere.
MYTILUS
Transferred to Petr. Maats La Corona, Hague already in 1927.
Made one commercial voyage after the war: Sailing 300946
from London arriving 151146 at Singapore. Same month
from Singapore to Pladjoe (Sumatra, Indonesia) and laid up
there as a storage vessel.
According to my files: Sold for breaking up to Pakistan, June
1950, and broken up at Karachi (that means broken up already
in 1950 and nor 1951). What is correct?
Toralf Nilsen, Tvedestrand, har også flere detaljer om
Anglo-Saxon-skipene :
MYTILUS: Tiden etter 1940 mener jeg skal beskrives på
følgende måte:
21.04.1940: Avgikk Aruba med last for Milford Haven.
På denne reisen fikk skipet tildels store sjø
skader i uvær, men kom frem til lossestedet.
17.5.40:
Var utlosset i Milford Haven. Deretter til
Liverpool eller Manchester for dokking og
besiktigelse.
Besiktigelsen viste at skipet trengte en god del reparasjoner,
ikke bare pga sjøskadene, men også fordi det var tildels store
lekkasjer i tankskottene. Man fant at reparasjon ville bli for
kostbart, og skipet ble lagt opp inntil videre.
9.1940:
Etter sigende skal The Admiralty nå ha kjøpt
skipet i den hensikt å bruke det som blokk
skip ved en eventuell tysk invasjon. Skulle
senkes utenfor Portsmouth. Denne beslutning
ble imidlertid omgjort til å skulle stikkes i
brann i tilfelle invasjon.
1940:
Etter midlertidige reparasjoner gikk skipet
for egen maskin til Portsmouth.
Det er ikke lenger så sikkert at The Admiralty
l.q. 1940:
kjøpte skipet i 1940. Det skal nå ha blitt
solgt av Nortraship til Ministry of Transport.
Under resten av krigen brukt som lagerskip.
1946:
Solgt til Anglo Saxon Petroleum Co Ltd,
44

RANELLA
Fartøyet ble senket av tysk ubåt U-553 (KK Karl Thurmann).
Det var med i konvoy OG 64.
BUCCINUM
Det bør kanskje bemerkes t skipet ble ombygget til tanker
ved å installere sylindriske tanker i rommene. Salget til Hel
las mener jeg fant sted primo 1946. Prisen var GBP 50.000.
LAMPAS
Fartøyet skal ha blitt kjølstrakt for regning av The Admiralty
og var tiltenkt navnet Olalla.
1.1939:
Cia Maritima Atlantica Ltda (John & A T
Vatis), Piraeus, reg Panama
LOIDA
1952:
Foundation Shipping Corp (Sieling & Jarvis
Corp), New York, reg Puerto Cortez
(Honduras)
FOUNDATION STAR
NORDHAV
Maskinen var på 517 nhk/2500 ihk. den var bygget av Ge
orge Clark Ltd, Sunderland.
WILLY
1.1918:
2.1919:

Rekvirert av US Navy. Under kommando av
Naval Overseas Transportation Service.
Returnert til rederiet.

HIRD
1941:

Til Tankers Ltd (Athel Line Ltd), London

Svelviksand
Relating to AS Svelviksand, SKIPET 1.97 pagel7, m/v
Svelviksand I, I have some differing information:
No Dutch source mentinions ex-name Tugger. According
to our files she was launched and completed as Mathilde for
account of J J Wegener, homeport Wildervank and sailed for
this owner until sold 1907 to M Alberts of Groningen. I do
not know a Dutch owners named Hemmes & Stadtlander
Martin Lindenborn

Sandbas og Alstentind
Regarding Sandbas, se SKIPET 1.1996 side 37:
Although Mr Renck sent some further information in 2/1996,
I think it useful to give the whole store under German flag in
detail:
1982
S/tg Pegu, Reiswerk Rickmers, Bremerhaven
3.8.1914:
Sperrmarkschiff, Sperrfahrseugdivision der
Jade
12.3.1915
Auxilliary mineweper, Hilfsminensuchdivision Geestemiinde
6.12.1916
Returned to owner, sold to "Midgard",

Deutsche Seeverkehrs -AG, ren.
Nordenham II.
1937

S/tg Zuversicht,
A Wagner,
Wesermunde

16.3.1945

Seetransportchef
Norwegen
4. MRD, Norwegen
(GM/SA)
Laid up Kristiansund

6.7.1946
11.1946

As for Alstentind, Skipet 1/1966
page 42:
The vessel was built in 1914 as a
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lighter of the German Navy and
rebuilt as cargo vessel/transport for
Kriegsmarine-Werft Kiel by Beiden
flether Werft. Technical data
according to main documents of the
vessel (Schiffsbuch):
356 grt. 450 ldt, 36.61x9.40x1. 10m,
1 Famo 3-cyl 4-takt DM, 275 PSe, 9
kn, 1650sm/9kn. The nåme Probstei
being given when the vessel was ready
in 1940 and commissioned.

Fra Per-Erik Johnsen samling har Arne Bardalen lånt redaksjonen et bilde av lekter Porfyr,
ianddrevet ved Torekov i Halland. Den siet seg fra Boss og drev i land 1. november 1969 på
reise Brevik-Karlshamn i ballast. Opphugget på stedet. Fartøyet er ex hysaker Y, bygget
1936 på Porsgrunds mek Værksted, senere Kya, Saltvik og Ramsvik. Solgt i oktober 1967 til
Bjønndalens Bruk AS, Oslo og bygget om til lekter, hvorunder broen ble flyttet akter.

I hope these small additions may be useful
Dieter Jung

Arendalsskip
I med stendige søken etter arendalsfartøyer er jeg kommet over
noen småfartøyer, motorskonnerter o.l. som jeg gjerne ville ha
litt hjelp med. Er det noen som kan hjelpe meg videre med
historien til følgende fartøyer?

Concord
Inghardt

haugen I
Lill

Minde
Mossi

Oter

Samson II

Ærø

MPHR 35brt m/aux
1892Lowestoft
Eiet pr 1917 av Barth. Svendsen, Arendal
MLPG 55brt m/aux
1888 Lowestoft
Eiet pr 1917 av AS Saudefaldene, Sauda, reg
i Arendal
LMHV 95 bit m/s
ukjent byggeår
Eiet pr 1917 av Det Norske Nitridactieselskab,
Arendal
MPVR 62 bit m/aux
1908 Troense
Eiet pr 1917 av Einar Klem & Viggo Kallevig,
Arendal
MQGD 76 brt m/aux
1908 Marstal
Eiet pr 1917 av Th Elmenhorst, Arendal
MPQL 52 bit m/s
1904 Nyborg
Eiet pr 1917 av Einar Klem & Viggo Kallevig,
Arendal
MJNC 45 brt m/aux
1909 Tvedestrand
Eiet pr 1917 av AS Oter (M Blom Bakke),
Arendal
MJGT 34 brt m/ferje
1902 Arendal
Eiet pr 1917 av Henschien & Smith AS,
Arendal
MPQR 69 brt m/aux
1908 Marstal
Eiet pr 1917 av Thoralf Elmenhorst, Arendal

Jeg har også problemer med en liten rutebåt:
D/S Torungen, HPLT, 27.71 bit, 13.86 nrt, 2-cyl Comp

1895: Levert fra Fredriksstad Mek Verksted, Fredrikstad
(44) til Skarpsno Dampskibsselskab (L Samson),
Kristiania som Oscarshal.
1903: Solgt til Breviks Dampskibsselskab (Th H Østvedt),
Brevik, trolig omdøpt ,men ukjent navn.
1911: Til Tromøsunds Dampskibsselskab (M Blom
Bakke), Arendal, omdøpt Torungen.
Kjenner noen den videre historie?
Toralf Nilsen

