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Hurtigrute i eksotiske farvann, Island Explorerpå Mauritius
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Forsiden:

Noen av de gamle hurtigmteskipene har funnet
veien til eksotiske farvann. De fleste vil vel trekke
kjensel på Island Explorer som her ligger for anker
ved Maldivene, med full flagging, inklusiv det
norske nasjonalflagget blant signalflaggene. En
makelig pensjonisttilværelse for gamle Nordnorge
fra 1964?

Foto Jiirgen Schreiber via Lars Helge Isdahl
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En ny turistsesong står fordøren, med både egne reiser
og besøkende cruiseskip. Stem
ningen blir vel likevel ikke helt
som på bildet, tatt i Hammerfest
engang i årene 1910-1914.

Til tross for at teksten på
postkortet er mildt sagt villed
ende, viser det altså verdens
nordligste by, med besøk av den
tyske cruise-damperen Victoria
Luise. Den var bygget i 1899 som
atlanterhavsdamper Deutsch
land, men bygget om til cruise i
1910 med nytt navn.

Hammerfest hadde ellers en
imponerende trehusbebyggelse,
både byhus, kirke og sjøboder.
Alt sammen røk med under
krigen.

Men hvilket dampskip er det
som ligger ved kaien?

Foto: Hagbart Lunde

Foto over: Trinks & Co, Leipzig, via Viggo Nonås

I oktober er det 25 år siden Norsk Skipsfartshistorisk Selskap ble stiftet, men vi har
allerede tatt feiringen på forskudd.

Jubileumsopplegget med Bruvik på tur til
Fedje og Straumane ble så vellykket som det
gikk an. Middagen om kvelden trakk rundt 60
medlemmer og ektefeller til et akkurat passelig
stilfullt og muntert evenement.

For oss som har drevet med föreningen og
bladet gjennom rundt regnet halve livet var det
spesielt hyggelig å se at det angår og interesserer
så mange. At medlemstallet i jubileumsåret
passerer 1000 er også en oppmuntring.

Ved passering av runde dager faller de naturlig
også å se tilbake, til den håndfull av ildsjeler
som kom sammen høsten 1973 og som
fremdeles holder stand. Det spesielle dengang
var at vi hadde drevet med en hobby på
egenhånd, uten å vite at det fantes andre med
samme interesse. Derfor ble NSS’ første år da
også en meget aktiv og humørfylt tid.

Noen er ikke med oss lenger. Jeg vil spesielt
minnes Thor B Melhus som i mange år var
föreningens virkelige midtpunkt. Han døde i
1994, 50 år gammel.

Bildene til venstre viser produksjonen av
“Skipet” i 1987, hvor vi seiv stod for sortering
av sidene, falsing og stifting. Øverst er Thor i
sving sammen med Johannes Nilsen, som døde
i 1996. Leif Nordeide (til venstre) og Sverre Mo
er imidlertid still going strong, blant föreningens
Tordenskjolds soldaten

Når vi med dette nummeret introduserer
midtsider i farger, er det i erkjennelsen av at
utviklingen går i små skritt og bygger på
summen av medlemmenes innsats.

Takk for 25 års vennskap og samarbeid!
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Dampskipet Vard klar til slippsetting på HMV i Risøyvågen tidlig på 60-tallet. Den var det siste norske lastedampskip i fart, solgt til
opphugging i 1971. Foto Haugesunds Avis

Rederihistorie nr 190:

Egil Næsheim var født i Haugesund i 1893. Etter eksamen ved Bergens Handelsgymnas var
Egil Næsheim ansatt hos skipsreder H.M.Wrangell i 5 år. Reiste deretter til England hvor han hadde

ansettelse ved et shipping firma. 11916 startet Næsheim sitt eget rederi. Dessuten kom virksomheten til å
omfatte skipsmegling, havari og linjeagentur.

Til Island har firmaet utrustet Egil Næsheim var gift med Sigrid F. stund, men ved årsskiftet 1917/18 ble
sildeekspedisjoner og drevet eksport av Fostenes, datter av skipsreder Olaf det kontrahert et tredampskip på 550
saltsild. I 1925 tok Næsheim dispa- Fostenes. tdw ved Knut Skaaluren i Rosendal,
sjøreksamen. Egil Næsheim har vært Den 17. juli 1918 ble rederiets skip
formann i Haugesund Rederiforening, I 1916 kjøpte Næsheim sitt første skip, nr. 2 overlevert. Nybygningen D/S
medlem av Rederforbundets hoved- motorskonnerten Labrador på 260 tdw Isfjeld på 250 tdw var bygget hos
styre, styremedlem i Skibsfartens fra Bendik Qvindesland, Haugesund. Skaaluren i Rosendal og ferdig utrustet
Arbeidsgiverforening, medlem av Labrador ble overtatt i Kristiansand, ved Hauges Jernskibsbyggeri i
Rederforbundets Sjømannsfond og mens hun losset nikkel fra gruvene på Haugesund. Skipet ble ved levering
medlem av styret for Den norske Feøy (Føynå). Første turen gikk til Is- utrustet for storhvalfangst. Skroget var
Krigsforsikring. Videre har han vært land hvor en fisket og saltet sild. Dette bygget av eikeplank, hadde tre lasterom
medlem av representantskapet i skipet fikk Næsheim bare ha kortvarig som alle er innredet med binger for
Haugesund Sjøforsikringsselskap og glede av. Labrador var bort fraktet til oppbevaring av det utvunnet spekk,
styremedlem i Haugesund Mekaniske storsild fisket, da hun grunnstøtte og ble Isfjeld hadde foruten seilføring en ca
Verksted i15 år, derav styreformann i slått til vrak allerede 28. november 130 HK dampmaskin som skulle føre
årene 1945/52. 1916. skuten fram i stille vær. Foran broen,
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Næsheim ble nå uten tonnasje en aktenom 1. luken, er montert en

Av Jahn Breivik
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kjempemessig vinsj som skal anvendes
vesentlig til innhiving av den harpunerte
hval. Denne vinsj var levert av et
mekanisk verksted i Arendal,
Dampmaskin og kjel fra Glommen
Mek. Verksted. Forut var det innredet
en stor prektig lugar for 6 mann og akter
er det stort lyst messerom, salong og
lugarer for offiserene. Overalt var det
innlagt sentral oppvarming.

19/9-1918; “Isfjeld hjemkommet fra
Island hvor hun har vært på hvalfangst.
Skipet avgikk for 2 måneder siden og
har på denne korte tid fanget 12 finnhval
og 1 blåhval. Det har vært rusket vær
hele tiden, men likevel hadde man
oppnådd å få 300 fat spekk. Isfjeld viste
seg å være et skip som svarte fullt ut til
forventningene.”

18/8-1919: ”Isfjeld hjem fra Ishavet
med 16 hval og fikk full last spekk.
Avgikk Haugesund 14/4 til Jan Mayen
som ligger ca 100 mil nordenfor Island
på omkring 72 grader Nordlig bredde.
Her lå skipet i 6 uker og skjøt på denne
tid 4 finn og 4 blåhval. Fra Jan Mayen
gikk hun til Siglufjord på Island for å
foreta kjelerensing og innta vann. Etter
dette gikk kursen for Vestisen, hvor man
lå i 7 - 8 uker. Her fanget hun 8
finnhvaler. Isfjeld har utvunnet ca 1500
fat spekk. Skipets samtlige tanker og
en vanntank er fyllt med spekk og
dessuten har man fylt 100 fat. Under
ekspedisjonen har Isfjeld ikke hatt uhell
av noen art. På hjemreisen møtte Isfjeld
ca 20 mil fra den norske kyst 2 drivende
engelske miner som passerte like opptil
skutesiden.

Høsten 1919 ble tredamperen ved Knut
Skaaluren sjøsatt. August 1919 fikk

Skonnert Labrador i britisk havn. Foto via AlfJ Kristiansen

Næsheim levert en nybygning på 2600
tdw fra U.S.A. Skipet var en 4-mastet
motorskonnert av tre som hadde fått
navnet Dockton.

4.april 1920 ble nybygget fra
Skaaluren levert og hadde fått navnet
Arktos. Hun hadde lasteluker, 2 på
fordekket og 1 på akterdekket, og doble
laste og lossebommer til samtlige luker.
Elektrisk lys over alt. Det var gode
mannskaps og offiserslugarer samt et
lettlig og lyst messerom for offiserene
i midtskipsbygningen hvor også
kabyssen og mannskapslugarene
varplassert. Skipet hadde bunkersplass
for 100 tonn kull, av disse er 50 tonn
permanent og ca. 50 tonn er anbragt
som reserve i et rom i midtskips-byg
ningen. Dette rom kan også anvendes
til f. eks. transport av isemannskaper
eller for last, idet rommet er utstyrt med
de nødvendige ventiler samt elektrisk
lys. Arktos hadde kullstyrt fra bro-

Tredamperen Arktos var i rederiets flåtefra 1920 til 1923.
Foto via AlfJ Kristiansen

dekket, slik at skipet slapp å skifte
rundt, når bunkring skulle foretaes.
Slike kullstyrter er alminnelige ombord
i større skip, men har vært savnet på
mindre.

Arktos har påsatt ishud av ca. 3” eik,
samt fullt jernbeslag i baugen, med
henblikk på fart på Spitsbergen. Har av
den grunn stålpropeller og over
dimensjon på propellakslingen. Hadde
15 manns besetning og ble ført av
kaptein H. Tvedt. Arktos skulle settes
inn i passasjer og stykkgods fart mellom
Norge og Spitsbergen. Hun fikk
passasjerbekvemmeligheter for 175
personer, samt skulle innredes i
Ålesund. Foreløpig skulle Arktos
underholde ruten bare for den
förestående sommer.

April 1920 ble Isfjeld bortfraktet til
et engelsk selskap som skulle oppta
rutetrafikk på England - Spitsbergen.
14/5 - 1920 kom Arktos til Harstad med
200 passasjerer fra Kings Bay på
Spitsbergen. Skipet hadde vist seg som
et utmerket skip for Ishavet.

1921 var A/S Isfjeld i likvidasjon.
Isfjeld ble solgt i mars 1922 til Nils
Watne, Haugesund og omdøpt Veiding
og skulle nå på selfangst i Nordishavet.

Dockton ble i 1922 opplagt i Sagvåg
på Stord. 29/6-1922 ble det holdt
auksjon over Arktos. Det fremkom et
bud fra Faye & Lothe pr. kommisjon
på kr. 10.000,- Budet ble ikke approbert.
Arktos ble overtatt av kreditorene ved
D/S A/S Solvang, Haugesund mens
skipet lå i opplag i mars 1923. Dockton
ble overtatt kreditorene og registrert
under D/S A/S Solvang, Haugesund i
desember 1923.
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Arktos brøt opplaget i april 1923 og Woerden på 1060 tdw, bygget 1917, fra
gikk til Hull med 1600 kasser iset sild. Tønsberg. Skipet var klasset i 1925.
Skipet ble overtatt av F .N. Nordbø i Woerden ble omdøpt Vard i november
november 1923. 1926. Ved kjøpet lå Woerden i opplag

Næsheim kjøpte sitt femte skip i 1923. hvor skipet låstet 6000 kasser sild, i
34 år gamle D/S Foldin ble innkjøpt fra fersksild farten fra Great Yarmouth til
Fred. Olsen i Kristiania og var på 820 Altona, hvor skipene populært kaltes
tdw. Fra og med nå av innførte “Gold Diggers”, i fiskefarten fra Island
Næsheim et nytt navnesystem på sine til Spania og Italia med bunkring i Ayr
skip, ved åla alle navnene begynne på eller Androssan, og gjeme salt tilbake
Var-, Foldin ble omdøpt Varild. til Island, eller takstein fra Frankrike til

I januar 1925 ble hun beskjeftiget i England, foruten kull, koks og andre
isesild farten. I juli samme år ble det laster på Nordsjøen og Østersjøen.
kullfart England - Norge. Febmar 1926 Varild gikk i isesildfart februar 1927.
gikk Varild isesild fart på Island. 24. februarl928 grunnstøtte den ved
Oktober 1926 kjøpte Næsheim D/S Fedje. Kom senere flott ved egen hjelp.
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Etter klassifikasjon i Haugesund gikk
Nordsjøfart Vard så ut i fart. Den gikk i isafarten,

Den første Vard, fotografert i Breviksstrømmen under krigen.
Foto via Kjell Malmgren

Dampskipet Varegg i hjembyen, trolig i 1939. Foto via AlfJ Kristiansen

og var overtatt av panthaveme.

Var på vei fra Bergen til England med
isesild. 29/8-1928 grunnstøtte den påny
på Siglupynten på Island og gikk tapt.
Varild var låstet med tomtønner og var
på vei til Grimsby til Siglufjord.. Hele
mannskapet ble reddet og kom til
Haugesund med D/S Svanholm.

April 1929 ble den 19 år gamle D/S
Gaula på 1.575 tdw innkjøpt fra
Bergen og fikk navnet Varild. Hun var
et ualminnelig sterkbygget skip som var
særlig godt skikket i kullfart. Da
Kulkompaniet af 1871 skilte seg av med
skipet, kom det av at lukene var for små
for de svære grabbene som de moderne
kull-losseapparatene var utstyrt med.

8/11-1929 drev Vard på land under
orkan på Færøyene. Kom flott ved egen
hjelp uten å ha lidt større skade. Skipet
drev på land ved Sørvaag.

Juni 1931 ble Varild satt inn i
Hvitehavsfarten etter en tid i opplag.
Den 21/7 avgikk hun Haugesund for
Island med den største last herfrå.
18.000 tønner, hvorav omkring 8.000
var strampakket med salt. Skal lose i
forskjellige havner på nordkysten.
Februar 1932 var Varild sluttet i
fisketraden Island-Middelhavet. 30/9-
1932 kolliderte skipet med seilskipet
Bella. Ingen av skipene fikk større
skade.

I mars 1933 lå Varild i opplag
sønnenfor Risøy. Vard lå i opplag i
Risøyvågen. Oktober 1933 brøt Vard
opplaget og gikk i fetsildtraden på
Lowestoft. Juli 1934 gikk Varild og
Vard i fart på Island- Færøyene. Varild
gikk også med fisk Island - Portugal.
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April 1935 gikk Varild med kull fra
England til Island. Mai 1935 fra
Middelhavet med salt. Februar 1937
kull England-Island.

Ifølge “Haugesunds Dagblad” kjøpte
Egil Næsheim i april 1937 vraket Glen
Tanar av Leith.

Glen Tanar sank etter en grunnstøting
inne ved Varaldsøy i Hardanger i
begynnelsen av januar. Skipet var på
1.300 tdw, bygget 1920 og tilhørte
skipsreder Salvesen i Leith.

Mai 1937 Varild med fisk Island -
Frankrike. Juni 1937 Vard med kull
England - Island. Varild med kull
Bristolkanalen - København.

Juli 1937 gikk Varild med kis Portu
gal til Kontinentet. August 1937 skal en
hvalbåt tilhørende Brødrene Lothe
berge Glen Tanar. Aaby i Oslo har nå
kjøpt vraket. Januar 1938 lå Varild og
Vard i opplag.

I mars 1938 kjøpte Næsheim D/S for Norges Statsbaners lager i Bergen. frigjøringen. Varegg kom til å seile i
Otto Sinding på 1.460 tdw, bygget Senere hørte en ikke noe fra skipet, som tjeneste for Nortraship. 17/6-1944
1910, fra Bergen. Skipet ble omdøpt hadde et mannskap på 15 mann.
Varegg.

Mai 1938 lå Vard fortsatt i opplag. 12. Verdenskrig hadde Næsheim lavvann, og da det skulle slepes ut igjen,
Varild gikk med salt Middelhavet - dermed bare Vard og Varegg. Da krigen støtte hun borti et skipsvrak og fikk
Haugesund og Varegg med salt for alvor rammet Norge i 1940 var Vard noen mindre huller i bunnen. Pullertene
Middelhavet - Boulogne. August 1938 på vei fra England til Norge med en på vraket boret seg inn i bunnen på
var Varild sluttet med kull Goole - Is- kullast og søkte inn til Nordfjord. Varegg og trakk det ned slik at alle
land og sildemel til Kontinentet. Derfrå tok et par av mannskapet seg til ombord var forberedt på ågå fra borde.

Engang i 1938 lå Varild til reparasjon Haugesund i robåt, og senere kom også Men om en stund slapp vraket. Det
ved Haugesund nye Mekaniske Vard hjem. I 1941 angrep britiske fly lykkes imidlertid å tette hullene med
Verksted, som det het den gang, da den skipet utenfor Fedje, og en bombe trepropper. Hun var såmen også i
fikk brann ien kullbaks. Brannvesenet rammet brobygningen og skadet en av ildlinjen under borgerkrigen i Spania
klarte slokke jobben uten at skipet ble besetningen. Etteråt skipet hadde fått ny uten å bli truffet. Gikk da i fiskefart Is
påført noe skade av betydning. Februar brobygning ved HMV, fortsatte hun å land - Spania. En gang i 1942 skjøt
1939 lå VanW i opplag fram til april. seile uten ytterligere uhell i Skips- mannskapet på Varegg ned to tyske fly

Smedasundet er
fremdeles Haugesunds
hovedgate; her er
Ugger Varegg opplagt
rundt 1958, i selskap
med tre av byens
trelastdampere,
Svanholm, Henry
Vang og Kongshavn.
Foto via AlfJ
Kristiansen

D/S Vardal ble innkjøptfra Bergen i 1948 og seilte i flåten til 1965, da den fant kjøpere
på Filippinene. Skyfotos

22/1 -1940 avgikk Varild fra Horten fartsdirektoratets regi, på Norskekysten
til Sunderland i ballast for å laste kull og på svenske og danske havner til

ankom Varegg Normandie. Skipet losset
i en elvemunning der det lå tørt på
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på den engelske kyst. En annen gang Varegg gikk i fart på den engelske
under krigen, ble 2 skip ien konvoi kanal en lang tid av krigen, men var
rammet av tyske torpedoer, og Varegg ellers i konvoier i atlanteren og var bl.
plukket opp 25 mann av de overlevende. annet i Gibraltar. Hun var i fare rett så
Under invasjonen på Franskekysten i det var, men bombene traff aldri. Noen
1944 opplevde skipet også stormen som større og mindre skader ble det
kastet mange skip på land. Men Varegg imidlertid på skipet fra tid til annen,
var blant de få heldige som lå ile men ikke verre enn at hun kom seg
oppunder land. Varegg gikk i fast fart helskinnet også ut av siste krigen . Hun
med ammunisjon England - Frankrike seilte trofast gjennom 1. Verdenskrig.
under invasjonen og iet tilfelle var man Da var hun et moderne skip.
15 engelske mil oppover floden på
franskekysten. Da man var helt oppe var Etter at 2. Verdenskrig var slutt var
det ikke mulig å snu, og ved lavvann lå Varegg nå nedslitt. 11946 gjennomgikk
skipet på tørr grunn. Et landgangsfartøy hun en omfattende reparasjon ved
trakk skipet akterover ved høyvann og HMV og ble nå modernisert med ny
det hele forløp bra enda tyskernes overbygning, men den gamle
granater hvinte over Varegg mens hun skorsteinen fikk hun beholde en stund
lå der. til. Da den ble avløst med en oval

Dampskipet Varegg fra 1909 ble byens eldsteskip inntil den gikk til opphugging i 1960.
Foto via Arne Sognnæs
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Dampskipet Vard fra 1930 ble innkjøpt i 1954 og ble flaggskipet i byens flåte av
trelastdampere. Foto Olav Opedal

skorstein. 13/3-1948 grunnstøtte Varegg
ved Huglo. Ingen skader. Kom flott ved
høyvann. Årsaken til grunnstøtingen
var tykk skodde og skipet var på vei
Odda til Dunkirk med cynamidlast.

I desember 1948 ble første skip etter
krigen innkjøpt. 26 år gamle D/S Pollux
på 2.400 tdw fra Det Bergenske
Dampskibsselskab i Bergen, og fikk
navnet Vardal. I begynnelsen kom
skipet til å gå i fart på Odda.

I årenes løp hadde Vard utført mange
reiser til og fra Island og det var også
her at hun skulle møte sin skjebne. For
den 25. Juli 1949 grunnstøtte hun ved
Reykjarfjord, låstet med 857 tonn kull
fra Stettin til Djupavik og Akureyri. Alle
de ombordværende ble reddet.
Besetningen var på 14 mann. Vard
brakk i to og ble fullstendig vrak.

I april 1954 ble Varegg sluttet i
trelastfart Mesane - London. Samme
måneden kjøpte Næsheim sitt siste og
største dampskip, 24 år gamle Lido på
3.150 tdw fra C.T.Gogstad &Co i Oslo.
Lido lå da og klasset i Rotterdam.
Skipet fikk en liten forsiktig forandring
på overbygningen, i og med at det ble
bygget en lugar til på hver side under
brovingene. Næsheim overtok Lido i
nyklasset stand og hun ble omdøpt
Vard.

Da skipet var nytt vakte det en viss
oppsikt at hun var forsynt med en Lentz
dampmaskin som var temmelig nytt i
Norge. Vard kom til å gå mye i
trelastfarten på Hvitesjøen.

I mars 1957 kontraherte Næsheim et
motorskip på 2.960 tdw ved Travewerf
Gmbh i Lubeck. 2/8-1958 ble nybygget
sjøsatt og døpt Varodd av fru Sigrid
Næsheim.

Vinteren 1958 gikk Varegg i opplag
1 Smedesundet, fortøyd ved ballastkaien
som byens eldste skip. 21/10-1958 fikk
Næsheim overlevert sitt nybygg M/S
Varodd. Ved prøveturen gjorde skipet
en fart på 14,26 knop. Varodd var utstyrt
med 4 MacGregor luker, 8 hydrauliske
vinsjer a 3,5 tonn, 6 bommer a 5 tonn,
2 bommer a 10 tonn, hydraulisk an
kerspill, hydraulisk-elektrisk styre -
maskin, selvstagende samsonposter og
elektrisk ventilerte lasterom. Etter
overleveringen gikk skipet ut i fart.
Første turen var til Stettin for å laste
kunstgjødsel for Volvos i Grekenland.
Skipet hadde et mannskap på 26 mann.
I 1959 hadde hun en kornlast fra
Genova til Plymouth, og etter det ble
hun satt inn i trelastfarten.
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I april 1960 ble Varegg, som nå har spranget opp fra småtramp. Hermund I 1965 ble Varodd timechartet av
oppnådd en alder av 50 år, solgt til ble overtatt i Rotterdam og fikk navnet Ellermann&PapayanniLtd., Liverpool
opphugging i Tønsberg. Varegg hadde Vardal. Hun gikk sin første tur for og kom til ågå i linjefart i5 år framover
vært en ualminnelig god båt og hadde Næsheim for Pacific Lines til Hamil- mellom Liverpool - Oporto - Algier -
hatt en sjelden flaks med seg. Den ton og Bermuda. Deretter gikk skipet Latakia - Beirut - Liverpool.
hadde vært beskjeftiget i Nord-Euro- inn på timechart i komfart Montreal, 11966 kostet Næsheim klassifikasjon
peisk farvann, bl.a. i forsyningsfarten Canada - Ventspils, Russland. Skipets på Vard og hun fortsatte i Arkangelsk
på Island, trelastfarten på Hvitehavet, fører var Olav Viken som har seilt i farten også etter at alle de andre
koks og kull til storindustrien i Har- mange år for Næsheim. dampeme var borte. Varodd gikk i 1966
dangerfjorden. 11/4-1960 ble hun tatt Egil Næsheim var fast reparasjons i linjefart Middelhavet -Brasil -Argen
på slep av slepebåten Mekken av kunde på Haugesund Mek. Verksted. tina. Fra 1967 av var hun tilbake igjen
Kristiansand S. Næsheim-båtene ble for det meste slipp til England - Middelhavet. I april 1968

April 1960 ble Vard, Vardal og Varodd hadde en kapasitet på 3000 tdw og Skipet ble nå ført av Olav Viken. I
beskjeftiget i trelastfarten. dermed var Vard det største skipet som november 1968 gikk Vard i nordsjøfart.
1961 gikk Varodd i hjemmefart og slippen kunne ta. Den siste Vardal måtte Vardal ble i desember 1968 solgt til
deretter trelastfarten. dokkes i flytedokken som har 17000 Panama og overlevert kjøpeme i februar

31/1-1962 var Vardal på vei fra tdw kapasitet. 1969 i Haugesund. Vard gikk trofast
Mosjøen til Liverpool med en
aluminiumslast og lå på været over ett
døgn ca 25 n.mil vest av Kråkenes

1963 og 1964 deltok Varodd sammen
med Vard og Vardal i trelastfarten.

Vardal som ble kjøpt i 1948 har seilt
jevnt i trelastfarten hver eneste sesong.
Rundt juletid kom hun hjem til
Haugesund under kaptein Petter
Pedersen, etter at det var gitt utsettelse
med klassefikasjon. 21/1-1965 gikk
Vardal i ballast til Rotterdam for å
overleveres til filippinske kjøpere, som
hadde betalt U.S. 92.000 for skipet.

I april 1965 kjøpte Næsheim sitt
største og siste skip, det 20 år gamle
linjeskipet Hermund fra Sigurd
Herlofson & Co. A/S, Oslo for GBP
225.000,- Dermed tok Næsheim

Cargo-lineren Hermund innkjøpt i 1965 ble rederiets største skip og arvet navnet Vardal. Ukjentfotograf.

satt ved verkstedet. HMV-slippen ble skipet omdøpt til Estremadurian.

Motorskipet Varodd levert i 1958 var rederiets første og eneste nybygning siden 1920.
Foto via Arne Sognnæs
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på Kvitesjøen i sesongene 1968 - 1969
og 1970, med de tradisjonelle
opplagsperiodene imellom. Med
utsettelse på neste klasse gikk hun sin
siste sesong, før hun vendte hjem til
Haugesund i desember 1970.

Egil Næsheim døde i 1970. Rederiet ble
nå overtatt av sønnene John Egil og
Olaf Næsheim. De hadde vært medeiere
i rederiet i noen år allerede. I november
1970 ble det slutt på T/C-perioden for
Estremadurian. Skipet ble nå
tilbakelevert rederiet og på nytt omdøpt
Varodd.

Det var vel få i Haugesund, eller i
norsk skipsfartsnæring, som la merke
til at den siste gamle trelast båten Vard
nå lå for salg ved HMV’s kai. Det ble
nederlandske hoggere i Vliessingen i
Nederland som kjøpte skipet i januar
1971 for 17.000 pund. 24/1-1971 ble
Vard slept fra Haugesund via Emden til
Vliessingen. Med salget av Vard var
dampskipsepoken i norsk skipsfarts
historie over, når en ser bort ifra de
skipene som er blitt bevart som
veteranskip.