Svenske fartøy til Norge
Leif Evertsson i Rönnäng i Bohuslän prøver å finne ut av den videre
skjebne til flere lokale fartøyer som ble solgt til Norge:
Anna av Flatholmen, bygd Risør 1908 2m/skn 65 brt
Innkjøpt 1908, solgt til Norge 1915
Gottfrid av Flatholmen, bygd Svendborg 1889, 2m/skn, 44 brt,
ex dansk Fortuna. Innkjøpt 1913, solgt til Norge 1934.
Ingersoll av Flatholmen, bygd Rye 1884, kutter, 78 brt
Innkjøpt i 1899, solgt til Oslo 1947.
Boy Ernest av Bleket, bygd Lowestoft 1886, kutter
Innkjøpt 1907, solgt Oslo 142, omdøpt Bob. Sunket
Lindesnes 1950.
Ida av Halmstad, bygd Oscarshamn 1880, 2m/skn, 163 brt,
Ex Siv av Stockevik/Halmstad. Solgt Norge 1942
Gurli av Skärhamn, bygd Halmstad 1902, 2m/skn 99,97 brt.
Solgt Norge 1946.
En skipper Gustav Andersson, 30 år med 3m/skn Vega av Skärhamn
har för mej berettat om sin far, Karl Bernhard Andersson från
Skärhamn:
Han mönstade 1899 i segelfartyget Systeve från Arendal, reder Wil
helmsen. Forliste trettondagsafton 1900 vid inseglingen tilll Puerto
Galegos, Har Andersson rätt nam på skutan?
Bl a hade fadern berättat, att dom gjorde haveri i Nordsjön och
reparerade lång tid i Arendal. Dom hade lästet trä i Fredrikstad,
Besättningen var lång tid i Sör-Amerika och kom hem med engelsk
bark Canna.
Leif Evertsson
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 20.02.1997 - 12.05.1997.
30 B
1512
1513 B
1514
1515
1516B
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531

B

0

0
0

Frode Roalsø
Robert Clausen
Bengt Endresen
Johnny André Grytten
Friborg Management AS
Åge Oen
Ole Johnny Osnes
Anthony Cooke
Searoads Group A/S
Leon Gravdal Sivertsen
Gunvald Hunskår
Odd Kyllo
Svein Skåleskog
Svein E. Vik
Bjørn Inge Kyvik
Lars Brazelius
Thomas Ellingsen
Harald Håkonsund
Kjell A. Gressholt
Kai Fagerbakke
Arve Grønningsæter

Fløenbakken 39 D
Hasselsdalen 7
Slåttebakkane 60
Postboks 159
Bendiksens vei 4
Roseveien 1
Unit 202 Station House
49 Greenwich High Road
Postboks 274
Berle
Lars Nøsens vei 6
Dåpaløkka 1 B
Bråvallagata 20
Jomfraveien 26
Artillerigatan 28
Stjerneveien 7
Postboks 401
Oppsaltoppen 19 B
Sperre Nakkens vei 17

5009
4816
5795
6800
4251
5032
4262

BERGEN
KOLBJØRNSVIK
UTNE
FØRDE
KOPERVIK
MINDE
AVALDSNES

LONDON SE10 8JL
4891 GRIMSTAD
5307 ASK
6910 BREMANGER
6400 MOLDE
3231 SANDEFJORD
5500 HAUGESUND
5542 KARMSUND
S - 75237 UPPSALA
4910 LYNGØR
9600 HAMMERFEST
1753 HALDEN
0687 OSLO
6015 ÅLESUND

Dødsfall:
796 B

Bjørn Dalseide

704 B
486 B

KNM Tordenskjold
Hallvard Møgster

5280 DALEKVAM
Utmeldinger:

1318
545
1163 0
199
139 B
1396 0
108
66
279 0
1128
324 B
1463 0
1471
475
1144 B
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5078 HAAKONSVERN
5394 KOLBEINSVIK

Korrigeringer/ adresseendringer m.m.:
Trond Carlsen
8800 SANDNESSJØEN
Ringveien 28, Alstahaug
Hallstein Ese
Postboks 412
5801 SOGNDAL
Den Norske Fjordbåtforening v/Atle Knutsen
2434 JØMNA
Hjemmoveien 9
John M. Gramstad
Postboks 639
4040 HAFRSFJORD
Håkon Larsson-Fedde
5019 BERGEN
Ole Irgens vei 74
Tor Vidar Mehammer
3191 HORTEN
FFIU, Postboks 115
Tore Nilsen
Sandbakkveien 67
7080 HEIMDAL
Tore Olsson
S- 37591 MÖRRUM
Ekebergsvägen 3
Per Rasmussen
3188 HORTEN
Haakonsgt. 27 B
Hochlinveien 7
9016 TROMSØ
Kjell Rotvold
Geir E. Skaret
Bandadalen 47
5400 STORD
Postboks 1382 Vika
0114 OSLO
I. M. Skaugen ASA
Gudmund Solheim
Postboks 125
6810 DALE I SUNNFJORD
4260
TORVASTAD
Magne N. Viken
Storesundvegen 601
5520
SVEIO
Bjarne Økland
Sveio Omsorgssenter

I
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Norsk Ordinært Register (NOR):
M/S FRØYFISK
LIHL
02.10. 296 brt.
M/S BOA SIW
LIIO
03.10. 286 brt.
Lekter HILDESAY
LK5916
03.10. 558 brt.
M/S SWALLOU
LK5 814
09.10. 31 brt.
M/S CHRISTINA
LIJG
14.10. 6.045 brt.
M/S VEGASTAR
LUX
14.10. 23 brt.
M/S LØNNØY
LIKL
25.10. 195 brt.
M/S COURAGE
LIKR
31.10. 403 brt.
M/S RUTH OPSAHL
LHXD
01.11. 34brt.
M/S NANGYALA
LIJB
04.11. 23 brt.
M/S ASKERBÆRINGEN LK3384
04.11.
34 brt.
M/S GRABB 1
LK5921
04.11. 78 brt.
Lekter VIKING BARGE 5 LK593 1
18.11. 4.066 brt.
M/S CLEOPATRA
LHQE
19.11.
33 brt.
M/S YENNE
LILI
20.11.
36 brt.
Lekter EIDE BARGE 19 LK46 12
22.11. 545 brt.
M/S ØYVON
LIBQ
25.11. 66 brt.
M/S CONCERTO
LILV
26.11. 24 brt.
M/S MARBLE SEA
LIKJ
02.12. 3.074 brt.
M/S MARBLE BAY
LILD
02.12. 3.074 brt.
Rig SHELF 8
LK5812
02.12. 12.660 brt.
M/S VISTEN
LIKV
03.12. 58 brt.
M/S LURØYPRINSESSENLIKZ
03.12. 58brt.
M/S RYTIND
LIMN
13.12. 1.732 brt.
M/S COMET
LILQ
16.12. 840 brt.
M/S LEINEFISK
LIKG
20.12. 879 brt
M/T BERGEN STAR
LIPB
20.12. 1.868 brt.
M/S MARGRIET
LIMC
23.12. 1.114 brt.

- Frøyfisk AS, Sistranda/Trondheim
-Aas mek. Verksted, Vestnes (145)
- Taubåtkompaniet A/S, Trondheim
- ex Malta reg. BOA SIW
- Nordvik Marine Farm AS, Fyllingsdalen/Haugesund
- Nordsjølekter AS, Avaldsnes (0017)
- Stig Finvold, Oslo
- ex Monaco reg. SWALLOU
- Christina Shipping KS, Bergen
- Aukra Industrier AS, Aukra (97)
- Tore Hansen, Vega/Brønnøysund
- Eurobåt AS, Deknepollen (2)
- Lønning jr. AS, B?mlo/Haugesund
- ex Br. reg. WESTWARD
- Partrederiet Fairy ANS (Mårten Eidesvik), Bømlo/Haugesund
- ex Br. reg. COURAGE (Skottland)
- Redningsselskapet, Høvik/Oslo
- B. 1989 v/West Products Ltd., Måløy (99)
- Sk?øteslskabet AS, Oslo
- ex Ned.Ant.reg. NAN GIALA
- Redningsselskapet, Høvik/Oslo
- B. 1988 v/Oma Baatbyggeri AS, Stord (505)
- Sean Mudring A/S, Mandal
- B. 1963 v/Oslo Havnevesens Verksted, Oslo
- Viking Barge KS, Kristiansand
- Sevmash Yard, Severodvinsk (93050)
- Tom Inge Bakke, Ulset/Bergen
- ex svensk reg. CLEOPATRA
- Aquamarine Systems AS, Tromsø
- Saltdalsverftet AS, Rognan (186) (solgt s.d.)
- Eide Marine Services A/S, H?ylandsbygd/Bergen
- ex svensk reg. BALTIC CARRIER NO. 4
- Sandøy kommune, Har?y/Molde
- Båtutrustning AS, Rubbestadneset (98)
-Atrium Development AS (A.Andersen), Oslo
- ex Canada reg. CONCERTO IV
- Boreal Shipping AS (Bergen Shipping A/S), Bergen
- ex Jugoslavia reg. MARBLE SEA (nybygg fra Serbia)
- Boreal Shipping AS (Bergen Shipping A/S), Bergen
- ex Jugoslavia reg. MARBLE BAY (nybygg fra Serbia)
- Christoffer Ellefsen, Færvik/Arendal
- ex russisk reg. SHELF 8
- Ofotens og Vesterålens Dampskibsselskap AS, Narvik
- Båtutrustning AS, Rubbestadneset (100)
- Ofotens og Vesterålens Dampskibsselskap AS, Narvik
- Båtutrustning AS, Rubbestadneset (99)
- K/S A/S Rytind (Harald Halvorsen AS), Haugesund
- ex NIS reg. RYTIND
- Norwegian Russian Fishing Compani AS, Senjahopen/Tromsø
- Kaarbøverkstedet AS, Harstad (147)
- Partrederiet Leinefisk ANS (Halvard Leine), Leinøy/Ålesund M-6-HØ
- Solstrand AS, Tomrefjord (60)
- Bergen Tankers A/S, Straume/Bergen
- ex Nederland reg. CRESTAR
- Bio Produkt AS, Dalsøyra/Florø
- ex Nederland reg. MARGRIET
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Kjemikalietankeren NCC Jubail ved leveringfra Kværner Florø, fotografert 25. oktober 1996 av Bjørn Ottosen.
M/S BOSS
LIOX
23.12. 496 brt.
M/S BORGUNDKNARREN LHHN
27.12.
17 brt.