Nå var bare Varodd igjen i rederiet.
Hun kom til å gå i nordsjøfart fram til
september 1971. Fra september til
desember 1971 lå hun fortøyd i opplag
ved HMV. I de siste årene kom skipet
til å gå i fart på Nord-Europa med
bulklaster og containere. I oktober 1975
ble Varodd solgt til Piraeus, Hellas for
USD 800.000,-

Rederiet ble nå uten tonnasje i noen
år. I april 1982 ble kommandittselskapet
A/S Western Shipping dannet med Egil
Næsheims Rederi A/S som disponent.
Selskapet kjøpte den danske shelter
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Den første Vard seilte forfor Næsheim fra 1926 til 1949. Foto John Clarkson

dekkeren Ulla Barsøe på 1361 tdw,
bygget 1970. Skipet fikk navnet Tres.
Næsheim eide 30% i skipet. Tres var
hele tiden beskjeftiget i fart for Elkem
og hadde også Elkem-merket på
skorsteinen.

Tres ble solgt i april 1982 til Italia.
Siden investerte Næsheim i en tankbåt
som lå i opplag og som senere ble solgt
til opplag. Næsheim tjente store penger.

Motorskonner Labrador KDHP
Bygd 1908 ved Arnevig, Arendal som
skonnertskip av tre
Dødvekt:260 tonn. Brutto: 160 tonn.
Net: 136 tonn
Dim; 102.26 24.66 10.51
7/1908: A/S Labrador( O. G. Gjessen)

Skudesneshavn LABRADOR
2/1916: Joh. F. Olsen, Kristiansand S.
5/1916: Bendik Qvindsland, Haugesund
1916: innsatt motor: 2 cyl. 2T Enkv

1916: Egil Næsheim m.fl. ( Egil
Næsheim) Haugesund

11/1916: Grunnstøtte den 28/11 i SSW
storm og høy sjø ved Paddevik på
Rautingen på reise Vindenes til
Kr.sund N. med tomtønner.
Motoren stanset i det trange
farvannet og før man greide å
starte opp igjen eller ankre drev
de på og ble slått til vrak. En
person omkom.

Dampskip Isfjeld
Bygd 1918 av T. K Skaaluren, Rosendal.
Nr 122
Dødvekt:250 tonn. Brutto: 160 tonn.
Net:71 tonn
Dim:94.5’- 23.2’- 11.7’

Bolinder
Ommålt: 168 brt. 96 nrt

Maskin: C 2 cyl (Glommen Mek. Verk)
nhk 24, ihk 130 Fart 8 knop
1918: A/S Isfjeld (Egil Næsheim),

Haugesund ISFJELD
1921; A/S Isfjeld i likv., Haugesund
1922: Nils Watne, Haugesund

1923: Feddersen & Nissen, Hammerfest
1933: Forlenget og ombygd.

1947: Trygve Nissen, Hammerfest
1953: Forlenget 8.6 fot;

1958: Ny motor: Wichmann 400 bhk
10 knop

10/1978: Kondemnert

Motorskonnert Dockton WMLT, LBCF
Bygd 1919 av Martinolich S.B.Co.,
Dockton, Washington av tre
Dødvekt:2.600 tonn. Brutto: 1.698 tonn.
Net: 1.349 tonn
Dim:237.1- 46.1- 18.7 fot
Motor: Skandia 2x4 cyl. 480 bhk
8/1919: Egil Næsheim m.fl., Haugesund

1922: Lagt opp i Sagvåg på Stord
7/1923: overtatt av kreditorene, registrert

på D/S A/S Solvang, Haugesund
2/1926: Knut Knutsen O. A. S.,

1928: Sank på havna i Praia Amelia med
2000 tonn kull.

D/S Arktos MVGK LCHK
Bygd 1920 av Skaalurens S.B., Rosendal
av tre .Nr 123
Dødvekt: 550 tonn. Brutto: 438 tonn. Net:
193 tonn
Dim: 129.9- 27.6- 13.7 ft
Maskin: T 3 cyl (BMV.) NHK 77 10 knop
4/1920: Egil Næsheim m.fl., Haugesund

7/1923: overtatt av kreditorene, registrert
på D/S A/S Solvang, Haugesund

11/1923:F N. Nordbø, Haugesund
12/1930: Bergens Privatbank, Haugesund
1/1932: Sælfangst & Havfiske A/S

(E. Aarseth & Co.), Ålesund
2/1937: Sælfangst & Havfiske A/S

1937: Sælfangst & Havfiske A/S (Andr.
Flem), Ålesund

1/1938: LeifBryde, Sandefjord
2/1938: P/R Arktos (Martin Karlsen),

Brandal/Ålesund
2/1940: Ny motor: Atlas 4 cyl. BHK 640
9/1940: Strandet 13/9 ved Cape Pine,

VEIDING

159 brt, 69 nrt 95.1 fot

180 tdw, 174 brt, 74 nrt

DOCKTON

Haugesund. Nedrigget til kull
lekter. Slept fra Haugesund til
Praia Amelia av hvalbåt LOBITO.

ARKTOS

(Riebers Innkjøpskontor),
Ålesund

Newfoundland på reise North
Sydney, CB til Bay de Verde,
Newfoundland

  V V



D/S Varild HDTN
Bygd 1889 av Akers Mek. Verk., Oslo. Nr
119
Dødvekt: 820 tonn. Brutto: 636 tonn. Net:
351 tonn
Dim: 189.3- 27.4- 13.5 fot
Maskin: T 3 cyl. (Aker) nhkl20, ihk 600
Fart 10,5 knop
11/1889: Det Søndenfjelds-Norske

Dampskibsselskab, Kristiania
KONG RAGNAR

1893: A/S Det Søndenfjelds-Norske
Dampskibsselskab, Kristiania

1909: D/S A/S Norden (Olaf Rustad),
Kristiania FOLDIN

1912: A/S Ganger Rolf (Fred Olsen),
Kristiania

1916: A/S Ganger Rolf (Fred Olsen &
Co.), Kristiania

9/1921: D/S A/S Varild (Bjørnstad &
Co.), Kristiania VARILD

8/1922: D/S A/S Varild (Alf Jakhelln &
Alex Prebensen), Kristiania

11/1923: D/S A/S Varild (Egil Næsheim
A/S), Haugesund

9/1928: Grunnstøtte og sank den 15/9 på
Siglepynten i innseilingen til
Siglufjordur, Island på reise
Balboa og Grangemouth til
Siglufjordur med tomtønner. Hele
mannskapet ble reddet.

D/S Vard MRCQ LFFG
Bygd 1917 av C. Boele & Zonen,
Slikkerveer, Nederland
Dødvekt: 980 tonn. Brutto: 681 tonn. Net:
363 tonn
Dim; 181.3- 28.2- 12.4 fot
Maskin; T 3 cyl. (Alblasserdam Machine
fabr.) NHK 106 Fart 9,5 knop
3/1917: A/S Rundtur (Olaf Christensen),

Arendal WOERDEN
1919: A/S Woerden (Håkon Pedersen &

E. Kristoffersen), Tønsberg
1924: Skibs A/S Narverød (Pedersen &

Kristoffersen), Tønsberg
10/1926: Egil Næsheim, Haugesund
11/1926: Omdøpt VARD
1938: Egil Næsheim A/S, Haugesund
7/1949: Grunnstøtte den 25/7 ved Homa-

D/S Varild MGCH LFFL
Bygd 1910 av Bergens Mek Værksted,
Bergen. Nr. 162
Dødvekt: 1.575 tonn. Brutto: 1.086 tonn.
Net: 633 tonn
Dim: 223.9- 33.2- 15.2 fot
Maskin: T 3 cyl. NHK 136 IHK 650
7/1910: Kulkompaniet af 1871 m.fl..

Bergen GAULA
1917: Chartret til The Shipping

flagagrunn ,Island i tett tåke på
reise Stettin til Nord Island med
kull. Brakk i to.

Controller (J. Constantine),
Middlesbrough

1919: Kulkompaniet af 1871 m.fl.,
Bergen

1922: Skibs A/S Gaula (Kulkompaniet
af 1871), Bergen

1928: Egil Næsheim A/S, Haugesund
VARILD

1/1940: Torpedert og senket den 23/1 av
tysk ubåt U 23 i Nordsjøen på
reise Horten til Sunderland i
ballast. Hele besetningen på 15
omkom.

D/S Glen Tanar (uregistrert)
Bygd 1920 av W. Harkness & Sons Ltd.,
Middlesbrough. Nr.231
Dødvekt: 1.300 tonn. Brutto: 876 tonn.
Net: 427 tonn
Dim: 198.0-31.0- 12.0 fot
Maskin: T 3 cyl. (Richardson, Westgarth
& Co.) IHK 700
6/1920: The Shipping Controller, London

WAR USK
6/1920: John Cook & Son, Aberdeen

GLEN TANAR
12/1928:The South Georgia Co. Ltd.

(Chr. Salvesen & Co.), Leith
1/1937: Grunnstøtte ved Varaldsøy i

Hardangerfjorden 2/1 på reise
Granton til Ålvik med koks. Den
3/1 gled av grunnen og sank på
dypt vann.

4/1937: Vraket kjøpt av Egil Næsheim,
Haugesund

8/1937: Vraket solgt videre til E. B. Aaby,
Oslo

8/1937: Hevet av Brødrene Lothe og
solgt til opphugging.

D/S Varegg MGDC LEPH
Bygd 1910 av Laxevaags Jemskibs
byggeri, Bergen. Nr 98
Dødvekt: 1.400 tonn. Brutto; 954 tonn.
Net: 539 tonn
Dim; 214.3-32.2- 13.0 fot

Den andre Varild ble kjøpt i 1928 og gikk tapt under krigen. Foto via AlfJ Kristiansen

Maskin: T 3 cyl. NHK 115 Fart 9 knop
7/1910: A/S D/S Otto Sinding (Vilhelm

3/1938: Egil Næsheim A/S, Haugesund
VAREGG

4/1940:1 Nortraship tjeneste
10/1945: Egil Næsheim A/S, Haugesund
4/1960: Solgt til opphugging i Tønsberg.

D/S Vardal WNRC, LDEU, LDNG
Bygd 1921 av Helsingør Jemskibs
byggeri, Helsingør. Nr 162
Dødvekt: 2.400 tonn. Brutto: 1.676 tonn.
Net: 1.028 tonn
Dim:249.3- 38.2- 15.4 fot
Maskin: T 3 cyl. NHK 158 IHK 600
Fart 9 knop
1/1921: A/S D/S Primula (Schach,

Steenberg & Co.), København
GULFAXE

12/1922: Det Bergenske Dampskibs
selskab, Bergen POLLUX

4/1940:1 Nortraship tjeneste
10/1945: Det Bergenske Dampskibs

selskab, Bergen
1948; Solgt til finske eiere, men salget

gikk overstyr da kjøpeme ikke
fikk valutalisens.

11/1948: Det Dansk Finske Dampskibs
selskab, København, men salget
gikk ikke i orden.

12/1948:S.S.Vardal Rederi (Egil
Næsheim), Haugesund
VARDAL

1956: Ombygget til oljefyring.
1963: Egil Næsheims Rederi A/S (Egil

Næsheim), Haugesund
1/1965: Hawthorpe Co. Inc., Manila,

Phillipinene PATRIOT
1967: Alca Shipping Lines Inc., Manila

SAN AUGUSTIN
1981: Antagelig opphugget

Torkildsen), Bergen
OTTO SINDING

Slept fra Haugesundl 1/4 av
slepebåten MEKKEN av Kr.sand.
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Nærsheims siste selvstendige rederidrift omfattet motorskipet Tres i årene 1980-1982.
Waterweg Photos

D/S Vard LJDM, LCOT Dim: 81,99 m - 12,43 m - 5,91 m.
Bygd 1930 av Nylands Verksted, Oslo. Nr Motor: Deutz BHK 2000 Fart 12 knop
306 10/1958: Varodds Rederi (Egil Næsheim
Dødvekt:3.150 tonn. Brutto: 1,938 tonn. A/S), Haugesund VARODD
Net: 1.133 tonn 7/1963: Egil Næsheims Rederi A/S (Egil
Dim:283.5 - 42.9 - 18.4 fot Næsheim A/S), Haugesund
Maskin: C 4 cyl. NHK 175 Fart 10 knop 4/1968: omdøpt ESTREMADURIAN
9/1930: D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & 11/1970: omdøpt VARODD

4/1940:1 Nortraship tjeneste Corp. (John S. Latsis), Piraeus
10/1945: D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & PETROLA XL

4/1954; Egil Næsheims Rederi A/S (Egil 1983; Adonis Shipping & Trading

1963: Egil Næsheims Rederi A/S (Egil 3/1995: Solgt til Tyrkia for opphugging.

1/197 ESolgt til Vliessingen, Nederland
for opphugging.

M/S Varodd JWZV Bygd 1942 av Öresundsvarvet A/B,
Bygd 1958 av Travewerf GmbH, Liibeck. Landskrona. Nr. 68
Nr. 228
Dødvekt: 2.960 tonn. Brutto: 1.860 tonn. Net: 2.995 tonn
Net: 926 tonn Dim: 453.7 - 57.3 - 25.2 fot
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Co.), Oslo LIDO 10/1975: Adonis Shipping & Trading

Co.), Oslo 12/1976: Omdøpt PETROLA 40

Næsheim A/S), Haugesund
VARD Pireeus

Næsheim A/S), Haugesund

M/S Vardal LLHM

Dødvekt: 9.350 tonn. Brutto: 4.953 tonn.

(Bilinder Marine Corp. S.A.)

Ankom Aliaga den 22/3.

Motor: Götaverken BHK 5500 NHK
1008 Fart 15 knop
Sjøsatt 1942, men ikke levert før 1945
8/1945: Skips A/S Oilexpress ( Sigurd

Herlofson & Co. A/S), Moss
HERMUND

5/1950: omdøpt BLACK CONDOR
1957: Herlofson & Hvattum, Oslo
3/1962: omdøpt HERMUND
5/1965: Egil Næsheims Rederi A/S (Egil

Næsheim), Haugesund
VARDAL

12/1968: Black Diamond Nav. Co. S.A.,
Panama MONICA D

7/1972: Solgt til Thos W. Ward Ltd. for

M/S Tres LJCM
Bygd 1970 av Sønderborg Skipsverft,
Sønderborg. Nr 61
Dødvekt: 1.361 tonn. Brutto; 499 tonn.
Net: 362 tonn
Dim: 70,77 m - 13,01 m - 5,12 m
Motor: Atlas BHK 1100 Fart 11 knop
7/1970: Chr. P. Barsøe A/S (P. F.

1977: omdøpt ULLA BARSØE
4/1980: K/S A/S Western Shipping (Egil

4/1982: Antonio Scotto di Santolo, Monte
di Procida, Italia
SALVATORE SCOTTO

1984: Scotto di Santolo Eugenio & C.,
Napoli

1988: United Shipping Commers S.r.l.
(Sadav Line S.r.l), Napoli
MAINE

1891: Pax Shipping Co. S.A.,
San Lorenzo, Honduras
JAEN
Fremdeles i bruk.

opphugging.
Ank. Briton Ferry 31/7 1972.

Cleemann), Åbenrå, Danmark
BENTE BARSØE

Næsheims Rederi A/S),
Haugesund TRES

NSS har for salg følgende

SKIPET 4/90 a kr 40,- Register over merkepliktige norske
3-4/91 fiskefarkoster

1978, 1980, 1982, 1984 og 1988 a kr 30,-
1-2-3-4/92 a kr 50,-
1-2-3-4/93 Medlemsnål
1-2-3-4/94 (NSS-flagget i hvitt-blått-sølv) (clip-feste) a kr 50,-
1-2-3-4/95

1-3/96 Porto kommer i tillegg. Påregn noe tid før varene kommer.
1-2-3-4/97

1-2/98 Skriv til sekretæren:

Flaggboken (Norges Skipsliste) Frode Folkestad
1985,1987 og 1992 a kr 30,- Saudalskleivane 27, 5088 MJØLKERÅEN



Dafraktebåten Nyborg imai i fjor ble solgt til Helgeland markerte det avslutningen på en 51 års tilknytningtil Karmøy. Men båten er eldre enn som så; i sitt 73. år er den fremdeles i stand til å føre last i lokal
fraktfart i Nordland, og Alpha-maskinen fra 1950 holder detfremdeles gående.

Nyborg er en av de siste gjenlevende av de engang så mange kombinerte fikse- ogfraktefartøyene, som så
mange andre Karmøy-båter rustet ut som snurper på vintersildfiske og med drivgarn og tomtønner for
islandsfiske. Båten har en interessant historie, den er en god representantfor en tallrik typefra etterkrigstiden
og erfremdeles relativt intakt, slik den fremstod etter ombygging i 1950. Hvis det skulle være aktuelt med et
maritimt minnesmerke for Haugesund og Karmøy, kan jeg knapt tenke meg en mer verdig kandidat.

Etter Andre verdenskrig ble en rekke holder det gående av denne klassen, i betød at høytrykkssylinderen sto over
aldrende britiske driftere - drivgams- sandføring i bergensdis-triktet.
fartøyer - kjøpt til Norge for bruk til
fiske- og fraktfart. Til Nord-Rogaland Drifter A Rose
ble det kjøpt flere, både av tre og stål, Nyholm ble bygget ved det kjente I januar 1931 ble den omregistrert til
som United Boys til Utsira, Jøtnafjell trålerverftet Cochrane & Sons Ltd i Albert A Hudson, Caister ved Great
og Porsholm til Haugesund, Sjødraat, Selby oppe i Humberside, reigistrert Yarmouth, og fortsatte i i sildedriving.
Sydholm, Albatross og Meløy til Karm- som A Rose 3. oktober 1924 til Rich- Min kontaktmann Perry Watson i
øy. Dette var båter rundt 100 brt og 85 ard Sutton, med adresse m.y. Nordissa, Great Yarmouth forteller at han hadde
fots lengde, utstyrt med triple damp- St Olaves i Suffolk, registrert i Great to kamerater som seilte med A Rose.
maskineri, bygget like før Første ver- Yarmouth med fiskerinummer YH 69. «They told me that she was a real work
denskrig. Av denne typen ble Nyborg Båten var som ny på 208 brt og 99 house, she carried a lot of herring nets.
den største og nyeste, og var også av de nrt, med skrogdimensjonmer 120.15 x On several occasions they were over 30
få som fortsatt ble brukt som dampskip 21.65 x 11.60 fot. Den var bygget som hours hauling and boxing the herring,
de første årene. De fleste av dem fikk flushdekker med en triple dampmaskin and then sometimes steaming to Ger
sin storhetstid så lenge de rike silde- akter. Maskinen hørte til en dengang many for discharge».
årene varte, altså til rundt 1957, før det ny og mer kompakt type, en såkalt
etterhvert endte opp som fraktebåten «monkey triple» på 350 ihk, bygget av A Rose gikk mot slutten av sin
Det er vel bare Sjødraat som fremdeles Elliot & Garwood Ltd, Beccles. Det fiskerikarriere under engelsk flagg ved

Karmøybåten Nyborg som snurper på vintersildfiske i 1951152, for inngående til Måløy. Foto via AlfJ Kristiansen

Dag Bakka Jr

ilt

mellomtrykkssylinderen, slik at
maskinen ble kortere og tok mindre
plass.
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krigsutbruddet. I 1940 ble fartøyet carrier» under navnet HMS Adelphi,
rekvirert av Royal Navy og utrustet for dvs at den trolig leverte bunkers og
minesveiping. Båten fikk nå navnet smør-olje i fat. I 1945 ble båten levert
HMS Siesta, med marinenummer tilbake og gikk i opplag i Great Yar-
FY. 1692. Noe senere under krigen, mouth, sam- men med en mengde
kildene spriker mellom desember 1940 andre fartøyer.
og 1944, ble båten tatt i bruk som «fuel

Kristian Marius Lund Einarsen var født Dampskipet A Rose ble kjøpt våren
i 1896 i Meløy i Nordland. Som ung 1946 for kr 50.000. Kristian hadde 50
mann kom han og broren Engelbert, prosent, sønnen Hans 25 og svogeren
født i 1885, til Åkrehamn og fikk arbeid Arve Mørch, bror til konen, 25 prosent,
innen fiskeriene. Senere flyttet også Samtidig med at A Rose ble kjøpt,
resten av familien til Karmøy. overtok Kristians bror Engelbert Fea-

Kristian ble gift med Agnes Mørch i sible, som ble kalt Meløy og således
1918 og fikk åtte bam. Det er den andre oppkalt etter familiens hjemsted.
av dem, Hans, født i 1923, som har gitt A Rose lå opplagt i Great Yarmouth,
meg opplysningene om Nyborg. der den hadde ligget siden krigen var

Familien hadde tidligere en liten

skøyte, som trolig Kristians far hadde Nyborg i sin velmakt samfiske- og fraktebåt, etter at båten fikk påbygd bakk i 1953, med
kjøpt. Den tok bare 37 tønner i rommet, samsonpost i forkant av styrehuset. Jenssens Foto
men de var likevel på Island med den.
Kristian begynte som fisker etter at han
var ferdig med skolen og ble etter
nødvendig utdanning skipper. Han var
skipper på mange kjente snurpere, som ps
Lyn, Havøy, gamle Nyborg, Nyving,
Myrland og Kvalen. Han trodde at faren
også i noen år hadde en part i Kvalen. v

I årene 1932, 1935 og 1936 var A.1 f /
dampskipet Lesseps brukt som | ,. / '
moderskip på islandsfiske. På en av Ä
disse ekspedisjonene, trolig i 1936, var
Kristian Einarsen med som fiskesjef.
Han var også ute som skipper på flere
av snurpeme under hele krigen og tjente
nok godt.
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Nyborg i opprinnelig stand som drivgarnsbåt A Rose av GreatYarmouth.
Foto via Parry Watson

slutt. Om Feasible lå der, vet jeg ikke,
men det var vel sannsynlig. A Rose
hadde vært brukt av Royal Navy under
hele krigen, trolig som vaktbåt. Det ble
også fortalt at den var med under
invasjonen i Normandie i 1944.

Ved overtagelsen var båten fremdeles
gråmalt, lukene var fjernet, det var
innredning i rommet og det stod en mast
midt på dekket. All krigsutrustning var
fjemet. Båten hadde en skade i baugen,
enten fra kolisjon med kai eller en
annen båt, og denne var ikke reparert.

Det var fem mann som reiste over for
å hente båten hjem. Først måtte den
gjøres klar, noe som tok en ukes tid. Da
de hadde lagt ut, måtte båten følge
østkysten av England ganske langt nord
i et felt som var ryddet for miner før de
kunne gå mot Norge. A Rose gikk i
følge med Feasible. Ute i Nordsjøen
fikk A Rose lekkasje i flere kjelerør og
måtte reparere dette. Det tok rundt et
døgn, og mens reparasjonen pågikk ble
den slept av Feasible. Været var fmt og
Nordsjøen nesten som et stuegulv. Turen
til Norge tok rundt tre døgn. Ved Utsira
skilte båtene lag, Feasible gikk til
Vedavågen, mens A Rose gikk til
Akrehamn. De kom til Karmøy 23. juni
1946.

Utover sommeren og høsten 1946 ble
A Rose, nå omdøpt til Nyborg, ombygd
ved AS Produksjon i Akrehamn. Dette
verkstedet lå der hvor Akrehamn Trål
bøteri nå ligger. Under ombyggingen
fikk båten stor luke, ny mast og bom,
delvis ny innredning, mens kjel og
maskin ble overhalt.

Høsten 1946 lå den ferdig og ble satt
i fart for Staten i forbindelse med
gjenreisningen av Finnmark. På den
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første turen ble det laset 80.000
murstein og utstyr til brakker i Oslo,
dette ble losset på Sørøya i Finnmark.
Utover høsten/vinteren 1946/47 ble det
flere slike turer. På vei sørover låstet
båten kalkstein i Bodø og losset denne
i Thamshavn. Som dampskip i kystfart
fikk båten et mannskap på ni mann:
Fører, bestmann, to matroser, kokk,
maskinist, assistent og to fyrbøtere.

Våren 1947 gikk Nyborg til AS
Produksjon hvor den fikk bygget et
provisorisk galgedekk. Sommeren 1947
var den på islandsfiske for første gang.
Båten hadde med 120 gam, men bare
90 ble brukt, og av de 1200 tomtønnene
ble det saltet fullt i 1100. Senere hadde
båten med 1200-1400 tønner på hver
islandstur. Mannskapet på Island var 12
mann som dampskip, senere 11.

Høsten 1947 bar det tilbake til
verkstedet i Akrehamn for en mer
omfattende ombygging. Det gamle
styrehuset ble skåret av; den nederste
del brukt som casing og fundament for
lugarer for skipper og bas; det ble
bygget et permanent galgedekk og nytt
styrehus med teak-kledning. Selve
maskin-casingen med skylight ble
beholdt i opprinnelig form, den var
lavere og tok opp plassen mellom skip
per/bas-lugarene og byssen som var i
et eget dekkshus lengst akter.
Senhøsten 1947 var det en ny tøm i
fraktfarten, før båten ble gjort klar som
snurper for sildefiske vinteren 1948.

I årene framover ble Nyborg hvert år
brukt på Island som driver om
sommeren og på sildefiske om vintrene
som snurper. Islandssilden ble i mange
år levert til K Kolbeinsen i Haugesund.

Etter at sildefisket var slutt i 1950 ble
kjel og maskin tatt ut hos Brødrene
Anda i Stavanger.

Fra Anda ble Nyborg slept til
Haugesunds Slip, der fundamentet til
motoren ble bygd opp. Båten ble så
slept til Frederikshavn av Elgøy. Etter
at den nye Alpha-motoren med 4
sylindre og 240 bhk var montert, gikk
Nyborg tilbake til Haugesunds Slip for
egen maskin. Der ble det meste av
arbeidet gjort og båten var trolig ferdig
til islandssesongen.

Nyborg var etter den tids forhold en stor
og god båt som lett fikk last. Den hadde
sertifikat for nordsjøfart, men gikk bare
på kysten og Sverige-Danmark, og fikk
derfor senere sertifikat for stor kystfart

da det var billigere. Fikk påbygget bakk Fra rundt 1968 begynte Nyborg ågå fast
mndt 1953/54. En gang fikk båten 3063 for Fjeldhammer Brug AS. En tid gikk
hl storsild ombord, fisket ved Svinøy den mye på Østlandet, men kom senere
og losset på Stord. i fart på Vestlandet og de siste årene i

Nyborg var på vintersildfiske siste lokal sandfart.
gang i 1960. Omkring 1961/62 ble Etter ombygging til motor hadde
båten bygget om til trålfiske i Nordsj båten først hatt et mannskap på syv
øen, men motoren viste seg å være for mann i fraktfart.Dette ble senere
liten, så dette ble snart slutt. I 1963 redusert til fem, så fire og til slutt tre
eller 1964 var den også siste gang på mann i lokal sandfart.
islandsfiske. Fra 1971 overtok Hans Einarsen som

Utrustet for snurpefiske hadde båten reder, men hans yngre bror Kåre hadde
et mannskap på 20, hvor fiskeme bodde også part i båten. Tidlig i 1979 ble
ien stor lugar under dekk fout. Denne Nyborg solgt til Hans Einarsens
ble revet ut da båten gikk over i fraktfart svigersønn John Kurt Liknes. I mange
for godt. år gikk den trofast i distriuktet, inntil

En gang i 1960-årene ble styrehuset den i mai 1997 ble solgt nordover til
fra slutten av 40-årene fjemet og erstattet Vågsfjell AS i Forvik og mistet sitt
av styrehuset som båten har nå. Dette tradisjonsrike navn og ble i stedet kalt
kom fra en kondemnert Møre-snurper og Vågsfjell.
ble montert ved Kopervik Slip. Båten har kanskje flere liv.