- Bukser og Bjergning A/S, H?vik/Brevik
-ex svensk reg. BOSS, ex NOR reg. BOSS
- Sunnmøre Museum, Ålesund
-B. 1993 v/Sigurd Bjørkedal og Sønner AS, Folkestadbygd (81)

Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)
M/S BERGEN SURVEYOR LACS5
- Østervold Seismic AS (Shipman AS), Torangsvåg/Bergen
24.10. 1.437 brt.
-ex Bahamas. BERGEN SURVEYOR, ex norsk. BERGEN SURVEYOR
M/T NCC JUBAIL
LAYZ4
- South Coast Maritime Limited (Storli ASA, Minde), Douglas/Bergen.
25.10. 23.196 brt.
- Kværner Florø AS, Florø (133)
M/S TAKAYAMA
LACQ5
- Wilfram Shipping Ltd. (Wilhelmsen Lines AS, Lysaker), Monrovia/Tønsberg
04.11. 27.440 brt.
-ex Liberia reg. NOSAC TAKAYAMA
M/S SALINA
LCZA3
- Eidesvik & Co. A/S, Bømlo/Bergen.
13.11. 212 brt.
-ex NOR reg. SALINA
M/S CALYPSO
LACX5
- Sunntrans Shipping AS, Hellevik/Florø.
15.11. 1.104 brt.
-ex Kypros reg. ALICE
M/S TAKORADI
LACY5
- KS Benargus AS & Co. Lysaker/Tønsberg
25.11. 19.802 brt.
- ex Panama reg. TAKORADI
M/S SKS TWEED
LAC05
- Obo Ship Three Limited (Norship AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen.
02.12. 63.515 brt.
- Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (956)
M/T LOFOTEN
LACW5
- Oppsal Shipping Co. Ltd. (Bergshav AS, Grimstad), Monrovia/Grimstad
05.12. 70.545 brt.
- ex Bahamas reg. LOFOTEN
M/S BARENSO
LLTM3
- Barents Maritime AS, Tromsø
09.12. 1.630 brt.
-ex NOR reg. BARENSO
M/S GELO
LENK3
- Murmansk Transnautic Fischeribetriebs-GmbH. (E. Consult Kjell N. Engen,
Tromsø), Hamburg/Tromsø
10.12. 932 brt.
-ex NOR reg. GELO
M/T JAHRE VENTURE LACE5
- Dronning Shipping Co. Ltd. (Jørgen Jahre Shipping AS, Sandefjord)
Monrovia/Sandefjord.
11.12. 185.398 brt.
- ex Bahamas reg. SERENITY
M/T VARANGER
LADK5
- A/S Taranger (Westfal-Larsen & Co. A/S), Bergen
11.12. 6.271 brt.
-ex Liberia reg. VARANGER, ex norsk reg. COLUMBUS
M/S TARONGA
LACU5
- KS Benargus AS & Co. (Wilhelmsen Lines AS), Lysaker/Tønsberg.
16.12. 54.826 brt.
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki (2109)
M/S TAKASAGO
LACR5
-KS Benargus AS & Co. (Wilhelmsen Lines AS), Lysaker/Tønsberg.
17.12. 49.821 brt.
- Sumitomo Heavy Industries Ltd., Oppama (1214)
M/S UWA BHUM
LADD5
-MS "Dea Brøvig" Schiffahrtsgeselschaft MbH & Co. (Brøvigs Rederi AS,
Farsund), Hamburg/Farsund.
17.12. 5.998 brt.
-ex tysk reg. UWA BHUM
M/S TANA
LACZ5
- KS Benargus AS & Co., Lysaker/Tønsberg.
19.12. 19.789 brt.
- ex Liberia reg. TANA
4S

M/T MAGDALENA
19.12. 16.282 brt.
M/S NORO
19.12. 1.840 brt.
M/S RAINBOW HOPE
31.12. 933 brt.

LADF5
LIII3
LADJ5

- Anitley Trading Limited (Intercon AS, Oslo), Douglas/Oslo
- ex DIS reg. RITAMÆRSK
- Noro AS, Haugesund.
-ex NOR reg. NORO
- Noro AS (John K. Haaland & Co. AS), Haugesund.
- ex USA reg. RAINBOW HOPE

Skipsregisteret, kjøp og salg m.m.
Okt. 1996:
M/S ARNHILD (LIEX) (559/880/1976) ex BAY FISHER
96 ex CITY - 95 -A/S J. Skaten, Onarheim/Bergen, omdøpt
tilALRITA.
M/S BOA REEL (LIHV) (1.386/2.206/1976/85) ex HIGH
LAND REEL - 95 ex TENDER CONTEST - 85 - Taubåt
kompaniet A/S, Trondheim, ommalt til 3.186 brt.
M/S BOSTON (LACG) (307/400/1949) ex ESMI - 77 ex
MONT DES CATS - 73 fra Boston A/S, Kopervik til Aas
Sandfrakt AS, Jøsenfjorden/Kopervik, omdøpt til LARS
TORE.
M/S CHAIN SURVEYOR (LK3185) (314/-/1967) ex
FÄRJA 61/270 - 87 - Chainco AS, ny adresse: Haugesund.
M/S CHAIN SURVEYOR I (LFQC) (135/-/1956) ex
RAUBERG - 90 ex SOGN - 84 Chainco AS, ny adresse:
Haugesund.
M/S FAR SCOUT (JXJP) (2.499/1.821/1986) - fra K/S Far
Nord A/S & Co. c/o Farstad Shipping ASA, Ålesund til AS
District Supply III, Storebø/Bergen, omdøpt til SKANDI
BERGEN.
M/F FLEKKERØY (LETH) (328/-/1955) ex ROMBAK
FJORD - 88 - fra IMC Diving A/S, Bergen/Flekkefjord til
IMC Maritim Flekkerøy AS, Bergen/Flekkefjord.
M/S FRECO (LLFZ) (407/564/1967) ex TONE - 83 ex
FRECO - 73 - fra Einarsen Shipping AS, Åkrehamn/Koper
vik til Hernar Shipping AS, Vormedal/Kopervik, omdøpt til
BYAVÅG.
M/S FREE SPIRIT (LHLB) (36/-/1979) - fra Øyvind Sjø
dal, San Pedro, USA/Oslo til Rinus Invest AS, Oslo.
M/S FRØYSPRINT (LKFE) (27/-/1981) ex STRANDFART
- 95 ex SNERTEN - 89 ex S JØVAKT - 87 - AS Romsdals
fjord, Midsund/Trondheim, omdøpt til SJØSPRINT
M/F GEIRANGER (LIHP) (844/-/1979) - Møre og Roms
dal Fylkesbåtar AS, Molde/Ålesund, ommalt til 813 brt.
M/F GOALSVARRE (LGXC) (654/-/1972) - Bjørklids
Ferjerederi AS, Lyngseidet/Tromsø, ommalt til 652 brt.
M/S GRYTAFJORD (LGDL) (41/-/1931) - fra Paul Bjør
gan, Leksa/Trondheim til Solveig Berglund, Ballstad/Trond
heim.
M/F HARANES (LGSN) (154/-/1969) ex SKARNSUND 87 -AS Namsos Trafikkselskap, Namsos, ommalt til 174 brt.
M/F HASFJORD (JXRA) (684/-/1975) - Finnmark Fylkes
rederi og Ruteselskap AS, Hammerfest, ommalt til 686 brt.
M/F HERTUG SKULE (LHAD) (758/-/1978) ex STOR
DAL - 89 - Fosen Trafikklag A/S, Trondheim, ommalt til
772 brt.
M/S HORNSJØ (JWYJ) (168/-/1958) ex BOGØYSHORN
- 91 ex BOGØY - 84 ex MISVÆR - 67 - fra Harald Berg
tun & Sønner A/S, Sandøy/Bergen til Delfa Seafarm AS, Åle
sund/Bergen.

M/F HORNØY (LHFX) (203/-/1978) - Finnmark Fylkes
rederi og Ruteselskap AS, Hammerfest, ommalt til 188 brt.
M/F HURUMFERJA (LMDY) (249/-/1973) ex ROPED 93 ex SAND 92 - Bilfergen Drøbak-Hurum A/S, Drøbak,
ommalt til 310 brt.
M/S ILA (JWTV) (474/540/1958) ex ATLAS - 69 ex NYNES
- 65 - fra Willy Andreassen, Hennes/Stokmarknes til Stolt
Sea Farm AS, Bergen/Stokmarknes.
M/F JONDAL (LNMT) (748/-/1974) - Hardanger Sunn
hordlandske Dampskipsselskap, Bergen, ommalt til 740 brt.
M/S JULIANE (LHTG) (48/-/1907) - til Hard Willy Berge,
Ranheim og Ole Andreas Haugen, Kroppanmarka, reg. Trond
heim.
M/F JÆGGEVARRE (LASU) (488/-/1960) - Bjørklids
Ferjerederi AS, Lyngseidet/Tromsø, ommalt til 518 brt.
M/S KUSTOS (3YAC) (58/-/1956) ex FALKEN II - 74 fra Carina Snørteland, Sandefjord/Oslo til Trond Eriksen,
Oslo.
M/S LOLITA (JWZG) (674/834/1967) ex MYSTER - 82
ex LOLITA - 80 ex MYSTER - 79 ex LOLITA - 76 ex
RIKKE LØNBORG - 74 ex MARAG MOON - 72 ex BIR
GIT DANIA - 71 - fra Ro-Bulk A/S, Rovde/Ålesund til Finn
Olsen, Bodø/Ålesund.
M/S LOMAX (LEVD) (38/-/1907) ex SJØGUTT - 88 ex
SCHELDE - 28 - fra Alf Johnsen, Brandasund/Bergen til
Vestvik Preserving AS, Auklandshamn/Bergen.
M/F LOSNA (JXKT) (241/-/1960) - Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane, Florø, ommalt til 246 brt.
M/F LYSEFJORD (LHCY) (497/-/1969) ex RENNESØY
- 92 - Rogaland Trafikkselskap A/S, Stavanger, ommalt til
659 brt.
M/S MERITA (LMXA) (298/430/1938) ex LISA - 73 ex
CHRISTIAN -65 ex HANSA -61 ex TEMPO -56 ex JULIA
-48 - fra Odd Stamnes, Stamnes/Bergen til Knut Arild Stam
nes, Stamneshella/Bergen.
M/S MINERAL (LMZH) (1.484/2.150/1971) ex
HARLESIEL - 84 ex MARIANA - 78 ex HARLESIEL 76
ex CRAIGERIN - 73 ex HARLESIEL - 72 sjøs. ANKE Z Sønstabø Shipping AS, Espevær/Haugesund, ommalt til 1.633
brt.
M/S MØRE CRUISE (LAVI) (49/-/1989) - fra A/S
Romsdalsfjord, Midsund/Molde til Hammervold Shipping
AS, Hamarvik/Molde. I nov. omdøpt til FRØYSPRINT, og
reg. i Trondheim.
M/T NORDHAUG (LAVW) (61/-/1965) ex NOROL 1-91
ex BP 1 - 77 - fra Sandar AS, Tromsø til Tank og MasseTransport AS, Loddefjord/Tromsø.
M/S PORS (LMFU) (62/-/19—) ex TROLL - 61 ex OLE
JACOB - 77 -fra Fraktservice AS, Volda/Haugesund til Ole
Kristian Stokken, Sagvåg/Haugesund.
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M/S PRYD (LJBM) (49/-/1956) - fra Ame Breisnes, Un
dredal/Bergen til Notros Spesialfrakt AS, Tromsdalen/Ber
gen.
M/S RYVINGEN (LDTL) (-/-/l 919) - til Stiftelsen Los
skøyta Ryvingen av 1918, Oslo.
M/S SALINA (LCZA) (212/371/1962) ex KARLA - 92 ex
MEBETO -71 ex TOMMELISE -64 - fra Ivar Dyrkolbotn,
Bergen til Eidesvik & Co. A/S, Bømlo/Bergen.
M/S SALMO SALAR (LJSW) (206/224/1967) ex STRIL
KYST - 83 ex LOSTAR - 82 ex STÅLSKJELL - 81 - fra
Polarsild AS, Stavseng/Sandnessjøen til Nordsjølekter AS,
Stord/Haugesund.
M/S SEA TRUCK (LADX) (39/-/1988) ex SHJANDUR 96 - fra Nordsjølekter AS, Stord/Haugesund til Nordvik
Marine Farm AS, Fyllingsdalen/Haugesund.
M/S SJØKRAFT (JXQR) (87/-/1968) ex G.UNGER
VETLESEN - 89 - fra Hans Norland, Jørpeland/Bergen til
Flekkefjord Bulk AS, Flekkefjord/Bergen
M/F SKAGASTØL (LNKR) (615/-/1970) - Fylkesbaatane
i Sogn og Fjordane, Florø, ommalt til 683 brt.
M/S SKYSSKAR (LMQL) (38/-/1947) ex DOKTOR WES
SEL - 63 - fra Are Magnar Straumsgård, Tromsø til Birger
Jonassen, Hebekk/Tromsø.
M/S SOLEI (LALO) (36/-/1974) ex SHOW-BOAT - 88 fra Erland P. Bassøe, Oslo til Bass Invest AS, Oslo, omdøpt
til SOLEIL.
M/S STABBEN JUNIOR (JXKM) (741/748/1966) ex
ASKITA - 94 ex HOKLAND - 86 ex LUNDEVAAG - 86
ex FROLAND - 76 ex TOBICLIPPER - 75 - fra Stabben
Junior AS, Kristiansund/Stavanger til Inland Ships AS, Lena/
Drammen, omdøpt til SIGYN.
M/S STATLAND I (LHKV) (49/-/1917) - fra Jan Færevaag,
Masfjordnes/ Stavanger til Elisabeth Thomassen, Torød/Sta
vanger.
M/S SÆVAT (LK5805) (30/-/1920) - fra Christiania
Tømmerdirektion, Oslo til Odd Martinsen, Kapp/Oslo.
M/F TENNA (LIXH) (508/-/1972) - Helgeland Trafikk
selskap AS, Sandnessjøen ommalt til 514 brt.
M/S TOFTØY SENIOR (3YSI) (99/-/1959) ex OLE-JOHN
- 90 ex ARNØY - 84 - fra Ekelands Brønnbåtservice A/S,
Solsvik/Bergen til Toftøy Senior Oskar Magnar Ekeland (Os
kar Magnar Ekeland), Ågotnes/Bergen.
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Fraktebåten Merita ble
omregistrert i oktober, til
tross for at den har ligget
opplagt i Bjørsvik i
Nordhordland iflere år.
Den er bygget som tysk
Julia i 1938 og har vært vel
kjent på kysten i mange år.
Foto Dag Bakka Jr
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Nov. 1996:
M/S ANDUNGEN (LLFA) (38/-/1944) - fra Peder Johan
sen, Rotsund/Tromsø til Sverre S. Nerland, Kristiansund/
Tromsø, samme dag til Geir Johansen, Klavestadhaugen/
Tromsø (slettet i merkeregister)
M/S COMET (LMWP) (24/-/1947) ex HAVBÅRA - 69 Arne Jonassen, Helgeroa/Larvik, omdøpt til OMVEGEN,
(ikke lenger fiskfartøy).
Lekter CONBARGE (LK21 14) (1 .366/-/1976) ex ABEILLE
601 - 87 - fra Norwegian Contractors A/S, Stabekk/Oslo til
Marquip AS, Hinna/Oslo, omdøpt til EIDE BARGE 20.
Lekter CONBARGE II (LK2740) (1.366/-/1976) ex
ABEILLE 602 - 89 - fra Norwegian Contractors A/S, Sta
bekk/Oslo til Marquip AS, Hinna/Oslo, omdøpt til EIDE
BARGE 21.
Lekter FAYZA (LK2129) (1.150/-/1977) - fra Norwegian
Contractors A/S, Stabekk/Oslo til Eide Marine Services A/S,
Høylandsbygd/Oslo, omdøpt til EIDE BARGE 22.
M/S GALEAS NORDEN (LISF) (37/-/1899) ex WAAGA
- 87 ex NORDEN - Bioconsult AS, Trondheim, omdøpt til
WAAGA.
M/S GULLBAS (JWZH) (3.149/2.690/1986) - fra K/S A/S
Gullbas, Fosnavåg/Ålesund til Gullbas AS, Fosnavåg/Åle
sund.
M/S HADSEL (LJXT) (145/-/1981) - fra Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, Narvik til Stord Cruise
Service AS, Sagvåg/Haugesund, omdøpt til ÅHAV.
M/S IVAR (LMAX) (42/-/1945) - fra Partr. Pettersen og
Karlshaugen, Sandvika/Stavanger til Trine Minothi, Solberg/
Stavanger.
M/S IVORY QUEEN (LK4455) (24/-/1990) ex WINI III 92 - fra Agasøster Båtservice Shipping AS, Stord/Bergen til
Bjørn Simonsen, Haugesund/Bergen.
M/S KRABBEN (LNIH) (93/-/1948) ex SKJÆRHALDEN
- 86 - Stiftelsen Krabbens Venner (Thv. Gressum), adresse
endret til Sarpsborg.
M/S LADY MELISSA (LAEE) (31/-/1982) ex LADY AT
LANTIC - 90 ex LADY ZITA - 88 - fra Svein Ivar Vinnes,
Fusa/Fredrikstad til Norvald Glesnes, Glesvær/Fredrikstad
M/S LEIGASTIND (LKLU) (24/-/1939) ex NORDKAP III
- 95 - fra Tor Jakobsen, Breivika/Harstad til Helge
Schumacher, Hammerfest/Harstad.