Nyborg somfraktebåt i Oslo, fotografert i mai 1954 av Olav Opedal.

Nyborg i siste utgave, fotografert i Karmsundet i juni 1996 av Alf J Kristiansen.
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Vinteren 1922 var en isvinter av de skjeldne. I mars lå hele Oslofjorden og store deler av Kattegatt mereller mindre helt tilfrosset, ja seiv skipsfarten i elvene og kanolene opp til de store havnebyene i Tyskland
og Nederland var enkelte dager delevis blokkerte. En slik isvinter måtte man 20 år tilbake i tiden for å finne.

Ved Odense Staalskipsverft trykket en del mindre lagerrom. Under popp- år med verdifull B& W- erfaring, og
ismassene inn fra Storebælte. Ved dekket derimot, i nært selskap med ombord i “Batavia” såvel som på
verftets utrustningskai ligger nybygget rytme og støy fra maskinrommet, ligger søsterskipet “Balzac” var det nå
“Batavia” og gjør seg klar for sjølivets lugarene på rekke og rad med ma- installert en 6 syl. 4 T Enkeltvirkende
strabaser, og i midten av mars dette året skinistene lengst forut på styrbord side Burmeister & Wain på 173 NHK.
blir skipet overlevert til kaptein Bakke og mannskapet helt akter under hekken. Den tynne “pipe-skorsteinen er også
og rederiet Fred. Olsen & co. i den gang på plass, et “status tegn” for motorskip
Kristiania. Elektrisifiseringen er kommet langt her i disse tidlige 20-åra.
Skipet er i underkant av ISOOtdw og er ombord. De to store lasterommene som
et lite skip seiv i Fred Olsen-sam- betjenes av fire bommer har tilhørende For mange maskinister var nok
menheng. De enkle og rene skips- elektriske likestrøms vinsjer, og også overgangen fra damp til diesel møtt med
linjene hvor flushdekket bare avbrytes ankerspillet og styremaskinen er elek- blandede følelser. “Maskinstøy” var
av den lave brønnen foran mittskips- trisk drevet. I maskinen er det forøvrig blitt et nytt begrep for disse sjøfolkene,
huset, samt de høye smekre mastene gir installert en kontrollampe som skal lyse og en dieselmotor ble nok oppfattet av
skipet et tiltalende og moderne når hovedsikringen til styremaskinen er mange som en mer “upersonlig”
utseende. Rundt kapteinens lugar, på intakt (ingen “standby” matninger til maskin å hanskes med en den enkle
undre brodekket, er det bygget “glass- styremaskinen nevnes). Vi kan vel anta översiktlige dampmaskinen. Ventila
balkong” noe som man normalt bare at noen av handelsflåtens aller første sjonen i maskinrommene var også
venter å finne på et mye større linjeskip. skipselektrikere fikk sin fartstid her meget dårlige i denne første tiden med
Ellers er det “åpen bro” med bakom- ombord, og med hyppige havneanløp, dieselmotorer, og på varme dager kunne
liggende bestikkhytte. mye overvann og kondens var nok oljedampen ligge tett på dørken og rive
Ser vi på lugarbekvemelighetene om- dåtidens likestrømsvinsjer litt av en godt i lungene.
bord, fmner vi på midtskip kapteinens utfordring for elektrikeren. Det kan også nevnes at den eneste
lugar, tre stykker offiserslugarer samt Rederiet Fred. Olsen var også tidlig talekommunikasjon mellom bro og
lugar til stuerten. Dekkshuset på poppen ute med dieseldrift på skipene sine. maskin på “Batavia” fremdeles bare var
gir bare plass til byssa og en sykelugar, Fra blant annet m/s Brazil (bygget et talerør, og det skal vel ikke mye
resten fylles opp av maskincasingen og 1914) hadde rederiet allerede nå mange fantasi til for å ane at med den lange
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Motorskipene Balzac og Batavia var søstre, levert fra Odense Staalskibsværft til Fred Olsen & Co i 1921122.
Foto fra Fred Olsen & Co
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avstanden mellom bro og maskin,
dieselbråket, og etter hvert halvdøve
maskinister i den ene enden ikke la opp
til de lange samtalene mellom bro og
maskin.

Det var sikkert mange maskinister i
disse første “diesel-årene” som ønsket
seg tilbake til dampskip med sus fra
sleider og stempler, og det å kunne stå
under den naturlige trekken det blir ned
mot en kjele med fyr på rista.

Admiral Folke Haugar Johannessen er
såvidt innom “Batavia” i boken sin “Gå
på eller gå under“ der han mønstrer på
skipet i Oslo en vårdag i 1930 som
førstereis i maskinen (til 35 kr i
måneden) Her fortelles om strie dager
i skipets brennstoftanker i bunnen av
skiper, med skuffe og avfallspøs for å
rense disse fri for slagg og oljeslam.

“Batavia” var bygget for rederiets linje
mellom Østlandet og Holland, og
søsterskip

“Balzac” hadde allerede gått i denne
linjen i ca. 1 år. I tillegg gikk også d/s
Jelø og d/s Ek, to gamle travere bygget
i henholdsvis 1907 og 1911.), og det
var “Ek” som “Batavia” nå skulle av
løse.

Etter overleveringen går skipet rett inn
i “linjen” med første lasting i Amster
dam 13 mars for Oslo (den gang
Kristiania). I Oslofjorden kjemper
isbryteren “Isbjørn” en fortvilet kamp
med å holde farbar råk inn fjorden. Det
hele ser til tider trøstesløst ut helt til en
sterk nordlig vind kommer og fører
isen til havs. Mandag den 27.mars blir
“Batavia” innklarert til Oslo for første
gang. Det blir dog en anonym ankomst
uten avisoverskrifter av noe slag.
“Nordsjødragere” har alltid vært små
og mange og i stor grad anonyme på
Oslo havn.

På Østlandet ligger havnene tett, det er
foruten Oslo, oftest også Moss, Kambo,
Fredrikstad, Sarpsborg, Larvik, Skien
og Kristiansand. Overfarten til Kon
tinentet tar heller ikke mange timer, fra
Kristiansand til Rotterdam blir det for
“Batavia” bare en sjøreise på ca. 42
timer. I denne farten blir det aldri tid til
å hvile ut, hverken på dekk eller i
maskinen. Skjærstokker og lukelemmer
er knapt kommet på før de skal av igjen,
og tid til å utføre en skikkelig
stempeldragning er nesten umulig.

Siste norske havn før Rotterdam er som natten og uten forvarsel stränder skipet
oftest Kristiansand og overfarten blir på en sandstrand ved Bovling Klint ved
dermed vest om Danmark. Om vinteren Torsminde, et lite sted litt nord for
er dette havstykket utenfor Jylland en Ringkøbing i Danmark.
fryktet del av Nordsjøen. Sterke Med dagen kommer morgenlyset og
havstrømmer og liten dybde gir i beboeme i Torsminde kan konstatere at
stormfullt vær krappe bølger og en havarist bokstavelig talt er strandet
uberegnelig avdrift, og mange skip har utenfor stuedøra. Bare 10 meter fra
opp gjennom tidene møtt sin skjebne stranda ligger “Batavia” hjelpeløst i
her. Med stykkgods i rommet og på strandkanten med bredsiden ut mot
dekket sammens med partlaster i bulk storhavet.. Været er godt, men tung
var det viktig at surringer og vestlig dønning med svære brått går
mellomskått var skikkelig utført og at hele tiden inn over skipet. Skum
lukepressendinger og skalkejern var sprøyten står høyt til værs og skipet
sjømannsmessig satt på plass. flyttes stadig lengere inn mot stranda.

Januar og februar 1923 er stormfulle tørrskodd ut til skipet. Det er ingen fare
måneder, og det nye skipet får virkelig for mannskapet og folkene forblir
vist hva det er god for. Flere skip ombord.
kommer inn fra Nordsjøen med
stormskader og tap av dekkslast. M/s To av Switzers bjergingsdampere
Junior blir 8. februar slept inn til ankommer kort etter til strandings-
Kristiansand etter åha drevet rundt i stedet, men det viser seg å være umulig
Nordsjøen i 8 døgn i voldsomt vær. D/ og komme inn til havaristen. Ved hjelp
s Ulrikka søker nødhavn i Egersund 3 av rakettline som blir skutt inn over
dager senere med øde
lagt rörledning. Posi
sjonene til “Batavia” i
denne perioden er:
Kristiania 4/2 - Rotter
dam 11/2 - Kristiania
19/2, men ingen ting
tyder på at skipet er blitt
påført vesentlige storm
skader.

I mai dette året blir
forøvrig “Bomma” satt
inn i Østlandet- Holland
linjen som avløser for
gamle “Jelø”(bygget
1907)

Søndag den 8. de
sember dette året er
“Batavia” igjen på vei
nordover fra Rotterdam.
Havtåka har utover
dagen seget inn fra
Nordsjøen og hori
sonten går “grått i grått”
med sjøen og det
danske flatlandet. Ut på
nattan klarer seiv ikke
fyrlysene å slå gjennom,
og det blir å gå etter
kompass og klokke som
så mange ganger før. En
sterk østgående strøm
bringer imidlertid skipet
mye nærmere land enn
folkene på broa har
beregnet, og sent på
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skipet, blir det til slutt opprettet
slepekontakt. Tunge trosser blir gitt ut
og det rykkes og det dras, men det er
såvidt at “Batavia” beveger seg i
sanden, før trossene ryker. To nye
forsøk gjøres før det hele oppgis, og
havet graver “Batavia” bare lenger og
lenger ned i sanden. Den 14. desember
går det ut stormvarsel for strekningen
“Svenskegrensen - Lindesnes”. De mest
pessimistiske på stedet taler allerede om
skip som har stått her nede i 6 måneder,
og gradevis blitt forvandlet av storhavet
til ugjenkjennelige vrak.

Det blir dansk jul i Torsminde for
kaptein Bakke, mens de fleste andre av
mannskapet blir avmønstret og reiser
hjem.

Nyåret 1924 kommer med nye dager og
nye muligheter. En stor del av lasten blir
nå losset og tatt i land, og det blir gravd
og mudret en renne i sanden på utsiden
av vraket. Den 1. februar lykkes det
Switzers selskapet endelig å bringe
havaristen flott. Med brukket ror og
bøyd rorstavn, og med tydelige
bølgeskader, blir “Batavia” slept inn i
Thyborønkanalen for midlertidig
tetting. To uker senere finer vi skipet
på plass på Akers mek. i Oslo. Skal vi
gjette på skadeomfanget ut fra
reparasjonsdager, har storhavet fart
riktig ille med henne. Ikke før
denlT.mai er skipet igjen klar for
tjeneste. Kaptein Bakke har hele tiden
vært oppført som kaptein og er
fremdeles på broen når kursen igjen
settes ut Oslofjorden. Seksten nye
rundturer rekker skipet å gjøre før også
dette året er omme, og kanskje styres
det litt lengere vest ved passering av
Jylland.

Årene 1925 og 1926 blir stort sett
arbeidsår av det jevne slaget. Skipet går
som “på skinner” mellom Rotterdam
og Østlandsbyene. En liten notis i
avisen den 10. juni i 1926 om et litt
ublidt møte med en dokkport i Rotter
dam er det eneste som bryter med det
normale. Når “Batavia” 2. juledag 1926
igjen tar los ved Hock von Holland på
vei opp “Nieuwe Waterweg” er 52.
rundturen unnagjort i løpet av disse to
årene.

Men ikke alle turene har vært over flatt
hav. Den 25 november 1925 avgår
“Batavia” Rotterdam, og får på turen
et forferdelig vær. Fred Olsen's d/s
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Bruno avgår også fra Rotterdam noen
timer senere med kokslast for
Fredrikstad. Her ombord ble annen
styrmann og tømmermann slått
overbord og omkommer og livbåtene
ble slått ut av grabbene og nesten alt av
dekkslasten er borte ved ankomst til
Fredrikstad.

I begynnelsen av februar 1926 raser det
igjen en voldsom sydvestlig snøstorm
over Nord- og Vest Jylland. Den varer
i tre dager og vinden er så sterk at
rutebilene i området blir innstilt. Flere
skip kommer inn fra havet med store
overbordskader og tap av dekkslast.
“Batavia” går fra Rotterdam 9. februar
og får en meget hard overfart, men
rapporterte heller ikke nå om større
skader. Skipet blir i avisene omtalt som
en ypperlig sjøbåt som “vaker så
ypperlig godt på vannet”

I oktober samme året melder igjen
avisene om harde överfarter med mye
tap av dekslaster. “Bastant” går fra Rot
terdam 10/10 og mister nesten hele
dekkslasten. Under dette blir også en
mann skyllet overbord. Under samme
stormen på vei fra Rotterdam mister
“Borgsten” 200 tonn koks overbord.
“Batavia” avgår fra Rotterdam 11/10 og
får vel også føle sin del av elementenes
galskap, men skipet bærer sin last og
sitt mannskap trykt i havn.

Men ikke alle dagene i året er storm
fulle. Nordsjøen er havet med “de
mange ansikter”, det kan blåse
storhavets storm på den ene vakta og
være stille som i innerste fjordpollen
på den andre vakta. Nordsjøen har ikke
de lange værlinjene i seg som for
eksempel Atlanterhavet, men heller det
uberegnelige og uforutsigbare.

Avisene forteller heller aldri om
varme sommerdager over flatt hav med
vasking av hvitmaling og gulmaling i
en havbris bare fremkommet av skipets
vei over havet, eller om stille klare
sommerkvelder hvor en rortøm på den
åpne broa er en reise i stillhet og
harmoni langs en Danskekyst som
ligger gylden og varm og gløder i
horisonten.

I februar 1927 er det førerskifte på broa.
Kaptein Bakke avløses av kaptein Win
ter. Året går i travelhet uten avbrytelse
helt til oktober da “Batavia” igjen er ille
ute. Fredag morgen i grålysningen den
28 oktober er skipet på vei opp gjennom

Kjøgesundet like utenfor Fredrikstad,
da det grunnstøter på Kalkboen.
Det er ikke av det dramatiske slaget
denne gangen og slepebåten “Oscars
borg” kommer straks til assistanse og
drar skipet av samme dag. Men skadene
på skipet er betydelige og det taues til
Oslo for dokksetting ved Aker mek.
Været under slepet er ikke det aller
beste, med sterk sydvestlig kuling, men
slepet går allikevel uten større
problemen Ved rettslig besiktelse anslås
skaden til 78 065 kroner. (I skadet
tilstand ble det nå ca. 5 års gamle skipet
taksert for 300 000 kroner)

Etter 24 dager i dokk er “Batavia”
igjen på veg ut Oslofjorden. Flere plater
og spanter er blitt fornyet forut, og
akterstevnen samt rorstammen er igjen
blitt rettet opp.

Den 11. desember 1927 finner vi
igjen “Batavia” til kai i Rotterdam.

Årene fra 1927 frem til 1934 går stort
sett uten de store hendelsene skal vi
dømme ut fra avisspaltene. Skipet er en
flittig gjest rundt på Østlandet og gjør i
denne perioden ikke mindre en 150
turer på Rotterdam.

Noen lang liggetid har skipet normalt
ikke i noen av havnene, heller ikke i
Rotterdam, men kanskje blir det
anledning til en landlov i såvel “Schie
damskdeik området” i “ Det Skan
dinaviske Sjømandshjemmet”

I april 1928 övertar E. Pohlmann som
fører på “Batavia”. Dette året blir for
øvrig et tragisk år for rederiet, da m/s
“Bob” i april blir borte med hele
besetningen (18 personer) på reise fra
Danzig til Fredrikstad med kull. Slike
uoppklarte forliser til sjøs lever lenge i
messa på skip av samme rederi der
kanskje flere har kjente blant de
savnete.

“Batavia” slipper forresten ikke helt
unna heller. Skipet avgår Oslo den 3.
desember for Rotterdam. Utenfor
kysten av Holland svikter noe i
maskinen, “maskinskade” står det bare
i avisen, men et eller annet vitalt er det
i alle fall som har sviktet for det blir
ikke snakk om å kreke seg i havn med
redusert fart, skipet ankommer under
slep til Rotterdam og passerer ved Hook
von Holland den 12.desember.

Noen uker tidligere var det mye
dramatikk i dette området da det norske
skipet “Christian Michelsen” havarerte
i en orkanaktig storm under forsøk på å



ta los ved Masa fyrskip på vei inn til Danmark temmelig ruskete med vind havarerer. D/s Batavia er nå kommet
Rotterdam. og sjø inn på låringen. mye nærmere kysten av Sørlandet, og

For “Batavia” blir det reparasjon her Da “Batavia” lille julaften er på da også sjø og vind er voksende
til langt ut på nyåret. Det bli høyde med Torungen, høres ulyder i bestemmer kaptein Ole Falck Hald seg
verkstedsjul i Rotterdam for kaptein maskinen, samtidig som smørolje- for åbe om assistanse. Det som kunne
Pohlmann og sikkert en stor del av trykket blir borte. Hovedmaskinen blir blitt en rolig julehelg langs en
mannskapet også. stanset øyeblikkelig og man finner fort hjemmekjent kai ien norsk havn er så

I 1934 er skipet blitt 12 år gammelt, drivhjulet er kløvet ito og drivakselen
kanskje ikke noen høy alder for et brukket. Maskinsjef Gunnar Pettersen Ombord på bjergingsbåten “Uræd” som
stykkgods-skip, men travle dager med og hans menn går straks igang med å for tiden ligger i Kristiansand er man
utallige havneanløp og tusenvis av forsøke og reparere,
“hiv” som har passert lukekarmene, har
årene satt sine “arr og rynker” i Skipet ligger godt klar av kysten og av kalenderåret. Det gamle treskråget
skipssider og skipsdekk. noen øyeblikkelig fare er dermed ikke årgang 1890, har vært i første linje ien

“Burmeistern” har også slått sine tilstede. årrekker ien evig kamp mot havet, og
slag, men jevnlige stempelsjauer og Ved hjelp av en hånddrevet smør- har utestått det meste av hva havet har
kyndig stell av maskineriet har holdt de oljepumpe kan alle lagrene smøres, åby på. En del ombygginger og for
store havariene borte. (stemplene derimot lar seg ikke smøre bedringer har holdt denne gamle damen

Det nærmer seg juletider, og for på denne måtenj.På denne måten kan “still going strong” og blant annet er
mange ombord er det nok alltid hovedmotoren kjøres med halv fart i det nå utstyrt så vel med radiopeile
spennende hvor skipet vil bli liggende kortere perioder, og man ser for seg apparat som redningskanonen og begge
juledagene. Kanskje blir det mulig åfå muligheten for dermed å kunne deler skal bli til nytte denne gangen. På
noen timer sammen med slekt og manøvre seg inn mellom skjær og forbi den åpne broen settes det igjen skjøbein,
venner hvis det blir “riktig norsk havn” grunner.
Dette året ser det lovende ut da skipet
avgår Rotterdam tett oppunder jul og Det viser seg imidlertid snart at den vegg inn fra havet. I maskinen har man
ventes å ankomme Oslo 2. juledag. skadete pumpen ikke lar seg reparere fått beskjed om at det haster.

Men Nordsjøen har ikke mye av 10 timers slit under sterk slingring er Grytidlig,julaftenmorgeneni, lenge før
julefreden i seg. Voksende sjø og vind sanitærpumpen koplet inn som desembermørket har sluppet taket; er
fra syd-sydvest øker etterhvert til stiv smøroljepumpe og hovedmaskinen blir “Uræd” ute ved havaristen. Det blåser
kuling, og sammen med tett snødrev blir igjen startet. Det hele virker bra i ca. nå stiv kuling, med tett snødrev, men
ferden opp langs vestkysten av en halv time da også denne pumpen med hjelp av redningskanon og meget

ut at skipets smøroljepumpe er havarert, avgjort blitt usikkert.

og det gjelder nå å “improvisere” Etter

ikke bortskjemt med rolige julehelger,
slike dager ligger på en helt annen side

nå er det “Batavia” det gjelder. Natten
er desembersvart og snøen står som en
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bra sjømannskap fra begge skip blir
slepeforbindelse etablert i syvtiden om
morgenen, og et sakte slep i meget tung
sjø kan begynne

Klokken 1400 julaften kommer
slepet inn på havna i Kristiansand. Så
ble det for mannskapet en norsk julhavn
denne gangen også, og en skipsverdi på
254 000 kr. med en laste verdi på 217
OOOkr.er brakt i sikkerhet.

Mellom “Det Norske Bjergings
kompani” og “Fred. Olsen” er det
imidlertid ulike meninger om dette var
en “assistanse” eller en “berging”., “Det
Norske Bjergingskompaniet” vil ha
bergingslønn (kr, 100 000) mens
rederiet bare vil betale for assistanse.
Retten går for “assistanse” og idømmer
rederiet å betale kr. 25 000.

“Det Norske Bjergingskompaniet”
anker til Høyesterett, men da dette er
en historie om skip og mannskap
forlater vi rederi-tvister og lar
økonomiske oppgjør ligge.

Året 1935 er igjen et år av de rolige
arbeidsårene hvor ruteplan og rutiner
danner livsrytmen ombord. Skipet
smyger seg stille og hjemmevant ut og
inn av Oslofjorden, og dukker jevnlig
opp langs kaiene på Østlandet. Anløp
av Tofte har nå også blitt et fast innslag
i seilingsruten.

I mai 1936 blir nye sjøkart lagt ut i
bestikken ombord i “Batavia “ Fjorten
år i rederiets rute på “Østlandet-
Kr.sand-Rotterdam” er i ferd med å ta
slutt. Tilbake i linjen går nå “Bali” og
“Biarritz” som tilsammen gir en
ukentlig seiling ut fra Oslo.

Fartsområdet blir nå litt mer
varierende og fra oktober begynner
“Batavia” å gå turer i rederiets
Østersjølinje, hvor det også er ukentlige
seilinger fra Oslo. Det er for det meste
de polske havner Gdynia og Danzig
(Gdansk) som skipet anløper og hvor
kull og korn danner basis for
hjemmturene.

Årene fra nå av og utover har tilagende
usikkerhet i seg, for de som har sin
arbeidsplass på sjøen. I 1937 begynner
Franco for alvor å røre på seg med
kapring av norske skip som passerer
Gibraltar, men “Batavia” har ikke turer
i dette området. Skipet fungerer nå som
et komplimenteringsskip i så vel sin
gamle linje på Rotterdam, som i
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rederiets rute på Antwerpen. I oktober
får skipet to turer fra Riga i Latvia til
Brevik, sannsynligvis med kull. Den
siste turen er i romjulen og det blåser
opp med sydvestlig storm med
orkanbyger. Til og med på Oslo havn
blåser det opp, og høyvann legger
brygger under vann. På havna sliter skip
som ligger i opplag fortøyningene sine
og en tid ser det også stygt ut for
“Stavangerfjord” som ligger ved Aker
mekaniske verksted .

I Kristiansand har hele 25 skip søkt
nødhavn for uværet. Det var den gangen
rekord i havnens historie, men det blir
også i trangeste laget. Det engelske
skipet “Neath Abbey” driver blant annet
ned på d/s Bastant og skader denne.

Så kommer krigsåret 1939. Aktiviteten
på verdenshavene øker og det tømmes
etter hvert i opplagsbøyene. De som
ligger igjen er stort sett skip med
kornlast inne, leid av Statens Korn
forretning som beredskapslager.

“Batavia” har nå flere turer på
Østersjøen. I august går tyskeme inn i
Polen og d/s Bjørnvik klarer såvidt å
unnslippe fra bomberegnet i Gdynia.
Nordsjørutene blir nå daglig vurdering
med hensyn til krigsutviklingen, og
Sjøfartskontoret henstiller alle norske
skip i disse farvann om å påmale
Nøitralitetsmerke. I begynnelsen av
september er tyske minefelt lagt ut i
Helgolandsbukta, og i innseilingen til
Østersjøen.

Fra den 30.august 1939 er det ikke
lenger mulig å følge m/s Batavia i
Norges handels & Sjøfartstidene‘s
skipsliste. Alle posisjoner til norske skip
er fra nå av, av förståelige grunner,
hemmeligholdt, og den første senk
ningen kommer allerede den 13. sep
tember da m/s Ronda blir minesprengt
i nærheten av Terschelling.

Hvor “Batavia” ferdes i disse tur
bulente måneder i 1939 og videre utover
til krigsutbruddet i 1940, har det ikke
vært mulig for meg å helt bringe på det
rene. Den 9. april ligger imidlertid
skipet i Antwerpen, og kommer seg
etter hvert over til London hvor det
kommer i tjeneste for Nortraship. Den
lO.juni samme året kommer skipet til
Casablanca hvor det blir internert av de
franske myndighetene og senere
beslaglagt av den tyskvennlige “Vichy
regjeringen ”. Et fotografi i boken “
Handelsflåten i krig 1939-1945” viser

“Batavia” ved fransk kai sammens med
d/s “Oria” og d/s “Kari”.

“Batavia” blir nå satt i fart under fransk
flagg som “Ste Madelaine” disponert
gjennom rederiet “Cie des Bateaux
Vapeur du Nord” men mye tyder på at
den norske kapteinen (Trygve Nielsen)
fremdeles får føre skipet og på denne
måten kan ivareta rederiets interesser.
Det er uvisst hvilke laster som nå føres,
men skipet har base i Port Lyautey
(Kenitra) en liten havneby mellom
Casablanca og Tanger,

Det er så mange endelikter et skip kan
ha i denne verden, og for “Batavia” ble
det ikke det mest gloriøse. Den
8.11.1942 venter man invasjon av de
amerikanske styrkene og skipet blir
senket av tyskeme i River Cebu for å
hindre allierte skip å trenge opp floden
inn til Port Lyautey. Et stolt skip ender
dermed sine dager som et “under
vannsskjær” i en grumset flod i Ma
rokko.

Med sine ca 400 anløp av Oslo var det
blitt en gjenganger på havna. Sammen
med de andre skipene i rederiets flåte
hadde “Batavia” vært med på å markere
Fred Olsens sterke profil her i mellom
krigsårene. På bunnen av floden i
Marokko derimot, var “Batavia” bare
et navnløst vrak blant utallige andre
som etter krigen måtte ryddes av veien
for at verden skulle kunne gå videre.

Kilder:

Artikkelen bygger på detaljert
gjennomgang av aviser, og da i
særlig grad “Norges Handels &
Sjøfartstidene”

Dessuten er opplysninger hentet
fra:
- Boken “Gå på eller gå under”

av Admiral Folke Haugar
Johannessen

- Knut Klippenberg (Fred Olsen)
- “Skipet nr.3.86”
- Boken “Handelsflåten i krig

1939-1945”
- egne notater.



~r\ EN Kongelige Norske Marine overtok i oktober 1952 to amerikanskbygde mineleggere som kom til å
LJ tjenestegjøre som KNM Vale og KNM Vidar. Fartøyene ble bygget om til mineleggere iforbindelse med
overføringen til Norge. Dette arbeidet ble gjort i USA, og norsk personell ble sendt overfor å overta ved endt
ombygging. KNM Vale og KNM Vidar kom til å utgjøre 2. minelegger divisjon, merket henholdsvis N.45 og N. 46.

Etter ni års tjeneste ble de i 1961 levert tilbake til
amerikaneme som gav dem videre til den tyrkiske marinen.
Vale fikk da navnet Mersin og Vidar ble Murefte. Til
erstatning overtok Norge tre mineleggere av Auk-klassen,
ombygget fra minesveipere, KNM Brage, KNM Tyr og KNM
Uller.

Skipene var bygget som landgangsfartøyer av typen LSM,
Landing Ship Medium, opprinnelig som LSM 492 og 493,
sjøsatt i mars 1945 fra Brown Shipbuilding Co i Houston.
De var som landgangsfartøyer på 1165 tonn deplasement,
men lengde på 203.3 fot oa, bredde 34.1 og dypgående 8.1
fot. Skroget var bygget med hoveddekk beregnet for tanks
og rullende materiell. Typen hadde baugport med dører som
svingte til siden og rampe innenfor.

Hoveddekket ble gjort om til minedekk med to parallelle
skinneganger i nesten full skipslengde som gav plass til 200
miner. Baugporten ble sveist igjen, og dekket ble bygget over
med shelterdeck. Minene ble heist ombord med skipets
vinsjer og bommer og ble sjøsatt gjennom to porter akterut.

Minefolkene holdt til på minedekket, som var oppvarmet
med varmluft. På dette dekket lå også skipets velferdsrom,
hvor det ble vist film, spilt bordtennis, med tumringer og alt
som angikk sosialt samvær. På babord side av minedekket lå
mineverkstedet, sykelugar, bysse, verksted for maskinfolkene
og fyrhus. På styrbord side var det bad, toaletter og fyrhus.
Overbygningen modtskips hadde lugarer og messe for
offiserene, på dekket over var det styrehus og radarplotterom
og på toppen var det åpen toppbru.

Mineleggeren KNM Vale,/bro Marinemuseet.

m

Av Torbjørn R Ingebrigtsen

I bunnen forut var detfire banjere:

1. Babord banjer med 9 køyer for maskinfolka
2. Midtskips banjer med 9 køyer for sjømilitære korps.
3. Styrbord banjer med 9 køyer for byssefolk
4. Stor banjer som gikk fra side til side, bebodd av

Dekket ble utstyrt med antiluftskyts:

Forut 2 stk dobbeltløpede 40 mm Bofors kanoner, og
tilsvarende akter. Disse kunne betjenes enkeltvis eller styres
ved hjelp av direktor.Videre var det rikelig med dobbeltløpede
20 mm Oerlikon luftvernkanoner plassert på strategiske
plasser.

Maskinrommet innholdt to General Motors diesel V
motorer med 16 sylindre, 4-taktsmotorer hver på 1800 hk,
eller samlet 3.600 hk. Manøvreringen skjedde via
maskintelegraf. To separate propeller var koblet med luftgear
og manøvreringen skjedde også med luftgear. Ekshausten
gikk ut gjennom skutesiden etter lyddemping.

Hjelpemotrene var to stk 4-sylindrete GM 4-taktere å 180
hk. De leverte vekselstrøm til tavla på 220 Volt.

Undertegnede tjenestegjorde ombord på KNM Vale i 11
måneder i maskinen.

artillerister, radarfolk, minefolk, signalfolk og dekksfolk
av ymse bransjer. I sammerplan midt i skipet holdt
kvartermestrene til.

itn
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Ved Hälle i Iddefjorden ligger lastebåten Hamen og avventer en skjebne som etterhvert må fortone segtemmelig dyster. Skipet ble i september 1996 kjøpt av den svenske shippingmannen Alvar Olsson, med
hovedkontor i København, som gjennom sin tid som reder harfått økonomi ut av en rekke gamle båter. Det
var Olsson som holdt gamle Isvaniafra 1938 ifart inntil skipet tidlig på 90-tallet bleført tilbake til Göteborgs
Maritime Centrum som museumsskipet Fryken. Siden Hamen ble sleptfra Mastrevik til Iddefjorden høsten
1996 har enkelte komponenter blitt tatt i land, mens skipet er blitt liggende opplagt i selskap medflere andre
av Olsson skip. Tiden vil vise hva som videre vil skje med dette fartøyet.

Engelsk collier 1946 hadde dessuten den britiske i 1984, hevdet verftet ved levering at
, . i regjeringen vedtatt av nasjonalisere skipet «was the fmest collier afloat».

Skipet begynte sin karriere som en av , , . . , J r ,, .. .
, ,i- l i i ni». i,. elektnsitetsverkene. Dette var takket være direktøren vedde utalhge britiske kullbatene - colhers _ , , , . , . _ , , ,,

, c = , • i n r Den første av de to batene fikk navnet kraftverket i Portsmouth som hadde
- bygget for a bringe kull fra „ , , , . . ... .
, t Pompey Power og ble levert i lanuar spesifisert omfattende bruk avkullhavnene i nordøst og i Wales til , f , . , ,. , , . . ,, ,

, , . . , . , , 1949 til Portsmouth by, eller til the elektriske rnelpemaskmen, dekks
elektnsitetsverkene ide store byene. •7 ’ J r

Lord Mayor, Aldermen and Citzens of maskiner og annet utstyr som gikk pa
For å sikre regelmessige kullfor- the City of Portsmouth”, for ågi det vekselstrøm. Byssen var elektrisk og
syninger til byens kommunale kraftverk fulle navn. Pompey Power tok en eneste belysningen var ved lysstoffrør - slik det
besluttet bystyret i Portsmouth høsten last til hjembyen, og ved ankomst 13. burde være på et elektrisitetsverks-skip.
1946 å innhente anbud på bygging av januar 1949 kunne ordføreren fire
to kullskip. I januar 1947 bestemte det byflagget, mens flagget til British Elec- Pompey Power ble kort etter malt om i
å akseptere tilbudet fra verftet S P Aus- tricity Authority ble heist. fargene til British Electricity Authority,
tin & Son Ltd i Sunderland på 265.000 Ifølge boken «Gas and Electricity London, og fikk i februar 1949 selskap
pund for to skip, til tross for at bystyrets Colliers» av D Ridley Chesterton og R av søsteren Pompey Light.
finanskomite gikk imot. Like før jul i s Fenton, utgitt av World Ship Society Søstrene var som nye på 1428 bit,
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Motorskipet Hamen underveis i ballast, fotografert fra Skyfotos fly.

7

Av Dag Bakka Jr
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720nrtog 1780 tdw. Lengden var 252.1
fot, bredden 36.6 og dybde i riss 14.5
fot. Skroget var delt i to lasterom adskilt
med en dyptank og med kjel og
maskinrom akter. Styrehus og offisers
lugarer var midtskip, mens mann
skapslugarene lå akter. Som nye hadde
de lugarkapasitet for 24 personen

Skipene hadde for sin tid et greit ar
rangement med store luker med
ståldeksler. Maskineriet var av type tri
ple-expansion fra North East Marine
Engineering Co i Sunderland med to
røykrørskjeler. Samlet ytelse var 750
ihk, noe som gav 10.5 knop på last.

Som vanlig for engelske kullbåter ble
de malt med svarte skrog og brune Dampskipet Tandik av Drammen, etter at det var var rigget om i norsk eie. Ukjentfotograf.
mastre og overbygning, med hvit
svinerygg og en heltrukken hvit stripe
langs dekk og rekke fra baug til hekk. å seile inntil 1968, da den ble solgt til med norske krav og for å bli mer tjenlig
Også brovingene var hvitmalte, mens opphugging i Antwerpen
skorsteinen var rød med svart topp og
to smale svarte ringer.

I likhet med de mange nasjonaliserte Nordsjøtramp
kullskip i British Electricity Authority, Dampskipet Pompey Power ble i juli förmasten, på en ny mast i akterkant av
en flåte som ved starten omfattet 24 1960 solgt til Rederi-AS Orion ved midtskipshuset og en ny bompost i
skip, ble de drevet av rederiet Stephen- rederiet Tandberg & Møinichen i forkant av dekkhuset akter. Malt med
son, Clarke Ltd. Riktignok skiftet hele Drammen. Kjøperne betalte GBP svart skrog og hvit overbygning så
opplegget navn til Central Electricity 26.750 for skipet, tilsvarende 535.000 Tandik nå adskillig mer «norsk» ut.
Authority i 1954 og til Central Electric- kroner, og gav det navnet Tandik.
ity Generating Board fire år senere. Rederiet hadde nylig solgt det lille Tandik var den fjerde og siste collier

Pompey-båtene fortsatte i farten, paragrafskipet Tandik på 480 tdw til som ble kjøpt til Norge i årene 1956-
inntil det oljefyrte Marchwood Power Australia for 910.000 kroner og satset 60. August Kjerland &Co i Bergen
Station åpnet i 1960 og kullbehovet nå på større og billigere tonnasje. hadde innledet med kjøp av Eva i 1956,
gikk ned. Den eldste båten, Power, ble Etter overtagelse ble nye Tandik fulgt opp av Kristian E Samuelsen i
da lagt ut for salg, mens Light fortsatte bygget endel om, både for å samsvare Oslo med Svelgen i 1957 og Ivar Olsen

i trampfart. De to lukene til akter
rommet ble nå bygget sammen, med
MacGregor ståldeksler. Skipet ble
rigget med wincher og bommer på
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Maskinrommet ser fremdeles nokså bra ut; motoren ble da også kjørt
regelmessig de første årene båten lå opplagt. Det er et rommelig

maskinrom. Foto Kaj Fagerbakke

22

Hamen, slik den ligger ved Halle i Iddefjorde, utenpå en avrigget
paragrafskip og med tråleren Landy langs siden.

i Horten med Ariston i 1958. Senere ble det
anskaffet flere til Norge, men da for avrigging til
lektere.

Tandik kom inn i nordsjøfart, men til liten glede
for rederiet. På et svakt marked klarte ikke skipet
å få endene til å møtes og 21. mars 1962 ble den
lagt opp i Sandefjord for salg.

Hans Utkilen fra Austrheim i Nordhordland hadde
i januar 1962 trådt ut av Anders Utkilens Rederi
som han hadde drevet sammen med broren Anders.
For de utløste midler kjøpte han Tandik i september
1962 for GBP 32.500 pund, eller 650.000 kroner,
slik den lå opplagt i Sandefjord.

Etter et halvår i opplag ble den hentet av slepebåt
3. oktober og slept vestover, trolig direkte til
Rubbestadneset. Her ble triple-maskinen og kjeler
skåret ut og fjemet, og i løpet av vinteren 1962/63
ble båten bygget om til motordrift og ellers satt i
stand ved AS Haldorsens Motorfabrikk.

Strukturelt ble lite gjort med skipet. Lasterom,
luker, rigg og innedning midtskips forble slik det
var, mens en 9-sylindret Wichmann ACAT kom på
plass i maskinrommet. Siden kjelene også var
fjemet ble det en svært så rommelig maskinrom.
Maskinen hadde en ytelse på 1200 bhk og kom til
ågi gode 11 knop på last og 12.5 knop i ballast.

Først fremunder St Hans i 1962 var båten klar,
nå med navnet Hamen. Ved ny måling ble tonnasjen
1364 brt og 1900 tdw. Innredningen var noe endret
ved at de gamle tomannslugarene akter stort sett
var gjort om til enmanns. Midtskips var det lugarer
til kaptein, to styrmenn, maskinsjef, sykelugar og
en i reserve. Akter på hoveddekket var det seks
lugarer og i dekkshus på båtdekk tre.

Hamen kom så i fart og kom til å seile trofast
gjennom mange år. Til å begynne med hevdet båten
seg godt, hadde stabile folk ombord og var vel
ansett av befrakteme. Men som konkurransen tiltok
mot slutten av 70-tallet ble det vanskeligere for et
lite rederi åfå endene til å møtes. Seiv om Hamen
viste seg å være en ualminnelig sterkbygget båt
med et moderne maskineri, begynte den etterhvert
å lide i konkurransen. Ved midten av 80-tallet
begynte den å ta perioder i opplag om sommeren,
og i juni 1986 gikk den opplag for godt i
Kjelstraumen i Nordhordland. De neste årene ble
motoren regelmessig startet og kjørt.

Hans Utkilen begynte å trekke på årene; han
døde i 1993 i en alder av 84 år. Boet ble bestyrt av
Aksel Utkilen som stilte seg positivt til forsøk på å
få til et sosialpedagiogisk driftsopplegg for skipet;
det ble i denne anledning slippsatt på Mastrevik Mek
i august 1993. Det viste seg imidlertid kostbart å
sette skipet i forskriftsmessig stand, og Hamen ble
liggende opplagt ved kaien til hermetikkfabrikken i
Mastrevik.

Fra Norsk Förening for Fartøytvern og andre ble
det vist betydelig interesse for skipet, men uten at
det kom til noe konkret tiltak. Det viste seg
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vanskelig å lage et vemeopplegg for en
lastebåt av denne størrelse, og i
mellomtiden begynte forfallet å gå
raskere.

Til en meget rimelig pris fikk Alvar
Olsson i september tilslag på båten og
overtok den i Mastrevik 14. september
1996. Derfrå ble den slept til Hålle,
hvor den fortsatt ligger i påvente av hva
som videre vil skje.

Fra Kaj Fagerbakke i Oslo har vi mottatt
en serie bilder fra et besløk ombord i
Hamen i fjor sommer. Bildene viser
deltajer både fra eksteriør, interiør og
maskinrom. De får tale for seg seiv.
Som det fremgår av bildene ligger
skipet i selskap med fem andre
lastebåter og et fiskefartøy.

Styrehuset er ennå intakt, men bærer preg
av forfall, blant annet etter tyveri mens
skipet lå opplagt i Mastrevik.

Alvar Olsson har hatt opplagsverft ved
Hålle i mange år og har samlet diverse
utstyr, noe området bærer preg av.
Blant annet er livbåtene plukket av Hamen,

men ellers ligger det som det ble kjøpt.
Skipet ligger i selskap med fire eldre
lastebåter, hvorav den ene er fullstendig
avrigget. Hvilke skip kan dette være?
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1) M/S TRICOLOR (LFJQ)
Bygd ved Deutsche Werft AG,
Hamburg
6.119 brt, 3.737 nrt, 9.900 tdw.
442.6 x 58.2 x 26.04
2x Bcyl. 4T EV B&W DM
(Burmeister & Wain), København
1925: Okt.: Levert som TRICOLOR

1931: 05.01.: Brann og eksplosjon i
lasten grunnet selvantennelse
på reise Hamburg - Øst-Asia
med stykkgods. 7 mann
omkom.

2) Tre-M/S MERKUR (MLWS)
Bygd i Netlandsviken som seilkutter
54 brt, 42 nrt
68.5 x 19.2x8.4
1908: Levert som MERKUR for

Andr. Wilhelmsen m.fl.,
Kopervik.

1915: Solgt til Fiske- & Fangst
selskabet Fønix A/S (A.
Hansen Baasnæs), Kopervik.
Ombygd til M/S: 57 brt, 19 nrt
2cyl. Bolinder RM, 65 bHK.

1918: Solgt til P/R Hartvik Nilsen,
Renså i Ibestad/Hamnvik
(T-50-I).

1931: 10.01.: Sprang lekk og sank
på Lopphavet på reise
Repparfjord - Tromsø med
sild. Fartøyet hadde muligens
kollidert med vrakgods. Såvel

Bergenskes hurtigruteskip Hera forliste ved Havøygavlen i mars 1931. Ukjentfotograf.
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for Wilh. Wilhelmsen, Oslo/
Tønsberg.

I

3) D/S STEINGRIM (LGMH)
Bygd ved Teikoku Steel Ship Yard,
Osaka
1.311 brt, 744 nrt
233.9 x 34.2 x 17.02
3Exp.(Okamotu Engine Works,
Osaka),
1918: Levert som MATSUSHIMA

MARU for Kusakabe
Kabusiki Kaisha, Kobe, Japan.

1920: Solgt til Roberts & Cooper
Ltd., Hull, UK.
Omdøpt BRIERLY HILL.

1928: Solgt til Skibs-A/S Martha
Therese (Per Holm), Oslo
Omdøpt STEINGRIM.

1931: 11.01.: Grunnstøtte i Finske
bukta grunnet isskruing.
Fartøyet var på reise
Antwerpen - Leningrad med
stykkgods.

4) D/S AARDAL (MLDT)
Bygd ved Stavanger Støberi & Dok,
Stavanger
349 brt, 194 nrt 135.0 x 24.1 x 10.8
3Exp.(SS&D),
1915; 14.05.: Levert som AARDAL

for Nordre Bergenhus Amts
Dampskibe, Bergen.

1919: 20.06.: Rederiet omdøpt
Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane, Bergen.

Ved Ame Ingar Tandberg

reder som fører ble bøtlagt for
å ha unnlatt å foreta
besiktigelse.

Ml

1931: 14.01.: Forlot Bergen for
Boulogne med iset sild og fisk
og forsvant med hele
besetningen, 11 mann.

5) D/S ULV (HKGD)
Bygd av Nylands Verksted, Kristiania
(# 128)
1.471 brt, 828 nrt, 2.175 tdw.
231.5 x 35.1 x 18.01
3Exp.(Nyland), 129 NHK
1902: Juli: Levert som ULV for A/S

Ulv (Pedersen & Co.),
Kristiania.

1916: DS AS Ulv (O Kvilhaug),
Haugesund

1931: Jan.: Forsvant ved Islands
nordkyst pÅ reise Siglufjord -
Sugnadafjord i snøstorm med
klippfisk. 22 mann omkom.

6) Betong-M/S ANDRES (MSQF)
Bygd av Fougners Staal-Beton
Skibsbyggeri Co., Moss
160 brt, 76 nrt 84.7 x 20.2 x 10.4 ft
2cyl. 2T RM(Tuxham A/S, Køben
havn), 84 bHK
1919: Jan.: Levert som ANDRES for

Skibs-A/S Madras, Hølen/
Kristiania.

1927: Solgt til Skibs-A/S Nicanor
(H. W. Reholt), Oslo.

1928: Solgt til Carl Johannessen,
Fredrikstad.

1931: 07.02.: Grunnstøtte på
Sjællands Rev på reise
København - Odense med
soyaskrå. Uaktsom seilas.

7) Tre-M/S HELLA (MGPQ)
Bygd i Tromsø
52 brt, 30 nrt 56.3 x 18.3 x 8.4 ft
2cyl. Bolinder RM (J. & C. G.

AB, Stockholm, innsatt 1915), 40
bHK

Bolinders mek. Verkstads

1911: Levert som HELLA for Hans
Jensen m.fl., Tromsø.

1918: Solgt til Hagb. Kræmer,
Tromsø.

1920: Solgt til Hans Jensen, Tromsø
(T-33-T)

1927: Solgt til P/R Alfred Moe,
Tromsøsund/Tromsø.

1
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1931: 07.03.: Skrudd ned av isen NØ

8) Tre-M/S ANDFJORD (MNHL)
Bygd i Sagvåg på Stord som
seilkutter.
69 brt, 51 nrt 76.1 x 20.4 x 8.8 ft
1910; Levert som STOLMEN for

1915: Solgt til Julius Holand m.fl.,
Kastfjord/Harstad.
Omdøpt ANDFJORD.
Ombygd til M/S: 73 brt, 34
nrt.
2cyl. Bolinder RM (J. & C. G.
Bolinders mek. Verkstads AB,
Stockholm), 80 bHK.

1918: SolgttilDanielMadsenm.fi.
(Otto S. Tande, Tovik i
Trondenes), Harstad

1922: Solgt til Julius Gerhard
Jacobsen Holand, Kastfjord/
Harstad (T-lll-TS)

1927: Solgt til Hans Jensen, Tromsø.
1931: 12.03.: Skrudd ned av isen i

9) D/S HERA (JPEG)
Bygd ved Earle’s Co. Ltd., Hull (#
322)
1.079 brt, 617 nrt, 750 t.dw.
215.1 x 30.4x22.2
3Exp. (Earle’s), 168 NHK
1889: Levert som JUNO for

1899: 28.09.: Solgt til Det Bergenske
Dampskibsselskab,
Bergen. Omdøpt HERA.

1931: 18.03.: Grunnstøtte ved
Havøygavlen i Finnmark i
storm og snøtykke på
sørgående i Hurtigruten.
6 personer omkom.

10) D/S BOUVET 5 (WQMB)
Bygd ved Smith’s Dock Co. Ltd.,
Middlesborough

116.2 x 24.2 x 12.2
245 brt, 85 nrt

3Exp. (Smith’s Dock), 139 NHK
1930: Sept.: Levert som BOUVET 5

1931: 30.03.; Måtte forlates etter å
ha frosset fast i isen i
Sydishavet. 1 mann omkom.

11) Tre-D/S YESLEMØY (MJTR)
Bygd ved N. K. Bolsønæs,

av Kapp Orloff under
selfangst.

Nils Aarland m. fl.,
Stolmen/Bergen.

Kvitsjøen under selfangst.

T.Wilson & Co. Ltd., Hull,UK

for A/S Sevilla (Waalman &
Bugge), Tønsberg)

Dampskipet Borg av Sarpsborg ble kondemnert etter grunnstøtning utenfor Belfast i juli

Fuglestrand
121 brt, 65 nrt
94.3 x 22.8 x 9.8
2cyl.Comp. (Ålesund mek. Verksted),
100 iHK
1913: Levert som DRIFTIG for

Brødrene Larsen, Ålesund.
1918: Solgt til A/S Sæl (Nils J.

Ræstad), Ålesund.
1923; Solgt til A/S Alfa (Brødrene

Edw. & Ivar Larsen),
Ålesund.

1928: Solgt til A/S Driftig (Edw.
Larsen), Ålesund.

1931: Solgt til ukjent eier i Ålesund.
Omdøpt VESLEKARI.

1931: 05.04.: Skrudd ned av isen i
Vestisen under selfangst

12) Tre-D/S ISHAVET (MPLT)
Bygd ved H. Gravdal, Opsanger
120 brt, 56 nrt
90.6 x 21.7 x 10.0
2cyl.Comp. (Mjellem & Karlsen,
Bergen),
1916; Levert som ISHAVET for A/S

Ishavet (M. Knutsen),
Ålesund.

1924: Solgt til Johan Torvik,
Kolvikbotten/Ålesund.

1931: 12.04.: Skrudd ned av isen i
Kvitsjøen under selfangst.

13) Tre-M/S ENOS (MPSL)
Bygd av ukjent bygger på Halsenø,
trolig som seilfartøy.
82 brt, 54 nrt
75.5 x 19.3x8.3
1903; Bygd, trolig med navnet INGA
for ukjent eier.
1915: Registrert som ENOS for B.

Garvik, Espevær/Haugesund.

1931. Foto John Clarkson

1918: Solgt til Espevær Fangst &
Fiskeriselskab (B. Garvik
Espevær), Haugesund.
Ny motor innsatt:
2cyl. Wichmann PM (M.
Haldorsen & Søn, Rubbe
stadneset), 80 bHK

1922: Solgt til P/R Enos (Sigve
Øritzland, Espevær),
Haugesund (H-22-BO)

1931: 21.04.: Sank i Vestisen etter
kollisjon med et isflak under
selfangst.

14) D/S BORG (HBQR)
Bygd ved Fredriksstad mek. Verksted,
Fredrikstad (#71)
940 brt, 539 nrt, 1.400 t.dw.
209.5 x 32.1 x 14.08
3Exp. (FMV), 107 NHK
1901: Mai: Levert som FRI for C.

Apenes & Søn, Fredrikstad.
1920: Overført på Apenes Rederi AS

(C. Apenes & Søn),
Fredrikstad.

1924: Solgt til Sarpsborg Damp
skibsselskab (N. K. Witnes)
Sarpsborg.

1925: Omdøpt BORG.
1931: 03.07.: Grunnstøtte på North

Shoal på reise Leningrad -
Belfast med trelast. Føreren
bøtelagt for uaktsom
navigering. Fartøyet brakt flott
og kondemnert.

15) Jem-D/S BRISLING (LHSC)
Bygd ved J. C. Tecklenborg,
Geestemiinde (# 119)
133 brt, 48 nrt

Ombygd til M/S
Ukj. RM, 75 bHK
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Sagatind av Drammen grunnstøtte i Hjeltefjorden i oktober 1931 og ble kondemnert
Foto John Clarkson

106.5 x 20.8 x 9.7
2cyl.Comp. (Tecklenborg), 42 NHK.
1892: Levert som ELISE for F. W. E.

Thomas, Hamburg, Tyskland.
1908: Solgt til Hilding Larsson,

1909: Overført til Gadus Fabriker
(Hilding Larsson), Göteborg.

1916: Solgt til Trawl-AB Sill (Alex.
Qvirist), Göteborg, Sv.
Omdøpt AUGUST.

1920: Overført til Trawlaktiebolaget
(Alex. Qvirist, Marstrand),
Göteborg, Sverige.

1921: Overført til reg. i Marstrand.
1924: Overført til Provianterings-

1926: Solgt til Anna Qvirist,
Göteborg, Sverige.

1927; Solgt til Gustaf Lundgren
m.fl., Göteborg, Sverige.

1930: Solgt til Rasmus Stange,
Haugesund.
Omdøpt BRISLING.

1931: Juli: Forsvant på reise
Haugesund - Island for silde
fiske. Hele besetningen, 12
mann, omkom.

16) D/S BLINK (LDMB)
Bygd ved J. & A. v.d. Schuijt,
Papendrecht
1.937 brt, 1.120 nrt, 3.150 t.dw.
269.6 x 42.2 x 18.0
3Exp. (Schuijt), 162 NHK.

sjøsatt som
STAD ROTTERDAM

1918: Sept.; Levert som ALAMAK
for van Nievelt, Goudriaan &
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Göteborg, Sverige.
Omdøpt ANNA.

aktiebolaget (Alex. Qvirist),
Marstrand, Sverige.

7.1920: Solgt til Roland-Linie AG,
Bremen, Tyskland.
Omdøpt RAPOT.

1921: Solgt til Unterweser-Reederei
AG, Bremen, Tyskland
Omdøpt GONZENHEIM.

5.1924: Solgt til D/S A/S Bestum 2
(K.Th. Einarsen), Oslo.
Omdøpt BLINK.

1931: 17.08.: Grunnstøtte i
Hvitehavet på reise Grange
mouth - Arkangelsk i ballast.
Føreren bøtelagt for grov
uaktsomhet.

17) M/S LARVIKSFJORD (LHWF)
Bygd ved AB Götaverken, Göteborg
(# 433)
3.139 brt, 1.831 nrt, 5.760 t.dw.
349.0 x 50.2 x 23.05
2x 8cyl. 4T EV Götaverken DM
(Götaverken), 4.200 bHK
1930: Mai: Levert som

LARVIKSFJORD for Den
Norske Amerikalinje, Oslo.