D/S MUNKHOLMEN (LEEO) (29/-/1914) - Havneservice
AS, Båsmoen/Trondheim, omdøpt til LASARUS.
M/S NANNY SOFIE (LICS) (17/-/1917) - Paal Tandberg,
Åsgårdstrand/Tønsberg, ommalt til 15 brt.
M/S NAUS (LASN) (171/-/1971) - Kragerø Fjordbåtselskap
A/S, Kragerø, ommalt til 149 brt.
M/F NESNA (LLNH) (615/-/1973) ex STEIGEN - 85 Helgeland Trafikkseslskap A/S, Sandnessjøen, ommalt til 618
brt.
M/S NESNA GUBBEN (JXNG) (23/-/1987) - fra Edny
Eggesvik, Nesna/Sandnessjøen til Arne Henry Eggesvik,
Nesna/Sandnessjøen.
M/S NORDFERD (LHVT) (58/-/1953 ex NORDPERD 95 - fra Sea Urchin & Scallop A/S, Haugesund til Nordplast
AS, Tromsø/Haugesund.
M/T NORTANK I (LJJH) (46/-/1966) - fra Føien Fisket
ransport A/S, Bergen/Haugesund til Partrederiet Karoløs ANS
(Odd Karsten Østervold), Bekkjarvik/Bergen, omdøpt til
HORDAFOR I.
M/S NORUNN (LDVT) (96/172/1956) ex SFINX - 65 ex
SOAM - 62 - fra Torbjørn Stenvoll, Hammerfest til Norunn
AS, Hammerfest.
M/S NÅRASUND (LAHN) (173/-/1968) ex KVINAFJORD
- 92 ex KVINA - 90 ex MØYSALEN - 78 - Fylkesbaatane
i Sogn og Fjordane, Florø, ommalt til 159 brt.
M/F OLAV DUUN (LFFL) (227/-/1969) ex MOSVIK - 89
ex HAMRE - 82 ex VALESTRANDFERJA 75 - AS Nam
sos Trafikkselskap, Namsos, ommalt til 330 brt.
M/S OLD SMUGGLER (LNHG) (39/-/1948) - Farsund
Havfiskeselskap AS, Farsund, ommalt til 41 brt.
M/S OLJEVERN 01 (LGDB) (231/-/1977) - Statens Foru
rensningstilsyn, adresse endret til Oslo/Horten.
M/S OLJEVERN 02 (LGEK) (210/-/1978) - Statens Foru
rensingstilsyn (Kystverket 4. Distrikt, Kabelvåg), Oslo/Sta
vanger.
M/S OLJEVERN 03 (LGVG) (223/-/1978) som OLJE
VERN 01.
M/S OLJEVERN 04 (LGVL) (210/-/1978) som OLJE
VERN 02.
M/S OSLO IV (LAFA) (210/-/1975) - Marine Service A/S,
Oslo, ommalt til 180 brt.
M/S PORS (LMFU) (62/-/19—) ex TROLL - 61 ex OLE

JACOB - 77 - fra Ole Kristian Stokken, Sagvåg/Hugesund
til Sagvåg Taubåtservice AS, Sagvåg/Haugesund.
M/F RAMTIND (LITK) (875/-/1 979) -Torghatten Trafikk
selskap A/S, Brønnøysund, ommalt til 874 brt.
M/F RINNA (LFJU) (650/-/1969) ex MASFJORD - 86 Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde/Kristiansund, ommalt
til 663 brt.
M/S ROGNSUND (LEXH) (18 1/-/1 972) - Finnmark Fylkes
rederi og Ruteselskap, Hammerfest, ommalt til 175 brt.
M/S RØDØYLØVEN (LEUY) (112/-/1977) - Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskab AS, Narvik, ommalt til 93
brt.
M/T SARITA (JWXK) (70.434/124.472/1986) - fra P/R
Nordshuttle III, Lysaker/Grimstad til Andreas Ugland
Autoliners AS, Grimstad.
M/S SEA EXPRESS (LAIB) (34/-/1988) - fra Sea Express
A/S, Søreidgrend/Bergen til Den norske Bank ASA, Oslo/
Bergen.
M/S SHV ODIN (3YQD) (97/-/1960) ex ONA - 85 - fra
Støtteforeningen Lofoten SHV-Område 513 c/o I. Gjerstad,
Leknes/Svolvær til Rederi Odin AS, Leknes/Svolvær
M/S SJØDREV (LNOX) (299/-/1965) - Statens Kraftverk,
Sjlkartverket, Stavanger, ommalt til 290 brt.
M/S SVEATIND (LAIN) (707/848/1975) ex KALVE - 85
ex SUNDSTAD - 83 - fra Tanska AS, Greåker/Harstad til
Eiendomscompaniet AS, Greåker/Harstad.
M/S TARA (LLNS) (43/-/1973) ex KILA - 90 ex ONA
NATTA - 81 ex RUSSEL - 80 - fra Tinus AS c/o Alvilde
Berge, Sandnes/Haugesund til Egil Olsen, Risør/Haugesund.
M/S VEGASTAR (LMUE) (30/-/183) ex KINGEN - 90 ex
TRUDE - 90 -Kvinnherad Båtservice, Johannes Tveitnes,
Rosendal/Bergen, omdøpt til PARTUS.