1931: 26.09.: Kom i brann utenfor
Stockholm på reise Husum,
Sverige - Montreal med
papirmasse. 1 mann omkom.
Tatt på slep av Neptunbolagets
HELIOS, men gikk på grunn
ved Huvudskär i Stockholms
ytre skjærgård. Brant helt ut,
brannen først slukket etter 3
måneder.

1931: Okt.: Brakk i to. Erklært
totalforlist og solgt til
Bjergnings & Dykeri AB
Neptun, Stockholm.

1932; 24.06.: Brakt flott og slept ito

Co. Stoomv. Maats.,
Rotterdam, Holland.

1933: Levert ferdig reparert som
KAPAREN for Rederi
AB Transatlantic, Göteborg,
Sverige.

1942: 14.07.: Sank etter kollisjon i
konvoi 3 sm. utf. Halifax NS
på reise Halifax - UK.

18) D/S SAGATIND (MQJL)
Bygd ved Craig Shipbuilding Co.,
Long Beach CA.
1.698 brt, 964 nrt, 2.350 t.dw.
259.2x42.1 x 16.06
3Exp. (Craig), 228 NHK
1911: Jan.; Levert som GENERAL

HUBBARD for Hubbard SS
Co., New York NY, USA.

1916: Okt.: Solgt til Kjeld Stub D/S
A/S (Kjeld Stub), Kristiania.
Omdøpt SAGATIND.

1919: Solgt til A/S Reidar (Finn Friis
& C. O. Lund), Drammen.

1931: 29.10.: Grunnstøtte i
Hjeltefjorden på reise Ark
angelsk - London med trelast.
2.styrmannen bøtelagt for grov
uaktsomhet. Fartøyet senere
brakt flott og kondemnert.

19) Jem-D/S ASSISTENT (MDCS)
Bygd ved Raylton Dixon & Co.,
Middlesborough
147 brt, 55 nrt
111.1 x 20.3 x 9.5
2cyl.Comp. (Hewett & Co., London,
innsatt 1893), 33 NHK
1885: Trolig levert som

1994: Registrert som eid av Hewett
& Co. Ltd., Yarmouth, UK.

1904; Solgt til C. T. Pannell (J.
Tidman), Yarmouth, UK.

1907: Solgt til Daniel Danielsen
m.fl., Haugesund.
Omdøpt URTER.

1909: Omdøpt FLORA.
1910: Solgt til Stavanger Skibs

ophugnings Co. (Ths. S.
Poulsson), Stavanger.

1911: Solgt til D/S A/S Assistent
(Ths. S. Falck), Stavanger
Omdøpt ASSISTENT.

1927: Overført til D/S A/S Sild (Ths.
S. Falck), Stavanger.

1931: 30.12.: Grunnstøtte og sank på
Mefjordbåen i Hjeltefjorden
på reise fra Haugesund til
fiskefeltet i Hjeltefjorden.

deler til Nynäshamn.
Solgt til Götaverken for
reparasjon.

FROBISHER for ukjent eier.
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r\ET SRJER RETT S0M DET ER mindre uhell i skipsfarten; grunnstøtinger, mindre kollisjoner, andre uhellfor
JL/ små til at de når riksavisene. Slikt interesserer SKIPETs lesere. Får du kjennskap til noe gjennom din
lokalavis; skriv til OBSERVASJONER. Du trenger ikke forfatte noe seiv om så er: Send utklipp eller kopi av
utklipp, så kommer det med i første SKIPET.

Fra Ole Jakob Dingen (5050 NESTTUN):

BJØRN-WEST (bilferge/140/1887/ex TYR) ble 9/95 solgt
fra entreprenør Rolf Wee (Tysvær) til Rong Laks i Øygarden.
Båten har siden ligget som oppdrettsbase ved selskapet sine
mærder i Hjeltefjorden, nedom Rong senter. BJØRN WEST
skulle ellers være velkjent, med sin 111 år lange historie som
minelegger, tungløftfartøy, bilferge, entreprenørferge, og til
hun nå har nådd laveste trinn på rangstigen. Nylig er båten
flyttet vestom Rongøy, slik at hun ikke lenger sees fra
riksveien.

Fra AlfJohan Kristiansen (4275 SÆVELANDSVIK):

BJØRN (slepebåt/44/1900) er ferdig hugget ved Br Anda/
Stavanger pr 3/98.
VILNES SENIOR (tråler/662/1951) har ligget hos Br Anda
i en årrekke, men når dette leses er båten endelig ferdig
hugget.

Fra Terje Nilsen (4085 HUNDVÅG):

MARIJTJE (fiske/271/1975/ex MARY AGNES) sett i
Tananger jan- & feb -98 (försvunnet pr 16/3). Båten skal
være innkjøpt av norske interesser for ombygging til
følgefartøy e.l. Kjenner noen hensikten med kjøpet ?

Veltjente Bjørn West
ligger nå som basefartøy
ved et oppdrettsanlegg
ved Rong i Øygarden,
fotografert av Ole Jakob
Dingen ifebruar i år.

Hi 1 I

RANA FRAKT (lastebåt/1.323/1987/ex HEYO PRAHM)
har tatt over transporten av jemskrap fra Br Anda til Mo i
Rana (Fundia stålverk) med 14-daglige turer. Første last gikk
121297. Båten erstatter MARLIN (ex BUDAL) som har seilt
i denne farten i mange år.
RISKAFJORD II (passasjer/88/1868) ble pensjonert fra
rutefart 11/96, og har siden fristet tilværelsen som fest- og
blåturbåt. Men fra mai -98 skal det bli ukentlige turistturer
fra Sandnes/Stavanger til Mosterøy i Ryfylke.
SOLVAR VIKING (tråler/388/1988/H-81-B/ex ASTRID)
ble i perioden 11/97-3/98 forlenget og oppgradert ved Bjørge
Offshore, Stavanger.
TRIO (last/858/1965/ex AROLD) lå 211097 på Forus for
lossing av stålplater da det brøt ut brann i byssen. Det ble
endel skader på innredningen. Båten ble først slept til Bjørge
Offshore i Stavanger, men efter et par uker videre til Arit
Shipservice i Kvinesdal, der reparasjon skulle finne sted.

Fra Arild Engelsen (3150 TOLVSRØD):

ALEKSANDER IVANOV (fryseskip/5.094/1965/usikker
nasjonalitet; russisk ? kypriotisk ?) ble høsten -94 tatt i arrest
i Måløy pga krav fra mannskap og befraktere. Skipet ble
liggende i lang tid, først for anker på Ålmenning, fra 12/94
ved cruisekaien i Olden.Videre forløp ukjent.
HUSØYSUND (fiske/144/1988) grunnstøtte i Ballstad
straumen 171094. Taubåten NORDBEVER assisterte
HUSØYSUND flott.

a
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KIBERG (tråler/194/1896/ex BRATT; M-205-A) lå lenge i
Gibostad (se foto i Den norske Los bd 6 s 89) med
maskinskade. Senere, på 80-tallet, ble båten brukt som
redskapslager for fiskebåter i Vika (på vestsiden av
Finnsnesrenna). Slet seg og drev på land ca 1988. Slept vekk
og senket 1990. Men ennå i 1994 stod KIBERG I
Skipsregisteret.
LANGØ (passasjer/24/1960/ex KALKSUND) fra ruten
Holmestrand-Langøya ble solgt til en privatmann i 1991.
Sommeren 1993 forsøkte han et ruteopplegg på
Holmestrandfjorden, men det hele strandet i mangel på
anløpsbrygger. Sommeren 1994 gikk båten charterturer i
fjorden sammen med HAVLYS II (fiskekutter/48/1918/ex
SF-62-V).
MOLODAYA GVARDIYA (ukrainsk fryseskip/5.418/1967)
grunnstøtte 280295 på Roteflu ved Florø. Hjulpet flott av
LIBAS. Ble senere tatt i arrest i Egersund. Videre forløp
ukjent.
SAMBOERN (ferge/179/1961/ex NORDMØRE) holdt
041194 på å synke ved kai i Horten, men brannvesenet klarte
å lense henne. Båten eies av Ludvig Paulsens Bilsentral.
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SPURVEN (fiskebåt/16/1938/ex F-42-B, F-70-TN) ble
kondemnert som fiskebåt ca 1990. 200592 ble hun slept av
bruksvaktskøyten BARENTSHAV fra Berlevåg til Rognan
for å bli museumsbåt. Eies nå av Salten Veteranbåtmuseum.

Fra LeifM Skjærstad (5030 LANDÅS):

ALRITA (lastebåt/559/1976), hjemmehørende på Tysnes,
var 260398 på Jæren underveis fra Bergen til Larvik i ballast.
Det var sterk vind og grov sjø, og ved 13-tiden hadde en satt
kursen mot ly i Eigersundet da hovedmotoren brått stoppet.
Ankrene var ikke til hjelp, og ALRITA drev uten kontroll.
To av mannskapet ble tatt opp av helikopter, mens styrmannen
og skipper Skaten ble igjen ombord for om mulig å berge
fartøyet. Utpå eftermiddagen fikk en ankerfeste i den utsatte
Moiviki. Før mørket fait på gjorde redningsskøyta EGER et
mislykket forsøk på å dra ALRITA til tryggere farvann.
FISKEBAS (fiske, hva ellers 7/654/1976/SF-230-F) fisket
nær Stad da maskinen eksploderte formiddagen 170298. Det
brøt ut brann i maskinrommet, men denne ble raskt slukket.
Båten ble slept inn til Måløy av R S PLATOU.

Lastebåten Alrita slapp fra

stygt ut. Her ligger båten

Bomtråleren Marijtje/ra
1975 ble observert av Terje
Nilsen i Tananger i vinter.

Det viste seg at den var
kjøpt av Tananger Offshore

Foto Terje Nilsen 4. januar

maskinhavariet med
skrekken, seiv om det så

Melandsvågen i april for

Foto Kjell B Sønstabø

og er etter omrigging satt
inn som vaktskip ved

ubemannet installasjon i
Nordsjøen under navnet

ved verksted på i

reparasjon etter
opplevelsen.

Forts, side 33
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Etter å ha ligget ved Brødrene Andas verft
på Jadarholm ved Stavanger i mange år
ble Vilnes Senior i vår tatt under hugging.
Den sies å ha vært en vanskelig jobb; den
tyngste båten som er hugget hos Anda på
mange år.
Båten begynte sitt liv som sidetråler
Møretrål 2, levertfra Howaldtswerke i
Kiel i 1951. 11967 ble den kjøpt av Kjell
Vilnes, Atløy i Sunnfjord og rigget om til
ringnotsnurper Vilnes Senior.
Foto AlfJ Kristiansen 25. mars 1998.

Fergen Salvatore Secondo ifarvannet
mellom Napoli og Ischia 27.08.97. Dette
er andre farvann enn det den var bygget
for, som Nesna for Helgeland
Trafikkselskap, levert i 1967fra Aukra
Bruk. Den ble solgt til Italia i september
1985.
Foto av Martin Jensen, Danmark

Selvlosseren Michelle (4240 tdw) av
Haugesund var uheldig og gikk på grunn
utenfor Florø 5. april, påpasselig
fotografert av Ame Sognnes. Mega
Mammut kom til ogfikk havaristen flott.
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Vår gamle venn Jupiter/Black Watch i sitt
nye liv som Marlines Crown M ved

Vi får ta med at den ble levert i juni 1966
fra Liibecker Flenderwerft, fulgt av
søsteren Black Prince/Venus senere

Den ble solgt til Danmark i mai 1994 med
navnet Bergsjø og har de siste årene

solgt. I sin intermezzo som charterferge i
Bergensområdet hadde den navnene

ankomst Isoumenitsa 29. august 1997,

Etter 20 årfor BDS/Fred Olsen ble den
solgt til Norway Line, inntil den høsten

1990 ble solgt til greske Marlines.

Hurtigruteskipet Kong Olav under
dokksetting i Bangkok 17. februar 1998,

fotografert av Lars Helge Isdahl.
Skipet gjøres nå klartfor nye eventyri

eksotiske farvann, fremdeles under sitt

Den gamle HSD-fergen Hardangerfjord
fra 1953 har nå kommet til siste havn.

1. februar 1998 ble den slept til
København frihavnfor opphugging,

påpasselig fotografert av Martin Jensen.
På bildet liggerfergen etter ankomst i

Fra sin tid i HSD hadde den navnet
Vøringen fra 1958 inntil den i 1983 ble

fotografert av Martin Jensen fra

ligget opplagt i Tuborg havn.

Hørsholm, Danmark.

opprinnelige navn.

Bergshom og Bergsjø.

samme år.

frihavnen.
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Nybygingen With Junior på nordgående
under Sotrabroen 21. mai 1998,
fotografert av Frode Folkestad.
Båten ble levert fra Vaagland Båtbyggeri
på Halsa i månedsskiftet april/mai til AS
Egil Ulvans Rederi i Trondheim. Den er
sluttet til Nor-Cargo for en lengre periode
og har erstattet Porsøy.

Passasjerbåten Vesleø på nordgående
under Sotrabroen 23. april 1998 på veg til
verkstedfor ommaling. Se ellers omtale i
Røkesalongen.
Foto: Ole Jacob Dingen

Tidligere skandinaviske skip fotografert
24. mars 1998 i Port Blair på Andaman
Islands, et av verdens mest utilgjengelige
steder. John Richardson var opprinnelig
Alta til Finnmark Fylkesrederi &
Ruteselskap, bygget i 1969 på Båtservice
Verft. Skipet ble solgt til India i mars
1985. Innenfor ligger en 850-tonns
shelterdecker av Ørskovs type; kan det
være gamle Heimvik (ex Wi-To Lionj fra
1969? Foto: Lars Helge Isdahl
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Morten Seines i Bodø overtok i 10februar
den tyske Borsfleth som har arvet navnet

Røssøy. Den erpå 1770 tdw, bygget i
1985 på C Luhring og hører til det

etterhvert økende antall moderne norske
småskip. Det seiler i NOR medfull norsk
besetning. Fotografert av Ame Sognnes

også under nye skip, side 56.

ved Florø 22. mars 1998.
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Storlis nybygning Bow Cardinal (37.500
tdw) under utseiling fra Bergen 6. oktober

1997, fotografert av Bjøm Ottosenfra
Askøybroen. Skipet hadde kommetfra
Kværner Florø dagen før og liggetfor

j anker på Puddefjorden. Det er vel
T tIt tvilsamt om den noengang kommer tilbake
X- HM* ' dl hjembyen. Se under nye skip, side 54.

Irafoss, ex Charm. Det erforøvrig
søsterskip av Michelle, se side 31. Se

også under nye skip, side 56.
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FOB 7 (dekkslastebåt/324/1982) er en paragrafbåt med to
manns besetning og lang tungløftbom. Fredag 060398
passerte båten under Puddefjordsbroen i Bergen med
bommen rett til værs. Bommen smalt inn i betongen på den
gamle broen, og så inn i forskalingen på den nye broen som
bygges ved siden av. Broen vibrerte kraftig efter
sammenstøtet, men trafikkanter og anleggsarbeidere slapp
fra det med skrekken. Bommen knakk.
GEIR PEDER (fiske/271/1968/M-71-H) gikk ned 27 nm
N-NV av Vardø om eftermiddagen søndag 150297.
Forholdene var ille, med 10 minusgrader og tett frostrøk, S
SØ stiv kuling og fem meters bølger. Mannskapet på 12 gikk
i sjøen med overlevningsdrakter, og ble efter henimot en time
plukket opp av FØRDE JR av Bremanger (som var på
jomfrutur). En av de reddede døde kort efter av strabasene.
JOTUNHEIM (stykkgods- & containerskip/1.962/1983) går
for Mørerutene. Om morgenen 180398 grunnstøtte båten i
Fensfjordmunningen på vei fra Ågotnes til Florø. Det ble
slått hull i en dieseltank og båten tok inn vann, uten at det
ble noen dramatikk. Efter kort tid ble båten slept inn til
Mongstad.
LÆRDAL (bilferge/1.264/1997) kjørte kvelden 12/3 inn i
fergekaien på Mannheller/Indre Sogn, og det ble gjort skader
for flere hundre tusen kroner.
MICHELLE (lastebåt/3.000) er Malta-registrert, men
tilhører rederiet Haglund i Haugesund. Natt til 5/4-98
grunnstøtte skipet på Grasskjær like nord om Stabben fyr
underveis nordover med tømmerlast. Båten ble liggende på
skjæret med 20-30 graders slagside inntil hun ble trukket av
ved høyvann kl 17 5/4. Været var fint; ingen kom til skade.
POLARTANK (tank/LHXN/1084/1969) grunnstøtte ved
Skålevik tankanlegg i Bergen kl 03 030398. Grunnen var
merket med stake og i kartet, været var rolig. Båten kom seg
løs for egen maskin ved første flo. Avisbildet viser en båt
som absolutt kunne trenge litt maling.

PRIMAVERA (passasjer/49/1933/ex ØYBUEN,
RISKAFJORD, SCHLESVIG-HOLSTEIN) sett ved kai på
Toska i Nordhordland 140498.
ULSUND (bulk/1572/1971) var ultimo februar på reise fra
St Petersburg til Høyanger med aluminiumoksid. Kvelden
27/2 var båten sørvest av Lista. Været var overhendig; det
blåste full storm. Kl 2127 sendte skipet ut nødmelding om
slagside og vanninntrengning. Siden hørte en ikke mer. Hele
det finsk-estiske mannskapet på syv satte livet til. To lik ble
funnet.
VAREGG (stortråler/1621/1988) lå ved kai i Ålesund
kvelden 040398 da det brøt ut brann i en lugar ombord. Tre
mann av et mannskap på 30 fikk røkskader.

Fra Harald Sætre (5260 INDRE ARNA):

LADY SALAR (brønnbåt/164/1955) sett opplagt ved
Seimskaien i Indre Arna mars -98. Med en rekke store,
nybygde brønnbåter i fart, spørs det om denne store trebåten
har noen fremtid i traden.
NORDFJORD I (passasjer & last/870/1963) var
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane sin siste store kombinertbåt
da hun ble tatt ut av trafikk tidlig på 90-tallet. Nå er

UFO - hvem kjenner til denne båten som ligger bortgjemt i stranden
like nordfor Rubbestadneset? Det er tydeligvis en dampbåt, ganske
liten, minner om en dampbarkasse av marine-opprinnelse.
Oppdaget og fotografert av Kjell B Sønstabø i april 1998.

NORDFJORD I blitt WINDWARD hjemmehørende på
Barbados. Herfrå gjør hun rundturer til St Vincent, Trinidad,
Venezuela og St Lucia. Tore Sætre så henne i Bridgetown,
men mørke hindret fotografering.

Fra Olav K Westby (9300 FINNSNES):

LEIRVIK (fiske/232/1957/F-l 10-L), omtalt i forrige Obs,
brøt primo januar opplaget ved Refa på Finnsnes, og gikk til
Svolvær for reparasjon/oppussing mtp fiske. BØRVÅG ligger
fortsatt opplagt ved Refa. Begge disse båters fiskekvoter skal
overføres til annet fiskefartøy, mens LEIRVIK skal fiske på
ny kvote.

Tilsistfra Einar Onsøien (pt LPG HERA):

ASKELAD (oppsynsskip/220/1979/ex ASKELAD I) sett
som surveyskip for en hollandsk dredger som mudret i
innløpet til Kingston/Jamaica.
CEMMO (sementbulk/1464/1963/ex Granelero II,
Sunnanvik) sett på vei opp Bonny River/Nigeria 1007.
Lloyd's List kan 060398 fortelle at EMERALD SEA
(passasjer/996/1929/ex HARLINGDEN, SPORT ROVER,
KRONPRINSESSE MÄRTHA) ble forhalt fra 11 års opplag
og arrest ved Falmouth Shipyard til nytt opplag og arrest i
Truro. Efter at det nå 70 år gamle skipet avsluttet Nattruten i
1974 har det hatt en omflakkende og helst trist tilværelse:
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losjiskip på Stord, cruiseskip i Vestindia med rask konkurs,
flytende casino, ny ombygging mtp vestindiacruise, og ny
bankerott. Båten har i mellomtiden sunket tre ganger, og har
vært bombet av RAF.
KANO (tankbåt/ca 5.000/nigeriansk) sett i Bonny River/
Nigeria 1997. Denne er trolig bygget for norsk regning i
Storbritannia ca 1970, men finnes nå ikke i LloydN Register
eller Marine News. Kan noen hjelpe ?
TUMA (tank/68.442/1975/ex SEA BREEZE), bygget for
T.S.Bendixen A/S, sett for anker ved Bonny Town/Nigeria
140697. Har angivelig vært lagerskip off Nigeria siden -86,
men syntes likevel i bra stand.
Einar Onsøien har en rettelse til Skipsmatrikkelen 4/97;

Vraket av FOLDIN når du ikke pr bil! Helt nordvest i Solund
(Sogn & Fjordane) ligger Ospa (ellerAspøy), visstnok Norges
største øy som aldri har vært fast bebodd. Utvær, Norges
vestligste punkt er ikke mange sjømil unna. Hovedleia går
rett innom øya, gjennom trange Skomakaren. Ellers er Ospa
kjent fra den dramatiske historien om MTB 345 under siste
krig. Men allerede i 1929 fant «vårt» vrak frem til sin plass i
en lun sørvendt vik der ute. Betong som byggemateriale for
skip hadde sin glansperiode under Første Verdenskrig (se
SKIPET 2/75 s 11-17). Blant en rekke norske betongskips
byggerier på denne tiden var Fougners Staalbeton Skips
bygnings Co A/S på Jeløy det største. Det var her 141-foteren
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Ved Leif M Skjærstad

BETULA (2-1970/ex BOW ROGN ) havarerte i juni 1993,
ikke i 1996.

Vi har fått respons på forrige nummers UFO i denne spalten.
Ole Jakob Dingen (5050 NESTTUN), Rolf Kristoffersen
(1706 SARPSBORG) og Jan Elund Mathisen (1743
KLAVESTADHAUGEN) kan alle fortelle at bilfergen må
være SKIVIK (156/1957/JWRM). Fergen ble levert 141257
som DØNNA til Helgeland trafikkselskap, og trafikkerte mye
ruten Dønna-Sandnessjøen. Solgt til Statens Vegvesen/
Nordland i 1981, og fikk navnet SJØVEG. SKIVIK har båten
hett fra 1989. Nåværende eier er Torris Products Ltd A/S,
Halsa/Bodø.

M/S PATENT ble til i 1918-19. 1/1919 ble hun levert til
Lødrups Rederi i Oslo. Med sin 320HK Bolinder var hun
nok ingen hurtigløper, og nåde den trekai som kom i veien
hvis det ble slått akterover for sent ! Efter bare to år ble
skipet solgt til Skips-A/S Patent, og i 1924 til Skips-A/S
Foldin. Da fikk hun sitt siste navn. 180129 var FOLDIN på
vei fra Sauda til Larsnes i ballast, da hun grunnstøtte på en
flu nær Lyngøy lykt i Gåsværosen. Skipet måtte så landsettes
på Ospa. Vrakene av betongskip försvinner ikke så fort, men
grå som de er kan de være vanskelige å oppdage ute i «det
grå riket». Du skal virkelig ha øynene med deg for å oppdage
FOLDIN.
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I forbindelse med Nato-øvelse i Nord-Norge leide britane to
hurtigruteskip fra OVDS for militær forflytting fra Granvin
til Narvik.

M/S «Nordkapp» kom til Bergen i ordinær rute torsdag
26. februar 1998. På morgenkvisten fredag 27. februar forlot
skipet Bergen og satt kursen for Granvin. Denne fredagen
låstet «Nordkapp» ombord ca. 350 britiske soldater i Granvin.
Siden soldatene kunne ta seg ut til hurtigruta i livbåter, ble
«Nordkapp» ikke buksert til kai i den sterke vinden. M/S
«Nordkapp» gikk direkte nordover til Narvik og kom til dit
1. mars 98. Søndag 1. mars gikk hun inn igjen i nordgående
hurtigrute fra Bodø.

M/S «Vesterålen» ble tatt ut av rute i Harstad på sydgående
onsdag 25. februar. Hun seilte Harstad - Bergen direkte og
bunkret ved Statoil / Florvåg - Askøy grytidlig på morgenen
27. februar i 03.00 - 05.00 tiden. Deretter fortsatte skipet
direkte til Granvin for å ta ombord britiske soldater.
«Vesterålen» ankom Granvin sent på ettermiddagen fredag
27.02. Hun forlot Granvin lørdag 28. februar og seilte til
Narvik 2. mars.

I Narvik inviterte OVDS lokalbefolkningen til
«lofotmølje» m/tilbehør. Skipet gjenopptok nordgående
hurtigrute fra Bodø 3. mars kl. 15.00.

Turisttrafikken med hurtigruten også tidlig i sesongen har
tatt seg opp i år. «Vesterålen» hadde ombord 200
rundreisepassasjerer på nordgående seiling fra Bergen 16.
mai d.å. I tillegg en del distanse-passasjerer. Også de andre
skipene har hatt god trafikk tidlig i sesongen.

«Nordnorge» har vært i Østersjøfart i vår. På første tur seilte
skipet direkte fra Bergen 06.04.98 til Oslo 07.04.98. Etter et
kort stopp i Oslo seilte så hurtigruta til Fredrikstad for første
tur til Østersjøen.

DNB i Fredrikstad hadde chartret «Nordnorge» til cruise
for kundene sine i Østfold, Folio og Øvre- og Nedre
Romerike. «Nordnorge» forlot Fredrikstad 07.04.98,
København 08.04, Gdansk 09.04, Rønne på Bornholm 10.04,
Drammen 11.04.98.

Sparebanken NOR i Drammen chartret «Nordnorge» til
Østersjøcruise i anledning bankens 175-års jubileum.
Hurtigruta forlot Drammen lørdag 11.04.98, København
12.04, Gdansk 13.04, Visby,Gotland 14.04, Rønne, Bornholm
15.04, Drammen torsdag 16.04.98.

Fredag 17.04 var «Nordnorge» tilbake i Bergen. Skipet
seilte nordover denne kvelden i ordinær hurtigrute. Men
hurtigruta stoppet i Bodø mandag 20.04.98. Her lå skipet
som hotell-skip under byens reiselivsmesse før hun søndag
26.04 satte kursen sørover igjen i ordinær hurtigrute til Bergen
28.04.98

OVDS i NATO-oppdrag
Hurtigruten

OVDS

%

Så var skipet nok en gang klar for Østersjø-cruise. Skipet
forlot Bergen 28.04. og seilte til Arendal 29.04.98 Denne
gangen var det Sparebanken Sør som hadde chartret skipet.
«Nordnorge» avgikk Arendal onsdag 29. april 1998 kl. 12.30,
Torsdag 30.04 var det stopp i Rønne,Bomholm, Fredag 1.
mai var skipet i Gdansk og lørdag 2.mai var skipet innom
Visby,Gotland. Søndag 3. mai var det stopp i Riga, Latvia
før skipet ankom Stockholm mandag 4. mai kl. 11.30.
Passasjerene benyttet fly tilbake til Norge.

Sparebanken 1 Vest chartret «Nordnorge» også i år til cruise
for sine kunder. Passasjerene reiste med fly fra Bergen 04.05
og samme dag forlot skipet Stockholm. Så var det stopp i Riga
05.05, Visby, Gotland 06.05, Rønne, Bomholm 07.05, Gøteborg
08.05 og skipet var tilbake i Bergen 09.05.98 kl. 17.30.

Dermed var Østersjøcruisene over for i år. Lørdag 09.05.98
kl. 22.30 var «Nordnorge» igjen klar for innsats i Hurtigruten
Bergen - Kirkenes.

«Nordkapp» har gått turer til Shetland/Orknøyene i tiden
31.03.98 - 03.05.98 (Se Skipet 1/98)

«Richard With» vil sommeren 1998 ta i alt 17 turer til
Geiranger i nordgående rute fra Bergen. For å rekke dette
ekstraanløpet sløyfes Florø og Torvik. Skipet seiler etter egen
sommerrute på strekningen Bergen - Trondheim. Passasjerer
settes i land / taes ombord med egen båt som kommer utpå
fjorden i Geiranger.

Fra Trondheim og nordover seiler skipet etter den vanlige
sommerruta for Hurtigruta. «Richard With» har fått utvidet
passasjersertifikatet sitt til 750 på dagseilingene til Geiranger.
På siste mai-tur til Geiranger hadde skipet ombord 730
passasjerer.

Vi sakser følgende notis fra Finnmark Dagblad 14.03.98:
«Nordlys» sløyfer en rekke anløp denne helgen. Spesielt vil
dette ramme Øst-Finnmark etter at hurtigruteskipet
«Nordlys» snur i Honningsvåg søndag 15. april for å gå
direkte til Tromsø og ta opp ruten derfrå 16. april. Årsaken
til dette er skipets spesielle tur nordover denne gang med
konferanse og kokkemesterskap ombord.

fÅ

TFDS - «Nordlys» sløyfer havner

1
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Sommemite - M/S «Richard With»

nord ank avg
BERGEN 22:30
MÅLØY 05:45 06:15
ÅLESUND 10:00 10:30
GEIRANGER 14:00 14:30
ÅLESUND 18:00 18:45
MOLDE 21:15 21:45
KRISTIANSUND 01:00 01:30
TRONDHEIM 07:45 12:00



TFDS
«Kong Harald» var i tiden 03.04 - 13.04 to turer til Shetland
/ Orknøyene (Se skipet 1/98)

«Midnatsol» har lagt som hotellskip i Bodø i tiden 18.04.98
- 23.04.98 under reiselivsmessen i byen.
Sørgående seiling Bodø 18.04 - Bergen 20.04 og nordgående
Bergen 20.04 - Bodø 23.04 ble innstilt.

«Nordstjemen» ligger i vinteropplag ved Ibestad Mek. også
i år. Sommeren 1998 er skipet klar for Svalbardcruise. Søndag
21. juni går første tur fra Tromsø. Siste rundtur går 23.08 fra
Tromsø og skipet avslutter sesongen 30.08 i Tromsø.

«Hurtigruteverft» på Fiskerstrand
Fiskerstrand Verft as har halt i land kontrakt for overhaling
av samtlige 5 hurtigruter høsten 1998/ vinteren 1999.
Dette omfatter hurtigruteskipene M/S «Richard With»
22.oktober 98, M/S «Polarlys» 22. november 98,
M/S «Nordlys» 11. januar 1999, M/S «Harald Jarl» 20. januar
1999 og M/S «Nordnorge» 9. februar 1999.
Skipene blir tatt ut av rute angitte datoer i Bergen og går til
Fiskerstrand Verft for vedlikehold. Samtlige skip blir ute av
rute en rundtur.

Hurtigruteskip til utlandet
M/S «Kong Olav» bygd i 1964 ble tatt ut av hurtigrutefart i
1997 og solgt til Thailand. Etter at hun ble tatt ut av rute lå
skipet til kai på sitt gamle byggeverft i tiden 30.04.97 -
02.07.97. Los var bestilt til til kl. 08.00 den 2. juli 1997 og
denne sommerdagen stevnet skipet ut Damsgårdsundet og
sørover til varmere farvann.

M/S «Nordnorge» bygd i 1964 er også havnet i utlandet.
Hun seiler nå under nytt navn «Island Explorer».
Skipet ble tatt ut av hurtigrutefart på forsommeren 1997 og
ble seilt til Narvik for midlertidig opplag. Etter
noen måneder i opplaget ble skipet solgt til Maldivene.
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Hvaler Båt & Fergeselskap
Som meldt i Skipet 1/98 solgte HBF «Vesleø» ex. «Torgtind»
/ TTS til Rødne & Sønner i Stavanger.
Til erstaning har HBF kjøpt inn «Silverfjord» fra Sverige.

Oslofergene
«Oslo IV» har lagt til kai på Lindøya i vinter. Båten blir nå i
sesongen benyttet til charter- turer etc.

NBD
Nesodd-båtene har bestilt ny hurtigbåt fra Kværner
Fjellstrand. Båten skal leveres allerede i oktober 1998. Båten
blir av typen Admiral som Rosendal Verft seiv utviklet og
bygde en båt til Kina. Skrog to ble aldri overtatt og det er
dette som nå muliggjør så rask levering fra verftet. Den nye
passasjerkatamaranen skal gjøre 31.5 knops fart og koster
32 mill. Båten blir tilpasset fartsområdet i Oslofjorden og
får bl.a. et baugarrangement for ombord- og ilandstigning.
Båten skal ta 290 passasjerer og blir 36 meter lang.
«Askepott» seiler fortsatt i ruta Oslo - Slemmestad.

Bilfergen Drøbak-Hurum
«Drøbaksund III» som kolliderte med danskebåten 6. februar
98 var etterpå til verksted hos Drammen
Skipreparasjoner as. Ferja hadde et opphold på omtrent 3
uker der før hun var tilbake i fart.
«Hurum» gikk avløsning, kompensert med flere turer over

fjorden for å opprettholde kapasiteten.

Sørlands-Cruise
Hurtigbåten «Sørlandscruise» har ligget i opplag i Flekke
fjord i lang tid.

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

Rutefarten forøvrig

«Silverfjord» i
Strømstad

Foto: Jan E
19.07.96.

Mathisen
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Rogaland Trafikkselskap
STAWEST A/S, datterselskap av Rogaland Trafikkselskap
A.S har som nevnt tidligere kjøpt «Østfold». Fergen vil trolig
bli satt inn på sambandet Stavanger - Tau. «Østfold» ligger
nå til kai på Tau.

Rogaland Trafikkselskap har kontrahert tre nye ferjer hos
Remontowa i Gdansk, Polen. Kontraktssummen er på 210
mill. 1. januar 2000 skal ferjene være klar for Finnøy
sambandet. Den største ferja får plass til 100 PBE, de to andre
blir mindre med plass til 45 PBE. Storferja skal gå mellom
Hanasand, Talgje, Ladstein og Fogn. De to minste skal gå
mellom Judaberg og Jelsa. Storferja har plass til 260 pass.
De to andre skal kunne ta med 200 pass.

M/F «Høgsfjord» var før påske til vedlikehold hos Wartsila
på Rubbestadneset. Da ferja var på sørgående på Sletta like
før påske i år gikk ferja på grunn like nord av Haugesund.
Den ene thruster-en ble slitt av og forsvant i havet. Ferja
måtte så returnere tilbake til Rubbestadneset for et forlenget
verkstedsopphold.

HSD
HSD sin nye ferge M/F «Folgefonn» som bygges ved
Trondheim Verft as skal etter planen være klar på Hatvik -
Venjaneset i august 98.

Hurtigbåten «Baronen» er nå ommalt i nye HSD-farger.
«Baronessa» er foreløpig ikke ommalt.
«Sunnhordland» var utleid NTS i tiden 02.05.98 - 16.05.98.
Båten var tilbake på Skjøndal Mek. utpå kvelden den
16.05.98.

Flaggruten
HSD holder på med et nybyggings-program for Flaggruten.
Styret i HSD har valgt Austal Ships, Australia som byggeverft
for de to nye hurtigbåtene skal leveres sommeren 1999.
Båtene får plass til 360 passasjeren HSD har sikret seg en
opsjonsavtale for en tredje hurtigbåt. Prislappen pr. båt er 50
mill.

MIF «Folgefonn» under
bygging ved Trondheim
Verft. Her er
fergeskroget trukket ut
av dokken fredag
03.04.98 av slepebåten
«Squalus».
Foto: Finn R. Hansen

BNR
M/F «Oster» har seilt i leiefart for NTS i Nord-Trøndelag.
Ferja gikk nordover i oktober 1997.
Ferja var tilbake natt til 2. mai 98 ved Mastrevik kai og skal
denne sommeren gå som suppleringsferje på Fensfjorden.
Fra 18. mai og et par uker framover seilte «Oster» i avløsning
på sambandet Kvaløy - Barmen i Austevoll mens «Fjordgar»
og «Bjorøy» var på verksted.
M/F «Seimstrand» beholder i sommer sin rute på
Fensfjorden.
M/F «Nordhordland» er BNR pålagt å leie ut til RT for fart i
Rogaland i sommer.
M/F «Lindås» seilte som B-ferje på Valestrandsfossen -
Breistein t.o.m. fredag 8. mai 1998. Deretter gikk ferja i
opplag på Steinestø. Ferja leies ut til NTS i Namsos. M/F
«Lindås» avgikk Bergen 17.05 nordover til N.Trøndelag.
Muligens vil NTS overta ferja.
M/F «Haus» gikk avløsning for HSD på sambandet
Mosterhamn - Valevåg i slutten av april /begynnelsen av
mai. Hun fortsetter deretter på Sandvikvåg - Husavika utover
sommeren.

FSF
M/F «Sogn» vart sett inn som B-ferje på Oppedal - Lavik frå
1. mai 1998.
M/F «Gulen» har også gått som B-ferje ein kort periode i
mai medan M/F «Sogn» var til puss på Solund Verft.

Fylkesbaatane har gått i leigefart i Flaggruten Bergen -
Stavanger eit par gongar i vinter. Torsdag 5. februar vart M/S
«Solundir» utleigd til HSD for å gå i Flaggruten eit par dagar
medan «Draupner» fekk reparert gearet på eine motoren hos
Skjøndal Mek. i Bergen.
«Kommandøren» var i leigefart i Flaggruten eit par dagar i
slutten av april. Båten var på ny i Flaggruten fom. avgang
Bergen mandag 11.05 kl. 08.00 til ankomst lørdag 16.05 kl.
11.15. Allerede på ettermiddagen 16.05 kl. 14.15 avgikk båten
til Nordfjord i ordinær trafikk for eget selskap.
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MRF
M/F «Eira» ble solgt i mars 1998 til oppdrettsformål på
Hustadvika.

MRF har kontrahert ny hurtigbåt hos Kværner Fjellstrand as
til ruta Ålesund - Hareid. Båten blir av katamarantypen med
plass til 300 passasjeren Levering er satt til november 1998.
M/S «Hjørungavåg» er tenkt benyttet til reservebåt /
leieoppdrag.

Nyferja, M/F «Ivar Aasen» som vart bygd i Spania for
sambandet Ørsneset - Magerholm er kraftig forseinka. Ferja
ankom Molde fredag 8. mai 98 ved 06-tida på morgenen.
Allerede tirsdag 12 . mai vart ferja sett i rute på Ørsneset -
Magerholm.

FTL
I midten av mai var M/F «Fru Inger» på verksted til klassing.
M/F «Austråt» var vikar. M/F «Lagatun» har også vært vikar
for å ta unna toppbelastningene.

Namsos
M/F «Olav Duun» ligger i opplag i Namsos. Rutebåtredak
sjonen har fått vite at ferja var planlagt solgt til Fillippinene.
Disse forhandlingene har imidlertid stoppet opp.

NTS har bestilt ny 60-bilers ferge hos Harstadverftene as.
Ferga skal bygges over samme lest som «Lærdal» til
Fylkesbaatane i S&Fj. Nyferga skal inn på sambandet Hofles
- Geisnes - Lund. Levering er satt til mars 1999.

Når nyferga er på plass er planen at «Geisnes» skal overflyttes
sambandet Ølhammeren - Seierstad som i dag har blitt
trafikkert av M/F «Oster» (BNR) / egen ferje / M/F «Lindås».

«Haranes» ligger i opplag på Kolvereid og planen er at ferja
skal oppgraderes.

NTS har leid M/S «Sunnhordland» fra HSD i tiden 02.05.98
- 16.05.98 for fart mellom Namsos og Rørvik.
M/S «Namdalingen» var til verksted i denne perioden.
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M/F «Lindås» er innleid fra BNR, og ferja ble seilt nordover
fra Bergen selveste 17.05.98.

TTS
Ny 50-bilers pendelferje til Vega-sambandet skal TTS bygge
i Polen for levering 1998.

TTS har bestilt ny hurtigbåt av katamarantypen hos Westcraft
as i Deknepollen / Måløy for levering høsten 1998. Båten
bygges med isklasse og skroget blir bygd i sandwich
materiale. Båten bygges med styrehus og salong for 30
passasjer forut. På dekk akter vil båten kunne ta med 7
personbiler eller totalt 15 tonn dekkslast. Servicefart er
oppgitt til 25 knop.
Båten skal erstatte M/S «Heilhorn» i ruta på Bindalsfjorden.
M/S «Heilhom» er også bygget i sandwich, men har ikke
isklasse. TTS har seilt med båten i is på Bindalsfj orden om
vinteren. Skroget har blitt skadet og TTS har måttet reparere
skrogskadene.

HTS
M/S «Helgeland II» ligger i Sandnessjøen i påvente av salg.
M/S «Kila» er solgt til Gunnar Hjartholm, Brekke i Sogn for
lokalfart Berle - Måløy. Båten kom til Måløy i slutten av
april 98.

OVDS
OVDS har leid inn ferja M/F «Bindal» fra TTS fom 22.
september 1997 til sambandet Ørnes - Vassdalsvik -
Meløysund. Fom 2. februar overtok M/F «Bindal» ruta på
Rødøyene. I slutten av februar ble ferja levert tilbake til
TTS.

M/F «Osa» har gått vikar på Svolvær - Digermulen i slutten
av mai / begynnelsen av juni.

M/S «Salten» og M/S «Ofoten» er fortsatt ikke i trafikk. M/S
«Salten» var på slipp hos Marhaug i Svolvær i slutten av
mai. Båten låg fortsatt ved verkstedskaia i begynnelsen av
juni.

Bergen lé.mai 1998. Foto:
M/S «Disko» ved kai i

Frode Folkestad
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M/S «Ofoten» har vært hos Marhaug tidligere i vår. Da
monterte en bl.a. større ror på båten.
M/S «Ofoten II» var på slipp hos Marhaug i Svolvær i
begynnelsen av juni.
Nordruta Bodø - Stokmarknes blir utført av «Salten II».
Sørruta Bodø - Sandnessjøen blir utført av «Skogøy».

OVDS - Grønland
OVDS har i samarbeid med lokale interesser på Grønland
etablert selskapet Grønland Cruise as. Formålet er å drive
turisttrafikk med skipet «Disko».
«Disko» har vært til vedlikehold ved Fiskerstrand Verft as
siden slutten av april 1998. På sin tur tilbake til Grønland
var skipet innom Bergen. Hun ankom kaien hos skipshandler
W.Giertsen as i Nygårdsviken fredag 15. mai. Allerede 16.
mai på ettermiddagen forlot skipet byen og stevnet vestover
igjen.

Andøyferge
«Andfjordferga» ligger i opplag på Andenes klar for
sommerfart Andenes - Gryllefjord.

TFDS
TFDS har bestilt to passasjerkatamaraner ved Oma
Båtbyggeri på Stord for levering i 1999.
Første båt skal leveres i januar 99 og får plass til 150 pass.
Marsjfart er 28 knop. Denne båten skal i rute i Sør-Troms.
Den andre båten skal i fart i Tromsø - området fra mai 99.
Passasjerantall er 200 og marsj-fart 34.5 knop.
Kontraktssummen er 47 mill. for begge båtene. Kontrakten
representerer veftes byggenummer 512 og 513.

TFDS har solgt katamaranen «Fjordprinsessen» til Thailand.
Båten ligger fortsatt ved verkstedskaien til OVDS i Bodø.
«Fjordkongen II» er fortsatt ikke solgt. Båten blir brukt til
avløsning og ligger ellers i opplag i Tromsø. Båten har nå
fått sort skrog slik som de andre hurtigbåtene i selskapet.

FFR
Hurtigbåten «Vargøy» har vært utleid 1. juli - 30. september
1997 for fart mellom Hamburg - Cuxhaven - Helgoland.

M/F «Ivar Aasen» i
trafikk på sambandet
Ørsneset - Magerholm
21.05.98. Foto: Torbjørn
R. Ingebrigtsen

Da båten var ferdig med ruta i Tyskland ble båten først seilt
til Kværner Fjellstrand på Omastrand. Noe senere ble båten
seilt over fjorden til Rosendal.
Båten har vært hos Kværner Fjellstrand Rosendal for
oppgradering. En skade i skroget ble utbedret. Båten ble
malt og motorer ble overhalt. Verkstedet har montert
aircondition og evakueringssklier.
«Vargøy» var tilbake i Hamburg-fart i mars 1998.

Til sommeren 1998 skal «Varangerfjord» gå i sommerfart
mellom Jersey og England. Her har FFR sikret seg en tre
årig kontrakt. Båten var i mars/mai ved Rosendal Verft as.
Båten var innom Bergen noen dager midt i mai i påvente av
godkjente stabiltetsberegninger etter at båten har fått montert
MDS bølgedempesystem slik som «Vargøy» allerede fikk
da hun var ny fra verkstedet.

FFR har kontrahert ny hurtigbåt av typen «Mårøy» hos Oma
Båtbyggeri, Stord for levering sommeren 1998. Båten
kommer til erstatning for «Homøy».

FFR har leigd M/F «Bognes» fra OVDS fom 6. januar 1998
for fart på sambandet Hasvik - Øksfjord.
Ferja ble tilbakelevert OVDS omlag 17. april.

FFR er medeier i et nystartet selskap, Nordic Jet Line.
Selskapet bygger en 60 - meters hurtigferge hos Kværner
Fjellstrand for fart mellom Tallinn og Helsinki.
FFR skal stå for driften av hurtigfergen M/S «Nordic Jet».
Hurtigferga gjennomførte testkjøring i Hardangerfjorden 4.
juni og dagen etter 5. juni var båten til testkjøring utforbi
Marsteinen fyr. Dåpen skulle etter planen være 11. juni i
Helsinki.

Ny lokalbåt i sambandet Berle-Måløy
Gunnar Hjartholm frå Brekke i Gulen har skifta ut «Opstad»
med ny båt på sambandet Berle - Måløy. «Opstad» er for
salg. Denne gamle travaren låg 2. mai slippsatt på Mastrevik
Mek for overhaling med tanke på sal. Ho har gått ruta Måløy
- Berle sidan 1973.
Nybåten er ein gamal kjenning nordfrå, «Kila» til HTS i
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Sandnessjøen. Båten er bygd i 1990, er 19.8 meter lang og
kan ta med 47 passasjerar. I tillegg til kran har båten lem bak
for ombordkøyring med lem. Marsjfart er 22 - 23 knop. Båten
skal skifta namn. I tillegg til ruta Berle - Måløy går båten
også arbeidsrute Måløy - Leirgulen.
Båtkjøpet er gjort med tanke på samordning av rutene Måløy
- Berle og Måløy - Silda frå august 98. Fylkesbaatane har i
dag konsesjon for ruta Måløy - Berle og Gunnar Hjartholm
har vore innleigd av FSF til å utføre ruta med «Opstad» og
no altså «Kila». Ruta Måløy - Silda har partsrederiet
Sildafjord teke seg av med båten «Øyglimt».

Fjordfart AS - ny hurtigbåtrute
Mandag 11. mai 1998 innledet en ny epoke i samferdsla
mellom Frekhaug og Bergen. Privatmannen Reidar Gripsgård
startet opp ny snøggbåtrute mellom Frekhaug og Bergen med
katamaranen, «Gridos» med plass til 68 passasjerar. Turen
fra Frekhaug til Bergen tar 30 minutt.
I regi av selskapet Fjordfart as skal «Gridos» sigla 6 turar
kvar veg mandag - fredag , med oppstart om morgonen kl.
07.15 frå Frekhaug.

Nor-Cargo skifter ut godsruteskip
1. mai 1998 overleverte Vaagland Båtbyggeri sitt største skip
noensinne. Denne dagen ble «With Junior» døpt ved
verkstedet og overlevert Egil Ulvan Rederi A.S.
Gudmor Oddrun Ulvan knuste champagneflaska på første
forsøk. «With Junior» er et tørrlasteskip på 1200 tonn.
Byggetiden har vært 10 mnd. Skipet er nesten 60 meter, har
plass til 8 besetningsmedlemmer. Skipet har en servicefart
på 12 knop, hovedmotor på 1150 BKW, fritthengende
høyeffekt-ror, sidepropeller samt dekkskrane som kan løfte
40 tonn. «With Junior» har kostet 50 mill. og er chartret av
Nor-Cargo i 5 år.
Båten seiler i rutefart Sandnes - Tromsø og erstatter M/S
«Porsøy». M/S «With Junior» gikk jomfrutur fra Sandnes
6. mai 98.
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M/S «Porsøy» som seilte på T/C til Nor-Cargo i ruten
Sandnes - Tromsø har fått ny eier. Simon Møkster Shipping
as har solgt «Porsøy» til Vesterålen Shipping m.fl. for
ombygging til frysebåt. Fiskernes Agnforsyning i Tromsø
skal bemanne båten. I skrivende stund ligger båten på
verksted hos Bjørge Offshore i Stavanger for klargjøring.

Turistbåter i vinteropplag i Sognefjorden
Torfinn Svedal, Leikanger, har sendt oss følgjande info:
M/K «Embla av Sogn», 54 fots trebåt ligg i vinteropplag i
Kaupangen Båten vart kjøpt frå Farsund-distriktet for ca. 1
år sidan. Båten er under oppussing med tanke på turist-trafikk,
har 2 x 7o HK Mercedes Benz motorar. Tanken er at båten
skal forsøka seg i ei ny «nisje», nemleg litt finare cruise i 8
knops fart.
M/S «Lady Anne» og M/S «Lady Elisabeth» har også denne
vinteren lagt i Kaupangen Hausten 1997 var «Lady Anne»
ei stund på Omes Båtbyggeri for vedlikehald. Begge båtane
går i turist-trafikk på Sognefjorden.
M/S «Lustrafjord» (ex. «Sæbø») har lagt i Gaupne som
vanleg i vinter.
M/S «Sognefjell» (nye) ligg som vanleg på Årdalstangen.
Dei brukar meieri-kaien som kvile-kai både sommar og
vinter.
M/S «Viking Saga» ligg i Vik. Denne vesle båten går i turist
trafikk m.a. Vik - Amafjord - Framfjorden.
M/S «Fjord Lord» går heile året. Ho går vinter-ruta
Gudvangen - Aurland - Flåm.

Rutebåter i turisttrafikk
Her vest har vi mange gamle rutebåter som går i turisttrafikk.
De aller fleste er eid av lokale redere.

M/S «Bruvik» representerer høydepunktet av etterkrigstidens
norske lokalruteskip. Hun ble bygget i 1949 ved Glommens
Mek. Verksted i Fredrikstad for INDL for rutefarten fra
Bergen til fjordsystemet rundt Osterøy. Til denne ruten
behøvde hun både høy fart, isbryteregenskaper, lasterom og
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M/S «Nordic Jet» til kai
hos Kværner Fjellstrand
as, Omastrand 31.05.98.
Foto: Lars Helge Isdahl

rommelige salonger. Med sine 307 brt og 140 fots lengde
var hun uten problemer i stand til å pløye fjorden med 14
knops fart.
Båten holdt sjøveien mellom Bergen og Indre Nordhordland
åpen like til 1976. De siste årene seilte hun i BNR sin rute
Bergen - Frekhaug - Knarvik før hun ble tatt ut av rute og
solgt til Finland i 1979.1 løpet av sine 15 år i Finland kom
hun til å seile både på noen av de «Tusen sjøer» og i cruisefart
fra Helsingsfors. I denne tiden ble båten pusset opp og
påkostet atskillig.

I august 1994 lykkes Carl Gunnar Nesheim i å kjøpe båten
tilbake til Osterforden. Et nytt INDL ble stiftet for å drive
båten i turistrute og annen charter-trafikk. I maskinrommet
ble det innkjøpt en 810 bhk Callesen i stedet for den
opprinnelige Atlas’en på 700 bhk.
Sommeren 1995 forsøkte Nesheim å la «Bruvik» gå i
sommertrafikk mellom Gudvangen og Flåm, men dette
prøveprosjektet gav magert utbytte. Fra sommeren 1996 ble
det derfor satset på turer mellom Bergen og Mo samt charter.

Båten går også denne sommeren ( 3. sesongen) i turistrute
mellom Bergen og Mo hver søndag fra 26. april til 4. oktober.
Søndag 17. mai var turen innstilt pga. nasjonaldagen. I tiden
21. juni til 31. august går båten daglig.
Turen går fra Bergen kl. 09.00 via Frekhaug 09.30,
Hamre 10.00, inn Sørfjorden til Stanghelle 11.40 og videre
rundt Osterøy til Mo kl. 13.45
Avgang fra Mo er kl. 1530 og turen går tilbake via
Osterfjorden med stopp på Hamre, Frekhaug dersom
passasjerar til staden. Båten har ank. Bergen kl. 18.15

Sjøbussen «Midthordland» er også en gammel traver her vest.
Denne båten benyttes til blåturer og åpne turer for publikum
i fjordene rundt Bergen.
M/S «Granvin» vil også denne sommeren gå blåturer rundt
Bergen samt åpne turer for lagets medlemmen
M/S «Ringnes» har fått blått skrog foran årets sesong. Denne
båten går blåturer og fisketurer m.m.

Brekkestø Charter AS, Brekkestø
M/S «Øya» ex. «Gangdal» ex. mjølkerutebåt i Jondal ble
tidlig i 1998 solgt fra «Øya»’s venner til Brekkestø Charter
as. Båten skal beholde sin gamle rute i Blindleia.

«Fjordlady» ble innkjøpt fra Sogn i 1997 og omdøpt
«Brekkestø». Båten har blitt overhalt og pusset opp for ca.
1. mill. ved Lindstøls Skipsbyggeri i Risør. Begge maskinene
er blitt overhalt.

«Åkerøy» har selskapet fra tidligere. Hun ble overtatt i 1996.
Denne damen går i rute mellom Brekkestø og Åkerøy og
hennes gamle navn er «Skogerøy», tidligere lokalrutebåt for
FFR.

Gamle rutebåter
M/S «Alta», FFR sitt godsruteskip, ble i vår observert i Port
Blair på Andamar Island like syd for Sri Lanka.

M/S «Renøy» bygget for FFR i 1958 ble solgt til Myre i
1976. Hun ble så benyttet en del i bruksvakttjeneste nordpå.
Nå tilhører båten ny eier på Gravdal i Lofoten. Han har kjøpt
henne for 1.5 mill. kr. og skal benyttet båten i turistfart i
Lofoten og Vesterålen. Båten har nå hvitt overbygg og sort
skrog.