Des. 1996:
M/S ACTIVE DUKE (LNYS) (2.562/3.230/1985) - fra K/S
A/S Active Duke II (Johan Hegenæs & Co.), Ålesund til
Skipsaksjeselskapet Sunnmøre Rederi, Ålesund.
M/S AVERØY (LHTA) (229/-/1954) - fra Møre og Roms
dal Fylkesbåtar AS, Molde/Kristiansund til Frøya Edelfisk
A/S, Dyrvik/Kristiansund,omdøpt til FJØLVÆR.
M/S BELLE ROYAL (LIEK) (80/-/1988) - til Sjakk Matt
AS, Oslo.
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Slepebåten Pors ble i oktober kjøptfra
Volda til Sagvåg på Stord, men uten
navneskifte.
Foto Dag Bakka Jr
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Bulkskipet Ballangen er solgt
internt innen Torvald Klave
ness-gruppen. Det tilhører en
serie 41.000-tonnere kjøptfra
Russland i 1992.
Foto via Donald MacFie
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M/T BUNKER I (LLXO) (58/-/1973) - Bunker Oil Syd AS,
Ålesund, ommalt til 83 brt.
M/S ELEKTRON (LFWW) (1.628/624/1969) - fra Statnett
SF, Oslo til Statnett Rederi AS, Oslo.
M/S EWOS (LJDX) (463/548/1966) ex SAUNA - 87 ex
FOLLAFJORD - 85 ex RAGG - 74 - fra K/S A/S Vextra,
Haugesund til Vextra AS, Haugesund.
M/S FAR SUPERIOR (LCHV) (2.610/3.053/1990) - Far
stad Shipping ASA, Ålesund, ommalt til 2.999 brt.
M/S FERGEKROEN (LAQY) (220/-/1963) ex
MELDERSKIN - 95 - fra Fergekroen Restaurantdrift AS,
Oslo til Skarpsno Driftselskap AS, Oslo/Bergen, ommalt til
346 brt.
M/S INGVILL (LNXP) (93/-/1949) - fra Kaare L. Krystad,
Hammerfest/Langesund til Jan Robert Hansen, Sandefjord/
Langesund
M/S KJERRINGØY II (LLCP) (234/-/1956) ex KJER
RINGØY -91 ex GISLE -86 - fra Lyng Maskiner AS, Nam
sos/Bodø til Skyssbåtservice Torgeir Vareberg, Vestre Åmøy/
Bergen, omdøpt til SHJANDY
M/S MAGNUM (LESU) (69/-/1907) ex SPURT - 92 ex
HINNAGUTT - 86 ex TELAN - 85 ex FINDAL - 82 ex
RUSLA - 74 - fra Herkules Shipping AS, Kristiansand/Far
sund til Luster Turistservice AS, Luster/Farsund
M/S NORNEWS SUPPLIER (LHLN) (5.603/4.944/1990
ex GOLD RIVER - 95 - fra KS Finn Trans II, Nesttun/Ber
gen til AS Euro Trans KS, Nesttun/Bergen.
M/S NORTHERN CLIPPER (LHHT) (2.978/4.568/1994)
- fra K/S Sævik Offshore DK c/o Seaway Trading (Sævik
Supply Management A/S, Fosnavåg), København/Ålesund til
Sævik Offshore KS v/Sævik Supply Management AS, Fos
navåg/Ålesund.
M/S NORTHERN COMMANDER (LAWD) (2.518/2.642/
1976) ex TENDER COMMANDER- 82 - Olympic Off
shore KS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til OLYMPIC COM
MANDER.
M/S NORTHERN GAMBLER (LICE) (3.041/4.500/1995)
- fra KS Northern Gambler DK (Seaway Trading AS, Kø
benhavn), Ålesund (Sævik Supply Management AS, Fosna
våg) til Northern Gabler KS, Fosnavåg/Ålesund.
M/S NØRVØY (LLZV) (310/-/1967) - Møre og Romsdal
Fylkesbåtar, Molde/Ålesund, ommalt til 288 brt.
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M/F ÖSTER (LCMX) (483/-/1971) -A/S Bergen Nordhord
land Rutelag, Bergen, ommalt til 450 brt.
M/S SEA REX (JXQH) (115/-/1958) - Sjøkompaniet A/S,
Svolvær, ommalt til 105 brt.
M/S SILJAN (LEXW) (247/-/1911) ex VEAVÅG - 60 ex
WILHEIM - 52 ex HERZOGIN INGEBORG - fra Siljan
AS, Myre/Sortland til Nye Siljan AS, Myre/Sortland.
M/S SKAGERRAK (LCEK) (7.172/7.150/1976) - fra Stat
nett SF, Oslo til Statnett Rederi AS, Oslo.
M/S SOUND TRUCK (JXWT) (2.597/2.490/1983) - fra Sea
Truck Holding AS, Sandnes til Sea Truck Rederi AS, Sand
nes.
M/S STOREBRAND (LJII) (39/-/1936) ex STABOKK 80 ex STOREBRAND - 69 - fra N. Chr. Bang, Hønefoss/
Holmestrand til Jens Henrik Wold, Oslo.
M/S TRANS FJELL (LETS) (2.195/1.900/1978) - fra AS
Multi-Trans KS, Nesttun/Bergen til AS Euro Trans KS, Nest
tun/Bergen.
M/S TRANS NORDIA (JXIQ) (4.876/3.900/1986) -fraA/
S Nordia-Tans KS, Nesttun/Bergen til AS Euro Trans KS,
Nesttun/Bergen.
M/S TRANS VÅG (LHYI) (2.065/1.251/1979) - fra A/S
Multi-TransKS, Nesttun/Bergen til AS Euro Trans KS, Nest
tun/Bergen.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Okt. 1996:
M/S BALLANGEN (LAP04) (24.621/24.621/1987) ex
YAMBURG - 92 ex OINOUSSIAN FIGHTER - 89 - fra
Ballangen Shipping Inc., Monrovia/Oslo til Patricia Ann Ship
ping Inc., Monrovia/Oslo. (Repr. er fortsatt Torvald Klaven
ess & Co. A/S).
M/S BAUTA (LAPE4) (24.621/24.621/1987) ex YASNAYA
POLYANA - 92 ex OINOUSSIAN PRUDENCE - 89 - fra
Bauta Shipping Inc., Monrovia/Oslo til Baune Shipping Inc.,
Monrovia/Oslo. (Repr. er fortsatt Torvald Klaveness & Co.
A/S).
M/S BREMER ROLAND (LASQ4) (1.321/1.230/1985) Barney Marine Inc., Monrovia/Sarpsborg (Th. Jacobsen &
Co. A/S), ommalt til 1.610 brt.
M/S COMMODORE CLIPPER (LCBR3) (6.136/4.070/

1971) ex EURO NOR - 91 ex MISIDA - 90 ex NORMAN
DIA - 86 ex JUNO - 79 - Aksjeselskapet Christiania
Eiendomsselskap (Goliat Shipping A/S), Oslo, omdøpt til
SEA CLIPPER.
M/T JAHRE PRINCE (LAND2) (52.862/88.900/1986) ex
FRIENDSHIP VENTURE - 87 - fra Actinor Cruide AS
(Jahre-Wallem Management AS, Sandefjord), Oslo/Sande
fjord til Jahre Prince AS (Jørgen Jahre Shipping AS), Sande
fjord.
M/T NCC JIZAN (LADW2) (17.561/28.025/1976) ex BOW
SAINT - 90 ex TROVANGER - 90 - fra National Chemical
Carriers Ltd. Co., Douglas/Bergen til North Coast Maritime
Limited, Douglas/Bergen. Repr. er fortsatt Storli ASA, Minde.
M/S NEDLLOYD VAN REES (LANM4) (21.053/30.078/
192) ex SANTA ROSA - 95 - A/S Ivarans Rederi, Lysaker/
Oslo, omdøpt til SANTA ROSA.
M/S PERNILLE (LAUP4) (2.691/4.086/1974) ex CANDIA
- 94 ex WESTSEA - 91 ex EGE MELTEMI - 89 ex
MERCANDIAN SEA - 76 - fra Pernille Shipping AS (Th.
Jacobsen & Co. AS), Sarpsborg til Erjo A/S, Egersund, om
døpt til NUNI DANIELSEN.
M/S SONG OF NORWAY (LNVP3) (22.945/4.525/1970)
- fra Song of Norway Inc., Monrovia/Oslo til Airtours plc,
Manchester/Oslo. Repr. er fortsatt Anders Wilhelmsen & Co.
AS.
M/T TORINITA (LALS4) (58.959/108.683/1992) -Torinita
Shipping Limited, George Town/Grimstad. Repr. endret til
Nordic American Shipping AS, Sandefjord. Omøpt i nov. til
NORDIC TORINITA.
M/T THORSAGA (LAFQ4) (41.625/87.325/1980) ex AM
BRA BELUGA - 93 ex THORAAS - 92 ex AKADEMIK
LUKYANANKO - 90 ex VIKING FALCON - 86 - Thoraas
KS (Loki ASA), Oslo/Sandefjord, omdøpt BT STREAM.
M/T VENITA (LADU2) (53.898/87.561/1980) ex MEGA
VENITA - 92 ex VENITA - 90 ex DIANA - 87 - KS
Smedvig Tankers VI,Oslo/Stavanger. Repr. endret fra
Smedvig Tankships A/S, Oslo til Bona Shipping AS, Oslo.

Nov. 1996:
M/T AKARITA(LAMM4) (58.959/108.735/1991) -Nordic
Akarita KS (Fiba Prosjekt Management AS), Oslo/Grimstad,
omdøpt til STENA AKARITA.