M/S «Fjorddronningen II» som miljøkrigeren Kurt Oddekalv
kjøpte av TFDS ligger fortsatt til kai ved Laksevåg Verft as
i Bergen. En holder nå på og bygge om styrehuset. Styrehuset
utvides i bredden med 1 meter og 6 meters lengde akterover.
M/S «Pibervigen» ex. «Hamarøy» / SDS ligger i
Kristiansand. Hun har skiftet navn og til Sørlandet kom hun
i 1996.

M/S «Gourinis» ex. hurtigbåten «Børtind» (1979) som går i
fart på sørsiden av Bretagne i Frankrike får avløsning. Det
franske rederiet Compagnie Mobihannaise et Nantaise de
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Navigation har nemlig bestilt ny hurtigbåt hos Kværner
Fjellstrand på Omastrand. På grunn av kort leveringstid blir
båten bygget ved verftet i Singapore for levering i juni i år.
Båten blir av Flying Cat - typen med plass til 376 passasjeren

En annen gammel rutebåt, M/S «Hvitanes» ex. gamle
godsruteskipet «Sunnmøre» til MRF er nå eid av islendingen
Hun ble observert til kai i Ålesund 12. april d.å.

Gamle M/S «Solundir» til FSF, nå M/S «Fjord Viking»
har ligget i vinteropplag på Ila også i år. Hun blir benyttet til
charter-turer fra Trondheim og reder Herman Valsø benytter
også båten i trafikken på Munkholmen når behovet er der.

Fra vårt medlem Einar O. Onsøien pt. LPG/E/C «Hera» har
vi fått følgende melding:
Han har mottatt et bilde av M/S «Beate» ex. «Øyferga» bygd
1958 ved Skaaluren i Rosendal.
Bildet er tatt i Doverstredet, ukjent dato men det er tydelig
at ferja var på veg bort fra norske farvann. Ferja var i eie
hos Egil Olsen A.S i Tromsø før hun forlot Norge. Kan noen
av skipets lesere hjelpe med oss med hennes nye skjebne.

SKIP - Om skipsbyggingstradisjoner, fartøyvern,
ungdomsprosjekter og bygging av nye treskip

Format A-4, 124 sider, heftet. Pris: Kr 179 + porto
Stavanger 1997
Kjøpes fra :Lokalhistorisk Stiftelse, Tysvær Rådhus,
5570 Aksdal, tel 52 77 06 18, fax 52 77 05 50

Gamle båter må settes inn i sin sammenheng. Det er det
denne boken handler om, et skrift som summerer opp
utstillingen SKIP som ble arrangert i Stavanger Kulturhus
i forbindelse med Cutty Sark Tall Ships Race i fjor sommer.

Boken faller innholdsmessig i fire deler: Om båt, skip
og seil, om fartøyvernet i Norge, om ungdomsarbeid,
kystkultur og fartøyvern og om å bygge nye treskip. Hver

Jag fortsätter här med mina norska fotoerbjudanden och presenterar ännu en offert med 20 norska
fartyg. Den här gängen har jag plockat fram gamle fotografier, som är reproducerade. Kvalitén kan
variera, men ingen bild är dålig. Fotona kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris 5:-), 13x18 cm (pris
10:- och 18x24 cm (pris 25:-). Till vaije beställning kommer enhetsporto med 15:-. Sänd Din beställning
tilsammans med betaling (kontant i NOK el. SEK, ej check) til underteknad, sä kommer fotona sä
snart som möjligt. Offert no 4 är öppen fem månader efter tidningens utgivningsdatum.

Väl bekommet!

ss Bernadotte 413 brt-1889 Bergen f Mafalda f1334 nrt-1878 Greenrock
ss Bromma 1807-1895 Cambeltown ss Porto 714-1916 Hardinxveld
ss Chr. Michelsen 3554-1906 S Shields ss Prosper 111 4297-1912 Sunderland
ss England 1225-1919 Wakamatsu ss Simla 6031-1916 Sunderland
ms Fernhill 4116-1926 Malmö ss Stalheim 1469-1912 Fredrikstad
ss Galatea 1152-1912 Bergen ss Steinmann 638-1918 Beverly
ssJarl 437-1889 Stavanger ss Storåker 2964-1899 Stockton
bkJuNO 1169-1878 Vegesack 4bk Svolder 2015-1887 Glasgow
3msk Lars Rusdahl 142-1904 Rosendal ssTuricum 520-1917 Hoogezand
ssLøvaas 1891-1917 Trondheim 3mskViTA 141-1920 Tvedestrand

Tomas Johannesson

Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige, tel. +46 42 236629
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M/F «Myken» ble overatt av Nordtrafikk i juni 1997.
M/F «Nesna» til HTS er havnet i Italia og seiler under
navnet «Salvatore Secondo».
M/F «Tjøtta» til HTS er havnet i Danmark.

TE

L. Rødne og Sønner A/S har solgt turistbåten «Clipperfjord»
(bygget hos Br. Aa i 1975) til Tønsberg.
Nye eiere er Grand Hotel A/S. Rødne har samtidig kjøpt M/S
«Vesleø» (reg: Fredrikstad) ex. «Torgtind» (TTS /
Brønnøysund). Båten heter nå «Clippercruise» og skal gå
med turister, firmaer og lag i Ryfylkefjordene. I slutten av
april var båten i Hyen for ommaling m.m.

Martin Jensen, 2970 Hørsholm, Danmark har sendt oss
bilder av 6 norske ferger som har havnet i utlandet. Flere
av bildene er tatt inn på fargesidene i midten.

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen.
o Bård M. Hustad, Kvalsund
o Frank Iversen, Kabelvåg
o Einar Jegtvik, Ansnes
o Finn Hansen, Trondheim
o Georg Jensen, Fiskerstrand Verft as
o Per Albert Lund, Bergen
o Viggo Nonås, pt. Arendal
o Jan E. Mathisen, Sarpsborg

Redaksjonen avsluttet 04.06.98

m
del er skrevet av fagfolk på sine respektive områder,
redigert sammen i en spennende lay-out med gode
illustrasjoner.

Kapitler som Treskipsbygging på Vestlandet på 1800-
tallet av Svein Ivar Langhelle og om Fartøyvernet, det
antikvariske arbeidet, av Tom Rasmussen falt særlig
interessant for anmelderen. En nærmere presentasjon av
kystkultursentre, fartøyvernsentre og 15 utvalgte
vemeprosjekter gjør dette til en nyttig oppslagsbok.

Boken vil være interessant for alle som har interesse
for å sette gamle båter og skip inn i en bredere
sammenheng, både historisk og med hensyn til vem og
bruk. Anbefales!

Ship photographs
Send Dfl 30,- + postage of Dfl 9,-
by Eurocheque or cash (paper, any
currency) to

62 Oranjestraat NL-2983 HT

and you will receive 100 photos/
postcards of international ship.

Capt A Hoorweg

RIDDERKERK
The Netherlands

Dag Bakka Jr



Årsmøtet 1998 ble holdt i Bergen 2. mai ombord i M/S
«Bruvik» på veg nordover Hjeltefjorden. I anledning
föreningens 25-år var «Bruvik» innleid som rammen om
årsmøtet.

Med hensyn til vær og arrangement ble det et vel avviklet
årsmøte, med stor oppslutning fra medlemmene både til
förmiddagens tur til Fedje og til middagen ombord samme
kveld.

Det hadde kommet medlemmer tilreisende fra store deler av
landet, fra Fredrikstad i sør til Finnsnes i nord. Dette ble
således en anledning til å hilse på nye medlemmer.
Medregnet medlemmer og familie var det rundt 100 personer
med på förmiddagens cruise til Fedje.

Til tross for en kald nordavind fikk “Bruvik” en fm tur
nordover Hjeltefjorden til Fedje, med strålende sol og livlig
prat i salongene og i le på akterdekket. Samtlige deltakere
var imponert over båten, velholdt og ren og med en hyggelig
betjening. Ingen skulle tro at “Bruvik” neste år vil passere
50. Det vitner om godt arbeid på Glommen i 1948/49 og
helhjertet innsats fra familien Nesheim og deres Indre
Nordhordland Dampbåtlag.

Båten gikk fra Bergen klokken 12.00, ut Byfjorden og
nordover Hjeltefjorden, med ankomst Fedje ca. 14.45. På
denne strekningen ble selve årsmøtet avholdt i salongen nede.
Etter et kort stopp på Fedje, hvor årsmøtedeltakeme med
familier benyttet anledningen til å strekke på beina i
nordavinden, gikk turen videre klokken 15.30, tvers over
fjorden til Austrheim og sørover gjennom Straumane. Nå
gikk båten med vinden, og passasjerene fikk en fin opplevelse
av vestlandsnaturen i det trange løpet sørover forbi
Alversund. Klokken 18.45 klappet båten til kai på
Bradbenken.

Klokken 21.00 var det klart for kveldstur med festmiddag.
På denne turen seilte vi nordover til innløpet av Osterfjorden
og snudde der, mens de rundt 60 deltageme tok plass ved
bordene i spisesalen. Festmiddagen ble ledet av formannen,
Per Alsaker, forøvrig i utmerket vekselvirkning med reder
Carl Gunnar Nesheim hva underholdningen angikk. Det
var laget et eget sanghefte til anledningen, og en kom ikke
utenom taler i anledning 25-års jubileet. Vi tar også med at
initiativtakeren til föreningen, Dag Bakka jr., ble utnevnt til
æresmedlem og overrakt et diplom som synlig bevis på
utmerkelsen.
Båten var tilbake på Bradbenken kl. 23.45.

Vi takker vårt vertskap på «Bruvik», familien Nesheim med
mannskap for en særdeles hyggelig dag ombord. En spesiell
takk til damene i byssa for en utsøkt middag. Föreningen vil
dessuten takke rederiet for et gunstig pristilbud på
arrangementet. (Rederiet er forøvrig medlem).

Som takk til reder Carl Gunnar Nesheim som gjorde turene
mulig, overrakte formann Alsaker en INDL-rute fra 1962
innrammet i glass og ramme.

fL 5

Årsmøtet 1998 ble satt kl. 12.45 ombord i M/S «Bruvik». 40
medlemmer var tilstede.
Formann Per Alsaker ledet møtet.
1. Årsmøtet konstituerte seg, og det var ingen

merknad til innkallingen.
2. Formannen leste årsberetning for 1997. Ingen

merknader.
3. Kasseren gjennomgikk regnskapet for 1997. Vårt

medlem i Ålesund, Torbjørn Ingebrigtsen, tok opp
spørsmålet vedr. bevilgninger til lokalforeningene. Han
mente at det var viktig at hver lokalförening legger
frem en aktivitetsplan før NSS bevilger midler.
Innlegget ble notert og regnskapet 1997 ble godkjent.

4. Styrets forslag til budsjett 1999 ble gjennomgått
av kasseren og vedtatt.

5. Styrets forslag til kontingent 1999 ble vedtatt.
Odd Solli og Bjørn Ottosen fremmet forslag om å
øke kontingenten til 225 kr for å få mer midler til
SKIPET slik at vi kunne bruke flere fargebilder i
bladet. Dag Bakka jr. mente at dette ville sette
strengere krav til lay-out arbeidet. Han mente at vi med
dagens kontingent også kan ha økonomi til av og til å
benytte flere fargebilder i bladet.
Årsmøtet stemte over forslaget. 3 stemte for økning til
225 kr, mens 37 stemte for 200 kr.

Det var folksomt på “Bruvik” s akterdekk på turen sørover
Straumane.

o
Arsmøtereferat

m
*
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6. Valg av tillitsmenn ble ledet av Dag Bakka jr.,
valgkomiteens formann.
Årsmøtet valgte slik:
a) sekretær Frode Folkestd gjenvalgt.
c) Redaktør Dag Bakka jr. gjenvalgt.
d) Redaksjonskomité ble gjenvalgt.
e) Bibliotekar Alf J. Kristiansen gjenvalgt.
f) Som revisor ble Harald Bjørkli valgt med

som varamedlemmer til styret.
7. Eventuelt

o Styret fikk godkjent avtalt pris for leie av «Bruvik»,
o Turen kl. 21.00 var den formelle 25-års festen for

o Per takket vår griinder Dag Bakka jr. og utnevnte

o
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g) Til valgkomite ble valgt Dag Bakka jr., Terje
Nilsen og Alf J. Kristiansen

h) Per Albert Lund og Jens Chr. Egenæs ble valgt

NSS.

ham til æresmedlem.
Odd Solli presenterte følgende forslag på vegne
av seg seiv og Bjøm Ottosen;

Per H. Kjærvik som varamann
o

o

o

Årsmøtet ble hevet kl. 13.35

- Billedarkiv bør gjøres tilgjengelig for medlemmene.
Petter H. Fosse opplyste at han holder på med liste for
Opedalssamlingen som vil være ferdig i mai d.å.

- Forslag til redaksjonelle endringer i SKIPET.
- Utvikle database til medlemmene.
- Undersøke muligheter for föreningslokale i Bergen
- Få i sving på videoarkivet.
- Få aktivitet i lokalföreningen i Bergen.
Synspunktene ble notert og blir tatt opp på styremøte.

Dag Bakka jr. hadde et kort innlegg om hvordan
vi kan utvikle SKIPET videre. Han pekte på at bidrag
fra medlemmene var svært viktig i dette arbeidet.
Erik Bergmann fra Oslo presenterte MARBASE for
medlemmer som var interessert. Dette er et database
program som medlemmene kan ha nytte av.
Videoteket. Nonås og Ågotnes vil prøve å få kopiert
video fra Sjøfartsmuseet.

Typisk medlemsadferd; LeifM Skjærstad
og Per Albert Lund beundrer Kjell

Birger Sønstabøs billedsamling, mens
Leifs venninne (delvis beskåret) ser en

annen vei....

Fra festen om kvelden med
noen av de prominente:

Bjørn Falck Russenes (NSS
medlem som stiftet Norsk

Rutebilhistorisk Förening),
Wenche og LeifNordeide,

Bakka Jr, medformann Per
Alsaker nærmest. Foto AlfJ

Marit Kolltveit og Dag

Kristiansen
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Vi entret toget på Ski stasjon, han Ame og jeg. Der fant vi
de tre andre som skulle være med på toget, han Harald, han
Per Erik og han Atle. De hadde funnet sine plasser og var
allerede i full gang med å glede seg. Fredag den 24. april
1998, og vi skulle på Göteborgtur. Vi hilste overstrømmende
på hverandre og fant våre plasser. Så satt vi der og ventet,
og ventet. Etter enda litt venting kom en melding over
høytaleren: «Det har fait ned en kjøreledning ved Rygge».
Litt senere nye meldinger: «Vi skal kjøre østre linje. Reisende
til Moss bes ta lokaltog fra spor 1». Endel mennesker gikk
av toget. «Reisende til østfoldbyene bes gå ut foran stasjonen.
Det vil bli satt opp taxi». Vips, der forsvant stort sett resten
av de reisende. Drøyt en halvtime forsinket dro vi ut fra Ski
stasjon og svingte skarpt venstre. Den eneste som gledet
seg var Harald, som nesten kunne se hjem ved Spydeberg.

Vi hadde pratet om det lenge på møtene i NSS-Ø. Harald
var den suverende reiseleder. Via mobiltelefon fikk han under
reisens gang kontakt med ekspedisjonens sjette deltaker,
Asbjørn. Denne kunne fortelle at han allerede var innkvartert,
at været var bra og at han hadde tatt ut sin første film. Han
hadde kjørt seiv.

Vel fremme i Göteborg var vi kun et kvarter forsinket.
Asbjørn skulle møte oss på stasjonen og lose oss frem
gjennom det ukjente. Men ingen var å se, så Harald grep
resolutt mobiltelefonen igjen og ringte ham opp. «Vi står
ved spor 5». «Det gjør jeg også». Om de hørte hverandre
gjennom telefonen eller luften er ikke godt å si, men det var
ikke mange metrene som skilte dem ad. Asbjørn ledet oss
inn i et overbygget handlelandskap og gikk seg vill. Til slutt
kom vi ut på den andre siden og hadde operaen rett forut.

Det var mer vi kunne skimte rett forut. Masse båter. Av
alle slag. Vår lå selvfølgelig lengst unna; at en veske kan
føles så tung... Båten vi skulle bo på var ingen ringere enn
SeaSide ex Skogøy. Fra sin dont som rutebåt mellom Narvik
og Svolvær til å huse reisende ved kai i Göteborg. Spranget
er stort, men båten så fortsatt bra ut. Jeg fikke en lugar som
vi fant ut måtte ha tilhørt restauratøren. Det var et skap der
som mintes mistenkelig om et flaskeskap. Etter
en liten tur langs kaia tørnet vi inn. Seiv er jeg
noe over 1.90 høy og arrangerte meg med hodet
i en hylle ved enden av køya.

Lørdag morgen opprandt med seks relativt
uthvilte karer rundt et enkelt frokostbord på
SeaSide. Vi staret dagen med å ragge Göteborg
rundt etter postkort, bøker og annet maritimt.
Asbjørn, Atle og jeg endte helt oppe ved
Liseberg og måtte ta taxi tilbake for å rekke neste
post på programmet: Besøk ved Göteborgs
Maritime Centrum.

Først fyrskipet Fladen fra 1915, så over i
lastebåten Fryken fra Broströms Sverige-
Englandsfart. Bygget i 1938. Deretter krøp vi
gjennom ubåten Nordkaparen fra 1962 og over
i jageren Små/andfra 1956. Samlingens største
objekt, 121 meter langt og kraftig bestykket.
Med kanoner i alle størrelsen, torpedoer,
antiubåt-våpen og tidlige missiler. Disse så ut

Gutta på Göteborgstur
Ved Steinar Knoll

Fra dekket av jagaren Småland, fra venstre Atle Wilmar, Steinar Knoll,
Asbjørn Karlberg, Per Erik Johsen, Arne Harsund og Harald Bjørkli.

som små jetfly og hadde sin egen hangar under dekk. Til
slutt tok vi en tur gjennom monitoren Sölve. Egentlig bare
et metallskall, men med tydelige indikasjoner på hvordan
det vil bli. Etter en slik maraton meldte det seg behov i form
av mat og drikke. Vi embarkerte da dampskipet Marieholm
fra 1934, Svenska Amerika Liniens siste feeder fra
Østersjøen. Deretter Marinens stabsfartøy i mange år. Nå
som en del av det maritime sentrum fungerer hun som bar
og restaurant.

Lørdagens siste post var et besøk hos våre venner i Klubb
Maritim, Västra kretsen og deres klubbhus på Klippan. Her
måtte han vi egentlig skulle møte jobbe, men vi fikk en annen
guide som viste oss rundt i bilioteket og klubblokalene.
Dessverre ser det ut til at de av økonomiske grunner snart
må finne seg et annet sted. Etter å ha gitt dem et minne i
form av et par klubbnåler og en bok om NAL, besluttet vi
oss for å spasere tilbake til båten. Det ble dagens andre drøye
spasertur. Kvelden ble avsluttet med et måltid på Marieholm
med litt kaffe og annet godt. På søndagen fikk vi en omvisning
på SeaSide etter frokost. Fra bru til maskinrom. Båten skal
nå legges ut for salg. For et par måneder siden gikk hun i
dokk, for egen maskin. Til neste år er det en gammel svensk
isbryter som skal fungere som pensjonat.

Etter omvisningen marsjerte vi i samlet flokk til Lilla
Bommen for å reise med den norskbygde Älvsnabben 5 mndt
på havna. Vi skulle til Göteborgs Sjøfartsmuseum og reiste
derfor helt ut og halvt tilbake. Harald hadde nå fått god kontakt
med de innfødte og forsvant tidlig inn i styrehuset. Der ble
han til vi var framme. Vi andre fløy mndt på øverste dekk og
fektet med foto- og videoutstyr. Det var endel å se på havna.
Tankeren Petroskald, Wallenius-skipet Tristan i tørrdokk, flere
av Rödas bukserbåter, flere Stena-ferger og Seacat. Plass en
masse mindre veteranbåter som Diana og Bohuslän. Den
engelske patruljebåten Shetland lå også inne. Etter
sjøfartsmuseet vandret vi tilbake til GMFC og hentet bagasjen.
Alt i alt en meget vellykket tur. Alle kjøredledningen holdt seg
på plass på hjemturen. Takk til NSB.
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Jon Blom Bohre efterlyste i Skipet 1.98
uppgifter om vad som hände med den
norska barken Alm efter försäljningen
til Sverige under första kvartalet 1914.

Köpare var ett partrederi i Bergkvara,
som gav henne det nya namnet Norden.
Hovudredare var grosshandlaren Fritz
Alm, som själv hade 18/24 i skutan.
Befälhavaren Augustin Petersson hade
återstående 6/24. Mot slutet av år 1916
tvingades Petersson att gå i land, sendan
han iunsjuknat i malaria.

Den officiella redogörelsen för den
svenska handelsflottans krigsförluster
1914-1920 berättar följande:

Norden avseglade den 18 oktober
1917 från Hull med last av 709 tonn
koks destinerad till Köpenhamn.
Fartyget har sedan icke avhörts, varför
det under resan måsta hava förolyckats
med man och alt. Rörande orsaken till
olyckan er intet bekant; någat skäl för
antagande att det det gått under på
grund av bristande sjövärdighet
förefinnes dock inte. Skandinaviske
tidningar av den 26 oktober 1917
innehöllo en notis, att et kokslastat
fartyg enligt officiell tysk admiralitets
förklaring blivit torpederat i Nordsjön.
Huruvida detta meddelande står i något
sammanhang med Nordens försvin
nande har emellertid icke med säkerhet
kunnat avgöras.

I Nordens tolv man staka besättning
fanns två norrmän; matroserna Ludvig
Fugleseth från Ålesund, fødd 1898, och
Edvin Petersen från Trondheim, fødd
1891.

Tore Ohlsson har mange av de samme
opplysninger, men i tillegg:

Såldes den 6-2 1914 av Jens
Marcussen i Askerøen för 20.000 kr till
P/R handare Fritz Håkan Alm i
Bergkvara, varvid namnet ändrades till
Norden. Vid indköpet till Bergkvara var
fartyget liggandes i Köpenhamn i
havrerat skick, och den 18-2 1914
anlände fartyget Landskrona för att
därstädes repareras, och den 7-5 1914
avseglade fartryget på sin första resa
under svensk flagg till Kuusiluoto nära
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Barken Alm

Olle Renck

Torneå för att lasta splittväd til Ply
mouth.Vid krigsutbroddet 1914 blev
fartyget liggandes kvar i Kuusiluoto,
men kom så småningom iväg och ank
rade i september 1914 på Bergkvara rädd.

I Arne Bardalens intressanta redo
görelse för Amulf L’Orsa ASs historia
i Skipet 1/98 hade tyvärr insmugit sig
et fel. Det gäller bogserbåten Lokraft
(II). Hon byggdes mycket riktigt 1939
i Viborg men levererades inte til Köping
utan med namnet Storgrogg til A F
Söderströms Skeppsstuveri AB i Stock
holm. Inte förän 1962 såldes hon av
Söderströms til Köpings stad (hamn
styrelsen) och fick det nya namnet
Runskär. Fortsättningen av hennes
historia har jag inte något att invända
emot.

Bardalens uppgifter om den svenska
tiden för tankläktarna Pegasus/Bonus
och Friskus/Mågerøen var knappa och
uprecisa. Tyvärr kan jag inte tillägga
eller percisera dem, vilket beror på att
de två var uregistrerade i Sverige och
att det därför är svårt att nu få fram mer
uppgifter om dem.

I nummer 1.1998 var det et interessant
bilde fra Oslo havn. Det var spørsmål
om den lille rutebåten som var
underveis til Pipervika. Jeg har studert
litt på biidet og kommet til at det må
være dampskipet Fram som gikk i rute
på øyene øst for byen.

Selskapet som eide Fram het AS
Fjordruter. Selskapet hadde også en
annen liten passasjerbåt som het
Lagfjord. Den hadde ikke tak over
akterdekket, men det kan være tatt ned
senere da den ble brukt som taubåt. Det
kan også være den som vi ser på biidet.
Begge de to båtene hadde mast rett
foran styrhuset. Det skal bli interessant
å høre andre leseres mening om det.

Black Prince gjorde sin første tur til
Newcastle i mai 1938 med kaptein Finn

UOrsa köpte en grogg

Oslo havn 1938

Olle Renck

Wickstrøm som fører. På grunn av
krigens utbrudd valgte rederiet å legge
opp skipet i Kristiansand i september
1939. På slutten av 1941 befant Black
Prince seg i Danzig hvor det ble bombet
i brann av allierte fly. Jeg så vraket av
“Prinsen” i Antwerpen, der det lå
opplagt straks innenfor den store slusa.
Vraket ble senere hogd omkring 1950.

Videre ser jeg at det er spørsmål om
det er San Miguel, San Andres eller
Sardinia. San Miguel er det ikke, for
den var baklader. Mellom San-båten
og flytedokka ligger det en stor
steambåt med solseilsribber på bakken.
Det kan være en Brusgaard-Kiøste
rud’er, de de seilte jo på varmen.

På beddingen foran Bergensfjord står
det et nybygg, kan det være Bomma
eller Bessl Bomma ble levert fra Aker
i 1938 og B ess i 1939. Jeg har vært
ombord i Bess to gånger som matros
etter krigen.

Det er rart å se at Banaderos og Black
Prince hadde utkikkstønner i formasta.
Arendalske Kong Oscar II ligger med
sort skortsien, og jeg husker de (Aren
dals Dampskibsselskab) malte om etter
krigen til gul skorstein med sort topp
og blått flagg ADS-merket i hvit
forkant. Kan føye til at San Andres og
Sardinia ble forandret endel på ut
seende ettersom de fikk nye skorsteiner
og kortere master.

Thorald Nilsen, Tvedestrand, har flere
detaljer om Jensen-båter, ref artikkelen
i nummer 1.1998.
D/T Mytilus var kjølstrakt 19.2.1915,
sjøsatt 14.5.1916. Maskinen var
produsert ved byggeverftet. Levert
16.8.1916.
D/T Gundine (1921) hadde maskin
produsert av byggeverftet. Etter forlis
ble vraket trolig hevet og hugget i 1949.
D/T Marit (1918). Maskinen prodsert
ved Central Marine Engine Works Ltd,
West Hartlepool.
M/T Petter (1935). Kontrahert 5.10.

Mer om J P Jensen

Anders Grindlia,
Bjerkås i Asker



Denne idylliske scenefra rundt 1920
viser Stolt-Nielsen-familiens landsted
og lystbåter ved Haugesund, i den
korte glanstiden etter Første
verdenskrig.

Den store motorbåten Louise ble
bare brukt en sesong eller to før den
ble satt på land og senere skadet på
grunn av dårlig oppstøtting. Den ble
likevel reparert og solgt.

Merkelig nokfinner jeg ikke båten
verken i Lloyd’s yacht-register eller i
KNS register over medlemmenes
fartøyer.

Spørsmålet er om Louise ble solgt
til annen bruk, f eks som reisendebåt
på 20-tallet. Er det noen som trekker
kjensel på dette elegante fartøyet?
Foto via AlfJ Kristiansen

1934, sjøsatt 16.4.1935. Maskinene var
2T enkv produsert ved byggeverftet.
Ankom 15.9.1962 opphuggingsverftet
i Santander.