M/T EPSILONGAS (LAWB4) (4.407/5.961/1977) Hellison Business Corp. (Kjellman & Tenvig AS, Oslo), Road
Town/Oslo, omdøpt til LILAC STAR.
M/S HUALANGELITA (LAFB4) (33.374/11.977/1981) ex
ANGELIA- 82 - fra A/S Uglands Rederi, Grimstad til Ugland
Autoliners Limited (Interocean Ugland Management, Grim
stad), George Town/ Grimstad.
M/S HUAL CARMENCITA (LAFH4) (41.871/15.500/
1983) - fra Andreas Ugland Holding AS, Grimstad til Ugland
Autoliners Limited (Interocean Ugland Management, Grim
stad), George Town/ Grimstad.
M/S HUALFAVORITA (LADH4) (53.578/20.274/1988) fra Favorita Shipping Ltd., George Town/Grimstad til Ugland
Autoliners Limited (Interocean Ugland Management, Grim
stad), George Town/ Grimstad.
M/S HUAL INGRITA (LAUX2) (33.369/12.165/1980) ex
INGRITA- 82, samme som HUAL CARMENCITA.
M/S HUALKARINITA (LAGK4) (45.007/15.603/1980) ex
KARINITA- 82, samme som HUAL CARMENCITA.
M/S HUAL LISITA (LAXK2) (33.359/12.003/1980) ex
LISITA - 82, samme som HUAL CARMENCITA.
M/S HUAL MARGARETA (LADG4) (53.578/16.317/1988)
- fra Margarita Shipping Ltd. (Ugland Car Carriers AS, Grim
stad), George Town/Grimstad til Ugland Autoliners Limited
(Interocean Ugland Management, Grimstad), George Town/
Grimstad.
M/S LYS-WIND (LGKB3) (2.020/2.250/1978 ex
GARDWILL - 96 ex ULLERØ - 92 ex LYS-TIND - 88 Gards Rederi AS, Lysaker/Tønsberg, omdøpt til GARDWILL.
M/S TORBAS (LAWM4) (1.599/1.700/1993) -fra King Bas
II Limited, Hamilton/Ålesund til Krisbas AS, Fosnavåg/Åle
sund. Repr. Remøy Management Disponentselskap AS.

Des. 1996:
M/S ANNA (LAGU4) (39.710/17.224/1978) ex HOJIN
MARU - 89 - Uriah Shipping S.A., Panama/Grimstad. Repr.
endret fra Hesnes Shipping A/S, Teie til Hesnes Shipholding
AS, Tønsberg.
M/S CARMENCITA (LAOG4) (5.084/6.08/1992) sjøsatt
som ERIKSON GLACIER - Penguin Trader ANS, Minde/
Bergen. Repr. endret til Green Management AS, Minde.
M/T JAHRE TRADER (LAZR2) (77.931/142.031/1989)-
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Foto Dag Bakka Jr
53

fra Park Shipping Company, Monrovia/Sandefjord til Park
Shipping AS (Jahre Tankers AS), Sandefjord.
M/T MARIBEL (LAVB2) (22.620/40.158/1985) ex
FERNCOURT - 92 ex ANTONIO DOVALI J - 89 sjøsatt
som FERNCOURT - fra Martin Shipping Corpration,
Monrovia/Oslo til Ascot Navigation Limited og Martin Ship
ping Corporation, Monrovia/Oslo. Repr. er fortsatt Nor Sing
Shipping AS, Bergen.
M/S NOMADIC PATRIA (LAIS2) (14.013/17.160/1978)
ex PATRIA - 90 ex UKRAINA - 89 ex PATRIA - 88 Norchem Shipping AS, Minde/Bergen. Repr. endret til Green
Management AS, Minde.
M/S NOMADIC POLLUX (LAIQ2) (14.013/17.161/1977)
ex POLLUX - 90 ex BALTIKUM - 89 ex POLLUX - 88 AS SS Mathilda, Minde/Bergen. Repr. endret til Green Ma
nagement AS, Minde.
M/S NOMADIC PRINCESS (LALA4) (15.856/26.999/
1978) ex DONA SOPHIA - 91 - Sarita Shippping Company
Ltd., Limassol/Bergen. Repr. endret til Green Management
AS, Minde.
M/S NOMADIC QUERIDA (LAPA4) (17.012/26.984 /
1977) ex OLYMPOS - 92 ex ANITRA - 89 ex HANDY
KING - 88 ex DESERT KING - 87 - Nomadic Querida AS,
Minde/Bergen. Repr. endret til Green Management AS,
Minde.
M/S ODIN EXPLORER (LAGQ4) (1 .544/-/1967) ex MAS
TER ODIN -95 ex SKANDI PIONEER -91 ex WESTERN
VIKING II - 90 ex WESTERN VIKING - 84 ex SEEFAHRT
- 80 - fra Odin Explorer A/S, Torangsvåg/Bergen til Nopec
International ASA, Asker/Bergen.
M/S POLAR TRADER (LCMN3) (2.295/1.640/1976) ex
POMOR MURMAN - 93 ex TANANGER - 90 - fra Mur
man KS, Oslo/Tromsø til Seakon Shipping AS, Narvik/
Tromsø.
M/S SONG OF FLOWER (LATY2) (8.282/3.433/1974) ex
EXPLORER STARSHIP- 89 ex BEGONIA- 86 sjøsatt som
FERNHILL-fra
Top Co. Ltd., Monrovia/Oslo til
Radisson Worldwide Inc., Nassau/Oslo. Repr. er fortsatt Color
Line Marine AS, Sandefjord.
M/T TRANS BORG (LARR2) (3.541/5.280/1980) ex
KONGSTRAUM - 87 ex BRAGE B ALTIC - 85 - fra A/S
Kjemi-Trans K/S, Nesttun/Bergen til AS Euro Trans KS,
Nesttun/Bergen, deretter solgt til Trans Borg KS (Brødrene
Klovnings Rederi AS), Haugesund.
M/S TRANS FENNIA (LKQA3) (7.307/5.500/1982) - fra
KS Finn Trans KS, Nesttun/Bergen til AS Euro Trans KS,
Nesttun/Bergen.
M/T TRANS SCANDIC (LANC4) (4.716/6.927/1992) -fra
A/S Kjemi-Trans K/S, Nesttun/Bergen til AS Euro Trans KS,
Nesttun/Bergen.
M/T TRANS VIK (LAYD4) (3.206/4.794/1991) ex BENTE
TERKOL - 96 ex STOLT BENTE TERKOL - 94 - fra KS
Finn Trans II (Seatrans ANS), Nesttun/Bergen til AS Euro
Trans KS, Nesttun/Bergen.
M/S TRIO (LNXY3) (858/1.006/1965) ex AROLD - 95 ex
HORSA- 76 - fra Skips A/S Trio, Egersund til Sodin Ship
ping AS, Kyrksæterøra/Trondheim.
M/T VINGA (LAQF4) (52.348/95.029/1993) - fra Statoil
(UK) Ltd., (A/S J. Ludw. Mowinckels Rederi, Bergen), Lon
don/Bergen til Den Norske Stats Oljeselskap A/S, Stavan
ger/Bergen.
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NOR - Slettet (utgått av registeret)
Okt. 1996:
M/S ASKELAD I (LIAC) (236/-/1979) fra Askelad I AS,
Bøstad/Svolvær, solgt til Sveits. Registrert i Kingstown, St.
Vincent & Grenadiene, som ASKELAD, signal J8RR5.
M/S AVANT (LHKD) (3.340/5.210/1979) Storesund Rederi
Arne Storesund & Co. (Arne Storesund), Torvastad/Hauge
sund, utflagget til Bahamas, samme navn, signal C60K4.
M/S BERGEN KREDS (LLTO) (91/-/1963) fra Rednings
selskapet, Høvik/Oslo, solgt til De Nederlandske Antiller.
M/S FAR MINÄRA (LHXZ) (1.631/2.000/1983) ex
SEAFORTH MINÄRA - 89 - Farstad Shipping ASA, Åle
sund, utflagget til Isle of Man.
M/S NORDSTÅL (LELM) (298/-/1958) ex BRØDR.
GANGSTAD - 82 ex LAMAS - 77 ex VESTURVON - 66 Åge Andersen, Kvaløysletta/ Tromsø. Slettet 11.10.1996.
(Senket 21.10.1987 i Topdalsfjorden i Vest Agder).
M/S NORMAND GARD (LACZ) (1.152/790/1975) ex
NORMAND CONGER - 85 ex NORMAND VIBRAN - 81
ex OCEAN PILOT - 79 ex NORMAND VIBRAN - 76 - fra
Solstad Rederi A/S, Skudeneshavn, solgt til Nomis Shipping
Ltd., Aberdeen, omdøpt til DEA COMMANDER, signal
MWJN6.
Rig POLYCASTLE (LFGE) (24.125/-/1982) - fra K/S Ras
mussen Offshore A/S, Kristiansand, solgt til Panama.
M/S SJØODD (JXFZ) (78/-/1959) ex LANGSUND - 67
(T-29-LK) - Leif Larsen, Husøy i Senja/Tromsø. Slettet
11.10.1996. (Fartøyet overtatt og kondemnert av Sveis Rør
& Skipsopphugging AS, Hol i Tjeldsund i sept. 1991).
M/S TRÆNA (LCVP) (181/-/1976)-fra Helgeland Trafikk
selskap AS, Sandnessjøen, solgt til Island.
M/S YRJAR (LKIT) (528/-/1973) - fra Fosen Trafikklag
ASA, Trondheim, solgt til Gibraltar. Ny eier er Catex Inter
national Ltd. (Taio Shipping Ltd.), Avatiu, New Zealand,
omdøpt til TE KOUMARU, signal ZKWF.

Nov. 1996:
M/S BREISUND (LMRV) (437/-/1947 ex POL XII - 73 Elling Aarseth & Co. AS, Ålesund, slettet som opphugget
22.11.1996
Lekter CONTWIN (LK4241) (14.364/-/1975) ex 400-1 93 ex 1201 - fra Norwegian Contractors A/S, Stabekk/Oslo,
solgt til De Nederlandske Antiller.
M/S SALINA (LCZA) (212/371/1962) ex KARLA - 92 ex
MEBETO - 71 ex TOMMELISE - 64 - - Eidesvik & Co.
AS, Bømlo/Bergen, overført til NIS, samme navn, signal
LCZA3.
M/S VIKING BOY (LGOT) (862/1.219/1978) sjøsatt 1976
som EDDA JARL - fra Eidesvik & Co A/S, Bømlo/Hauge
sund, solgt til Bahamas. Samme navn, signal C6006.
Managers er Eidesvik & Co. A/S.
M/S YENNE (LILI) (36/-/1996) - fra Aquamarine Systems
AS, Tromsø, solgt til Senegal.
M/S ØYSPRINT (LNQY) (34/-/1984) - fra Sandøy kom
mune, Harøy/Molde, slettet pga. salg til Forsvaret.

Des. 1996:
M/S BARENSO (LLTM) (1.630/1.200/1970) ex MØRE
JARL - 96 - Barents Maritime AS, Tormsø, overført til NIS,

Barenso ble overført til NIS i
desember. Alf J Kristiansen
fotograferte båten i kjent stil
sørover Karmsundet 29. januar
1997. Mange vil trekke kjensel
på Mørerutenes gamle gods
rutebåt Mørejarl.
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samme navn, signal LLTM3.
M/S GELO (LENK) (932/718/1972) ex TORGELOW -92fra Barco A/S, Tromsø (konkurs), overført til NIS, samme navn,
signal LNEK3.
M/S NORO (LEI) (1.840/2.980/1971) ex REGINA - 96 ex
COAST PRIDE - 92 ex DAHLSKJER - 90 ex ANTHOULAII
- 88 ex BREEHELLE - 83 ex ANGELIKA LEHMANN - 73
- Noro AS, Haugesund, overført til NIS, samme navn, signal
LIII3.
M/S SAMFROST (LKGB) (1.059/1.070/1961) ex
ELSHOUT - 72 - fra A/S FEllesfrost, Stavanger, solgt til
Predpriyatiye Vega Ltd., Murmansk, Russland, samme navn,
signal UACN.

NIS - Slettet (utgått av registeret)

26.01.1991 ved Grindavik, Island, Brakt flott og tatt på slep, men
sank 27.01.1991 utenfor Hafnafjördur)
M/S ULSTEFNSURFER (LNHV3) (299/50/1984) exFJORD
KONGENII -92 ex FJORDKONGEN -91 ex SES NORCAT
- 86 - Ulstein High Speed Craft AS, Ulsteinvik/Florø, solgt til
Gozo Channel Co. Ltd., Valletta, Malta, omdøpt til VICTORIA
EXPRESS, signal 9H5708.
M/S VIKING EXPRESS II (LAWR4) (477/100/1992) ex
ORCA SPIRIT - 95 - Kværner Fjellstrand Shipping AS,
Omastrand/Bergen, solgt til Italia, Marininvest S.r.L., omdøpt
til SNÅV ALDEBARAN, signal IKVW.
M/S WESTERN BELL (LACX4) (23.272/42.004/1991) Western Bell KS, Oslo, solgt til Jackal Shipping Inc. (VOM
(Manila) Corp.), Panama, omdøpt til WESTERN OMG, signal
3FPC6.

Okt. 1996:

Nov. 1996:

M/S BAUCHI (LAWJ2) (21.630/33.680/1980 - fra Bauchi
KS, Oslo til Beryte Maritime SA (Phoenocean Ltd.), Nassau,
Bahamas, samme navn, signal C60L1.
M/S BELANINA (LAXM4) (22.854/38.549/1979) ex PORT
AU PRINCE - 95 ex WHITE PRENCE - 89 ex AXIOS - 89 ex
GEMMA TOKYO - 85 - fra Belanina KS, Oslo (Belships
Management AS, Oslo), solgt til ukjent kjøper Kypros, omdøpt
BELA, signal P3FZY.
M/T BRAGE SUPPLIER (LAS02) (4.839/7.287/1985 ex
TROLLVANN - 94 ex BRAGE SUPPLIER - 89 - fra Brage
Supplier KS, Knarrevik/Bergen solgt til Egypt. Ny eier Arab
Maritime Petroleum Transport Co., Abu Dhabi, Forente Ara
biske Ermirater, omdøpt til DAS, signal
M/S DALNATI (LAMG4) (4.095/6.209/1991) ex TALNATI
- 96 sjøsatt som ALNATI - Corona rederi AB, Västra Frölunda/
Tønsberg. Repr. endret fra Barber Ship Management AS , Lysaker
til Dala Rederi och Förvaltnings AB., Göteborg og overført til
Sverige, samme navn, signal SFZA.
M/S FRONT HARRIER (LATG2) (41.181/66.234/1985) ex
OBO HARRIER - 90 ex NOR-OBO 7 - 89 ex SIOUX - 89 ex
COUGAR - 88 solgt til Jomfruøyane, managers er Wallem
Shipmanagement Ltd., omdøpt til ALKAIOS, reg. i Nassau,
Bahamas, signal C60K5.
M/S MIRANDA (LNPG3) (1.276/1.880/1971) ex MISTRAL
- 85 ex MONIKA BOS - 80 - Kristiansund Shipping A/S,
Kristiansund. Slettet som forlist 03.10.97. (Grunnstøtte

M/S FEDERAL NORD (LANE2) (16.890/29.466/1981) ex
CAPETAN YIANNIS - 88 ex VIOLETTA - 86 - KS Thunder
Lake (Tordenskjold Rederi AS), Bergen, solgt til Hong Kong.
Omdøpt til NORDIC MOOR, signal VRVE9. Managers er
Pacific Basin Agencies Ltd.
M/S LANGENES (LACB3) (4.197/6.250/1996) ex BOREAL
- 96 - Nordavind DA Mikkal Åge Myklebusthaug, Fonnes),
Bergen, utflagget til Bahamas, reg. i Nassau med samme navn.
Repr. er Bergen Shipping AS, Bergen.
M/T MARILEE (LAUF2) (22.620/40.158/1985) ex
EITRHEIM - 94 ex FERNCRAIG - 91 ex ANTONIO J.
BERMUDEZ - 89 sjøsatt som FERNCRAIG - Windsor
Investments Corporation (Nor-Sing Shipping AS, Eidsvåg i
Åsane), Monrovia/Bergen, overført til Bahamas

Des. 1996:
M/S RYTIND (JXNT3) (1.732/2.665/1971) ex PIKE - 87 ex
ALANDSEA - 85 ex ALANDZEE - 83 ex ALANDSEE - 82
- K/S A/S Rytind, Haugesund, overført til NOR, samme navn,
signal LIMN.
M/T VENITA (LADU2) (53.898/87.561/1980) ex MEGA
VENITA - 92 ex VENITA - 90 ex DIANA - 87 - KS Smedvig
Tankers VI (Bona Shipping AS), Oslo/Stavanger, solgt til ukjent
kjøper i Valletta, Malta (Paroles Maritime Corp. S.A.), omdøpt
til AMPHION, signal 9HGD5.
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Her er historien om Hurtigruten og hurtigruteskipene.
Boken er en vesentlig revidert og utvidet utgave av "Skipene
som bandt kysten sammen" fra 1993, med fyldigere dekning
av utviklingen av rutefarten på Norge-Norge, samtidig som
den er ført fram til levering av nye Nordnorge.
Flere og bedre illustrasjoner, GA-planer, ruter etc.
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