D/T Marit II. Maskin produsert ved
byggeverftet.
D/T Petter II. Byggeprisen var GBP
59.000. Maskin produsert ved
byggeverftet. Solgt 11.1954 til British
Iron & Steel Corp for hugging ved
Hughes, Bolkow & Co Ltd, Blyth,
ankom Blyth 28.11.1954.
D/T Gundine (1944), var verftets
byggenummer 32. Maskin produsert
ved Canadian Allis Chalmers Ltd, Mon
treal. Sjøsatt 12.1943. Ankom
15.7.1971 til Steel Corp of India, Bom
bay for opphugging.
D/S Marit (1943) var verftets bygge
nummer 775. Kjølstrakt 16.9.1943 og
sjøsatt 30.9.1943. Maskin produsert ved
Iron Firemen Manu-facturing Co, Port
land Oregon. Levert 8.10.1943.
Ved salget i 1955 var manager N J
Goulandris Ltd, London. Ved salget i
1959 var managers John Theo & A T
Vatis, Piraeus. Forlenget 1962 til 8426
brt ved lino Shipbuilding & Engineer
ing Co, Maixuru, Japan. Ved salget i
1967 var manager G Kefalas-Palmco
Shipping Inc, New York. Ble hugget
av Aureliano Perez Ibarra, Gandia.
M/T Kvint, byggepris NOK 2.414.000.
Levert 14.11.1929. Solgt til Jensen
24.3.1949. Prisen til hugging var GBP
57.000.
MT Credo (1951). Maskinen var 2T
enkv produsert ved byggeverftets
avdeling i Barrow.
MT Curro (1955). Maskinen var 2T

enkv produsert ved byggeverftets
avdeling i Barrow.
M/S Capto (1957). Maskinen var 2T
enk. Levert 15.10.1957.
M/T Canto (1958). Maskinen var 2T
enkv produsert ved byggeverftets
avdeling i Barrow.
Solgt til Finland 26.8.1968, overlevert
i Rotterdam 6.11.1968. Salget i 1982
mener jeg skal være:
3.12.1982: Associated Euro-Atlantic
Shipping Corp (Polemis Bros), London,
reg Panama. Pris USD 500.000
11.7.1985: Ankom Chittagong Roads.
Pris til hugging skal ha vært USD
874.180.
D/S Candida, Maskinen var produsert
ved David Rowan & co Ltd, Glasgow.
Såvidt jeg vet ble fartøyet hevet i 1949.
M/T Cardo (1964). Ble hugget i
Xingang, China.
M/S Condo (1957). Kontrahert 5.1951
som tørrlastskip på 9150 tdw. 1951:
Kontrakten omgjort til M/T på 18.250
tdw, omgjort i 1952 til M/T 32.000 tdw,
omgjort i 1955 til M/T 34.300, omgjort
1956 til M/T 34.750 tdw, omgjort i
1957 til M/T 35.000. Sjøsatt 2.1957.
Prisen ved salget i 1964 var GBP
950.000.
M/T Capto (1964). Sjøsatt 12.5.1964,
levert 8.10.1964. Byggepris SEK
47.384.101. Solgt til Jensen 16.4.1968.
M/T Credo (1968). Sjøsatt 11.5.1968,
levert 12.7.1968.
M/S Claro (1965). Ved salget i 1979
var prisen USD 4.550.000.
M/S Canto (1967), Maskinen var
bygget ved verftets avdeling i Osaka.
Ved salget i 1975 var managers

Embiricos Shipping Agencies Ltd, Lon
don.
M/T Curro (1971). Levert 31.12.1971.
M/T Cerno (1967). Ved salget i 1979
var managers Dolphin Maritime Corp,
Piraeus.
M/T Condo (1985), sjøsatt 11.5.1965,
levert 5.10.1965. Byggepris SEK
51.345.674. Ved salget i 1976 var man
agers Hunting & Son Ltd, Newcastle.
28.5.1978 solgt Nan Sin Steel Enter
prise Co, Kaohsiung, hugging startet
10.8.1978.
M/T Caleo (1967). Levert 25.4.1967,
byggepris NOK 61.100.000.
M/T Wangstar. Levert 27.6.1968, solgt
til Jensen 27.2.1974.

Vore tacksam for hjälp med historik
under norsk flagg av följande fartyg:
Motorjakt Alkan, byggd 1918 i
Kungsviken av Anders Mattsson som
jakt med namnet Familjen for P/R
fiskare Hindrick Alfred Andersson i
Grundsund. I september 1920 försågs
fartyget med en motor om 30 eff hk av
typ Skandia. Såldes på exekutiv
auktion den 28-12 1925 för 5.700 kr till
Victor Lindbom i Lysekil, som
vidaresålde fartyget den 23-1 1926 til
P/R Johan Ernst Johansson med Sannäs
som hemort.
Den 10-11 1932 anmäles att fartyget
sålts till köpare i Norge för 9.600 kr,
kan någon berätta om fartygets öden i
Norge? Troligen omdöpt, men til vilket
namn? 46,32 brutto, 24,33 netto, längt
16.09 meter,m bredd 6,12 meter.

Norsk-svenske fartøy
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Hvem kan identifisere denne lille fraktebåten, fotografert ca 1968. Det er et
stålfartøy rundt 65 fot, bygget med baug for å gå i isen. Redaktørens foto.

Fiskebåten Dagny GG-68. Byggd 1927
på Donsö av Otto Granquist mned
namnet Dagny för fiskare Karl Höglund
Donsö, försågs vid leveransen med en
motor om 72 eff hk. Såldes den 18-5
1938 för 19.000 sv kr till Kristian Røre
i Tønsberg, men vad hände sedan?
Längd 14.48m, bredd 5.96 meter, 35.38
brutto, 15.66 netto.
Fiskebåten Hebe LL-887. Byggd 1912
i Moen, Norge av Christian Knutsen med
namnet Walen för PR Mathias
Gunnarsson i Smögen. Den 19-11 1935
intygas att fartyget sålts av Skandia-
Verken AB i Lysekil för 7.500 kr till PR
fiskare Carl Ivar Nordblom med
Fjällbacka som hemort, fick nu
fiskerinummer SD-847, samt omdöptes
till Hebe.
Såldes den 10-9 1937 för 10.200 kr til
Urbanus Knutsen-Vorre og Oskar
Halvorsen-Vorre i Kopervik, fikk
troligen norsk signal LITT och behöll
namnet Hebe.

I min samling har jeg et biide
krigsårene som jeg gjerne ville få
kommentert av leserne.

For meg ser det ut til å være tatt ved
Nyhavna i Trondheim, fra Lade-
hammeren sørover mot byen.
Det viser übåtbunker Dora under
oppføring, mens det i forbrunnen
ligger etfartløy som ser ut til å ligge
med slagside fra land.

Er det noen som kan bekrefte
identifiseringen og som vil driste seg
til å anslå tidspunkt og fartøy?
Bak på bildet er notert V.157, trolig

tysk marinenummer.
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ll ,51 brutto, 10.98 netto, längt 13.25
meter, bredd 5.35 meter.
Motor-galeasen Anna. Byggd 1909 i
Kristiansund, Norge, troligen med
namnet Lydianna. Såldes den 7-11
1919 som Lydianna av Harald Hansen i
Greåker, Norge for 18.500 kr till skeppare
John Edvin Spindel med Långö som
hemort, omdöpt till Anna.kr 1920
försågs skutan med motor om 25 eff hk.
Såldes den 10-2 1928 för 8.000 kr till
skeppare Johan Peter Teodor Olsson med
Hamburgsund som hemort. Soldes 15-1
1931 för 12.000 kr till PR sjöman Johan
Gunnar Johansson, fortfarande med
Hamburgsund som hemort. Såldes den
3-1 1936 til skeppare Nestor Olsson i
Hamburgsund för 5.000 kr.
Såld den 3-3 1938 för 11.000 kr til PR
sjöman Johan Adolf Sandberg i
Grebbestad, som den 19-12 1939 säljer
Anna för 7.175 kr till Lauritz Pedersen
i Svelvik, Norge. Troligen fick skutan
nytt namn i Norge, är även interesserad

av fartygets norska historik före 1919,
samt självklart vad som hände fartyget
efter att det sålts til Norge 1939.
49,87 brutto, 35.10 netto, längd 17,94
meter, bredd 5.36 meter.
Fiskebåten Matilda MD-474. Byggd
1927 i Simrishamn av Ernst Davidsson
som fiske m/s Matilda för P/R Isak Fa
bian Wikström med Astol som hemort.
Försågs vid leveransen med en motor
om 75 eff hk.
Den 5-12 1929 såldes 172 del til fiskare
Louis Sigfrid Larsson i Astol som blir
fartygets hovudredare med Astol som
hemort. Den 4-10 1934 säljer Louis
Sigfrid Larsson sin 1/2 till medredaren
Ludvig Mortimer Wikström i Astol som
blir ensam ägare samt ny hovudredare.
Såldes den 26-10 1938 för 21.000
norska kr till Simon J Øvretvedt, Hans
H Øvretvedt, Ame K Øvretvedt, Johan
nes K Øvretvedt, samt Lars J Øvretvedt,
alla från Haugesund. Troligen fikk
fartyget nytt namn i Norge, men vilket?
56,42 brutto, 21,10 netto, längd 18,96
m, bredde 5,83 meter.
Motor-skonaren Stenbjörn. Byggd
1918 i Hällevik som motorpråm med
namnet Stenbjörn för Svenska Staten i
Stockholm, anges vara motorskonare
år 1921.
Såldes den 19-5 1927 för kr 7.000 till
P/R kantor Albin Josef Larsson med
Lerberget som hemort. Såldes den 15-
1 1930 för 15.067,83 kr till kustvakt
Nils Peter KLarsson i Lerberget som
var ensam ägare.
Den 21-2 1931 intygas at fartyget sålts
till kapten Christian Blomvik, kapten
Osvald Rørstad, samt maskinist Marius
Blomvik, alla från Ålesund i Norge.
Vad hände fartyget i Norge, förmod
ligen omdöpt?
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74,03 brutto, 48,64 netto, längd 23,59
m, bredde 5.86 meter.
Fiskebåten Tonfisken, GG-229. Byggd
1908 i Strömstad vid Craafords Slip &
Mekaniska Verkstad med namnet
Bolinder VII för J & C G Bolinders
Mekaniska Verkstads AB i Stockholm.
Den 19-10 1932 intygas att fartyget
numera kallas för Tonfisken och har
sålts av J & C G Bolinders Mekaniska
Verkstads AB till skeppare Harald
Hansson med Hönö som hemort. Ar
1933 var fartyget försett med en
Bolinder motor om 124 eff hk. Såldes
den 24-5 1934 till P/R fiskare Vemer
Isidor Hansson, Hönöför 6.700 kr.

Såldes den 6-12 1935 för 7.500 kr till
herr A Weller och herr A Pedersen i
Flekkefjord. Vat hände sadan?
43.16 brt, 12.05 netto.

Olav K Westby på Finnsnes kamn
komplettere endel opplysninger i
tidligere nummer:
Skipet nr 4 1992 side 40: Forlis 1925:
Gottfried ble berget etter grunnstøt
ningen og ble kjøpt av Harald Berg i
Tromsø som brukte den som kullekter
på Tromsø havn til langt ut i 50-årene.
Den sank til slutt på nordhavna i
Tromsø etter at tjenesten var over. Dette
ifølge boken «Ishavsskutenes historie»
side 66-71.
Skipet nr 172.94 side 49: Foto av CE-3
viser ikke en av båtene bygget ved
Lysøsund mek Verksted, opplyser Finn
R Hansen som har skrevet boken om
verftet. I boken side 9 er en ganske lik
båt fotografert, men det er en båt fra en
reklamebrosjyre fra Vaagen Verft hvor
Lysøysund kjøpte tegningene til sine
«Hemne-båter».
Skipet nr 2.1996 side 33. Foto av ukjent
betongvrak i Flatangherleia må være
Renshavn ex Pinte (1945/268/192)
som grunnstøtte på Vettabåen 7. januar
1965. Foto i boken «Cementbåtene»
side 114 er ganske identisk med det i
Skipet.
Skipet nr 3.1996 side 46: Det ble
etterlyst opplysninger om dampskipet
Stork som forliste ved Brønnøysund i
september 1898. Fra Harold Appleyard
i WSS har jeg fått opplyst at det var
bygget i Dundee i 1864 for et London-

Diverse oppdateringer

Ekebergsvägen 3
S-375 91 Mörrum

Tore Olsson

Linebåten Oldersund ble ifjor hugget ved Stoksund Skipsopphugging, som fotografert i
august 1997 avBåtfoto, Boks 86, 7170 Åfjord. Den var bygget så sent som i 1975 som

Furuno, og ble kondemnert etter havari.

rederi og ble solgt til et annet London- Topdalsfjord II levert av Moss Værft i
rederi i 1898. Den var på tur fra Obj i 1943. UUer 1946-74, Jomi 1972-90.
Russland til London med hvetelast da Innkjøpt fra Sverige og registrert som
det totalforliste ved Brønnøysund. Eide Chief 1990-93, Boa Chief 1993-.

I boken «Ishavsskutenes historie» 1943. Senere Doggerbank 1959-64.
nevner Jakobsen-brødrene at tyskeme Maltese Terrier 1964-72, Maltese
under krigen bygde fem isgående Samson 1972-86, Atlantic Ocean 1986
taubåter. Av disse har jeg funnet frem og er fortsatt i Lloyd’s 1997 under dette
til følgende: navn.
Lyngenfjord som ble sjøsatt i 1944 på Topdalsfjord og Gulosenfjord var
Kaldnes Mek Verksted. ferdigbygd opprinnelig kontrahert ved Trondhjem
1949 som Norsel ved Flensburger Mek Verksted som byggenummer 217
Schiffbau. Kondemnert 1993. og 218, ifølge Finn R Hansens bok «her
Fættenfjord levert av Akers Mek byggedes Skibe 1843-1986».
Verksted i 1942. Senket 1943, men Det er lurer på, var det byggel eller
hevet. Levert av Ørens Mek Verksted i bestilt Bere enn disse fem?
1947 som Herøyfjord. S ank 1949. Olav K Westby
Aasenfjord levert av Akers Mek
Verksted i 1944. Ombygd av Nylands
Verksted og levert som Norvarg i 1959.
Kondemnert 1992.

Skipsfotos
En gång i månaden utkommer mina listor med ca 400 skandinaviske

och ex-skandinaviska fartyg. Hög kvalitet, färg och svartvitt.
Sett inn 25 NOK på mitt norske Postgiro 0805 1932235 for porto för

fyra månader.
Se även http:Hheml .passagen.se/dom8249.shipping.html

Donald MacFie
Västgötagatan 1

S-441 43 ALINGSÅS

Gulosenfjord levert av Moss Værft

navn.
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Nye medlemmer 01.02.1998 - 05.05.1998.
45 B Hans Kr. Bukholm

269 B Øyvind Erlandsen
1590 0 Bjørnulf Sørensen
15910 Roger Kristiansen
1592 M/T “JORUNN KNUTSEN”,
S1593 Klubb Maritim Söndra Krets

1594 Otto Leon Øksnes
1595 B Arvid Rognaldsen
1596 Alf R. Dymes
1597 0 Egil R. Kopstad Holmestrandgaten 2
1598 Leif A. Hanssen Lovik

1599 Jan Benny Johansen Liarvei 6
1600 Kjell Ødegaard Postboks 604 Sentrum
16010 Ole Nesset Hansen Postboks 70
1602 Leif B. Knudsen Snikveien 169

1603 Geirmund Leon Tysse Drivgamveien 15
1604 André Otterå Arenfeldtsvei 33
1605 Håvar Sundet

1606 B Jonny Slettevold
1607 B Øm Midttun Søråshøgda 72
1608 0 Asbjørn Vikane Espeli
1609 0 Jan Erik Aas Oppegårdsvei 209
1610 0 Sandefjord bibliotek, Hovedbiblioteket Postboks 2025
1611 Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Dødsfall:

100 Thomas Floran

Utmeldinger:

S 1183 Göran Åberg

Korrigerienger/ adresse endringer m.m.:
1249 Torleif Andersen
139 Håkon LarssonFedde
1413 Kåre N. Kristiansen
1079 Torfinn Svedal
1396 B Tor Vidar Mehammer

39 0 Einar Hegland Hansen
1302 Roald Tangen
1209 0 Johan H. L’Orange
1097 Sverre Vik

Medlemsnytt
Ibsensgate 100
Daniel Hansens gate 8
Ankerveien 1

Bergfrueveien 4 E
Velferden, Postboks 2017

Biblioteket Sjömannsgården
Drottninggatan 46
Jonsokkollen 10

Måseveien 20

Torkjelsvegen

Postboks 1320

Postboks 5076

Gabriel Lunds gate 3
Skoleveien 21

Postboks 89 (Sognefjordv. 112) 5842 LEIKANGER
Postboks 36
Ostadalsveien 64
Tustnaveien 7
Lurudveien 30

Hauglandsveien 181

5037 SOLHEIMSVIKEN
5008 BERGEN
3133 DUKEN
1663 ROLVSØY
5501 HAUGESUND

S- 252 21 HELSINGBORG
6500 KRISTIANSUND
5440 MOSTERHAMN
6500 KRISTIANSUND
3112 TØNSBERG
8484 RISØYHAMN
4815 SALTRØD
6001 ÅLESUND
1312 SLEPENDEN
5510 VORMEDAL

4085 HUNDVÅG
4630 KRISTIANSAND
7168 LYSØYSUNDET
5200 OS
5046 RÅDAL
1825 TOMTER
1405 LANGHUS
3237 SANDEFJORD
6001 ÅLESUND

7016 TRONDHEIM

441 43 ALINGSÅS

9020 TROMSDALEN
4550 FARSUND
8372 GRAVDAL

5410 SAGVÅG
0753 OSLO
6500 KRISTIANSUND
2020 SKEDSMOKORSET
5500 HAUGESUND



M/S SETTE MARI
07.10. 291 brt.

M/S SOMMARØY
09.10. 33 brt.

M/S RANA FRAKT
14.10. 1.156 brt.

M/S NORDSNURP

M/S HANS HANSSON

M/S ANTARES
16.10. 27 brt.

M/S LEINEBRIS
17.10. 935 brt.

M/S SKARSTEIN

M/S ATLANTIC SURF II

M/S POLAR TRADER
27.10. 2.295 brt.

M/S HELGELAND
28.10. 401 brt.

M/S SALMO VEST
29.10. 467 brt.

M/S THELITA

Lekter EIDE LIFT 2 LK6115 - Eide Marine Services A/S, Høylandsbygd/Bergen

M/S NAUTILUS SURVEY LIXR - Seløy Kystberedskap AS, Seløy/Sandnessjøen

M/S TROLLFJORD LCLJ - Sjøkurs AS, Stavanger

14.10. 379 brt.

15.10. 132 brt.

20.10. 36 brt.

24.10. 2.098 brt.

29.10. 1.448 brt.

04.11. 1.503 brt.

05.11. 111 brt.

10.11. 48 brt. - ex ikke reg. SJØTROLL.

Fred Olsens nye rolro-racer Bayard underførste anløp i Lai-vik i desember. Foto Bjørn Atle Krohn Johansen

I

LIZO - Bømlo Engineering and Constructors AS, Rubbestadneset/Haugesund

é

LIYG - Heggøy AS, Holmedal/Flørø (SF-7-A).
- ex britisk reg. SETTE MARI
LITE - Peter Tidemand Mailing Brandt, Stabekk/Oslo
- ex ikke reg. før (B. 1979 i Kaohsiung).
LIXX - Rana Frakt AS, Austrheim/Bergen
- ex tysk reg. HEYO PRAHM
LIYU - Rajoma AS, Lødingen/Harstad (N-21-VV).
- ex br. reg. KROSSFJORD ex norsk reg. s.n.
LIZK - Kvitsøy Maritime Senter AS, Kvitsøy/Stavanger
- ex svensk reg. HANS HANSSON ex norsk FRØVÆR

- ex tysk reg. ANTARES II
LIWR - Partrederiet Leinebris ANS (Paul Harald Leinebø), Leinøy/Ålesund
- Solstrand AS, Tomrefjord (62) (M-505-HØ).
LIZE - Slep og Fortøyning AS, Ulset/Bergen

LIYR - Barentsskjell AS, Tromsø (T-47-T)
- ex dansk. reg. YDUN

- ex Aregentina reg. ATLANTIC SURF II ex norsk reg. LEIRANGER
LIZW - Team Ship AS, Kristiansund
- ex NIS reg. POLAR TRADER
LIWY - Helgeland Trafikkselskap AS, Sandnessjøen
- Båtservice Holding AS, Mandal (16)
LIRG - Florø Fisketransport AS, Florø
- Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (85).
LIYP - Thelita KS (Gunnar Kjønnøy Rederi), Oslo/Kristiansund
- ex NIS reg. ELIN CHRISTINE

- ex russisk reg. SUDOPODYOM 1.

- Solnes Båt AS, Ottersøy (91).

Norsk Ordinært Register
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M/S NESSET
10.11. 33 brt.

M/S KAMARO

M/S WATERBJØRN
18.11. 170 brt.

M/S IREX AV

M/S GUNNAR LANGVA

M/S NORMAND ATLANTIC

M/S RHAPSODY IN BLUE

M/S INGEBORG PLATOU
26.11. 40 brt.

M/S JULIE

Rig ÅSGARD A

Rig BIDEFORD DOLPHIN

M/S RONJA CHRISTOPHER

M/S ERIK BYE LITD
05.12. 96 brt.

M/S BAJAZZO
09.12. 46 brt.

M/S ROLF
10.12. 85 brt.

M/S MELINA

M/S BOA MASTER

M/S NORTH CHALLENGER
18.12. 1.968 brt.

M/S EROS
22.12. 2.148 brt.

M/S BOANES HAV

M/S AMBASSADÖR

M/S VESTBAS

Lekter EIDE BARGE 5 LK6254 - Eide Marine Services A/S, Høylandsbygd/Bergen

M/S FAR SAILOR

M/S POLAR TRADER

M/T BOW CARDINAL

M/S SANCO CHASER

M/S HØEGH MINERVA

M/S HØEGH MIRANDA
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17.11. 688 brt.

19.11. 47 brt.

25.11. 1.428 brt.

26.11. 3.690 brt.

26.11. 21 brt.

27.11. 198 brt.

28.11. 89.013 brt.

28.11. 8.403 brt.

05.12. 499 brt.

12.12. 94 brt.

12.12. 362 brt.

23.12. 326 brt.

23.12.

30.12. 358 brt.

30.12. 2.205 brt. -ex fransk reg. LA MARQUISE ex norsk EIDE BARGE V

02.10. 3.057 brt.

02.10. 2.295 brt.

03.10. 23.196 brt,

08.10. 440 brt.

14.10. 30.995 brt,

14.10. 30.995 brt. -ex Bahamas reg. HØEGH MIRANDA ex norsk reg. s.m.

LFGB

Norsk Internasjonalt Skipsregister

LISX - Nesset Båtcenter AS, Ås/Drøbak
- Marine Projects Ltd., Plymouth (T 6054).
LJAE - Kamaro A/S (Karl Ame Holvik), Måløy (SF-8-S).
- ex islandsk reg. TJALDUR II.
LJAC - Kristiansund Taubåtservice A/S, Kristiansund
- ex tysk reg. BUGSIER 4.
LIYM - Rolf Konrad Kroll, Oslo
- ex br. reg. IREX OF HANKO.
LIYY - Gunnar Langva AS, Ålesund (M-189-A)
- ex br.reg. SERENE V.
LIQB - Solstad Rederi AS, Skudeneshavn
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (240)
LITM -T. H. Holm Hoffsborg (Truls Herman Holm), Oslo.
- Najadvarvet AB, Henår (520 NR. 20).
LIWF - Tønsberg Havnevesen, Tønsberg
- ex svensk reg. HALMAR A:SON TESCH ex norsk MOFFEN
LJAP - Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen.
- ex islandsk reg. SOLFJELL.
- Den Norske Stats Oljeselskap A/S, Stavanger
- Hitachi Zosen Ariake Works, Nagasu (1070).
LFGC - Fred Olsen Drilling AS, Oslo
- ex br. reg. BIDEFORD DOLPHIN ex norsk reg.
LIRZ - Sølvtrans AS, Ålesund
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (148)
- Redningsselskapet, Høvik/Oslo
- Båtutrustning AS, Rubbestadneset (103)
LJAS - Kings Legend Shipping ANS (Stig Larvin), Høvik/Oslo
- ex br. reg. JUTTAIV.
LJAU - Slep & Sjøtransport AS, Sponvika/Halden
- ex svensk reg. HERON.
LUV - Svein Skotheim AS, Bønes/Bergen
- ex Honduras reg.
LJAZ - Taubåtkompaniet AS, Trondheim
- ex spansk reg. CINHCO.
LISD - Brøvig Supply Skibs AS, Oslo/Farsund
- Søviknes Verft AS, Søvik (121).
LIVA - Eros AS, Eggesbønes/Ålesund (M-60-HØ)
- Slipen mek. Verksted AS, Sandnessjøen (59)
LIQO - Partrederiet Kolbjørn ANS (Harald Knut Møgster), Kolbeinsvik/Bergen
- O. Ulvans Båtbyggeri AS, Sandstad (421) (H-l-AV)
LJBI - Frank Nesvåg, Hauge i Dalane/Egersund
- ex br. reg. AMBASSADÖR (Skottland)
LJBC - Partrederiet Vestbas ANS (Tor Frantzen), Fosnavåg/Ålesund (M-66-HØ)

Voldnes Skipsverft AS, Fosnavåg (55)

LINH3 - Farstad Supply AS, Ålesund
- ex NOR reg. FAR SAILOR
LITZ3 - Seakon Shipping AS (Tor Husjord Management AS), Narvik/Tromsø
- ex NOR reg. POLAR TRADER
LADQ5 - Storli Chemical Tankers AS (Storli ASA), Minde/Bergen
- Kværner Florø AS, Florø (135)
LMOR3 - Sanco Holdings AS, Gjerdsvika/Ålesund
- ex NOR reg. SANCO CHASER
LAGI5 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas reg. HØEGH MINERVA ex norsk reg. s.m.
LAGJ5 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo



Wani Shipping har
flagget hjem sin Wani
Logger/ra svenskflagg.
Her er skipet fotografert
som Logger i Fowey i
mai 1996.
Foto Dag Bakka Jr

M/S HØEGH DUKE
14.10. 30.061 bit

M/S HØEGH DENE
14.10. 30.150 brt.

M/S HØEGH DYKE

M/S HØEGH DRAKE
14.10. 30.150 brt.

M/S AUTOPRIDE

M/S NORMAND SKIPPER

M/S SWAN CHACABUCO
31.10. 13.099 brt.

M/T HAVNOR

M/S ATLANTIC SURVEYOR
07.11. 4.575 brt.

M/S BERGON

M/T FJORD MASTER

M/T FRONT SPLENDOUR

M/S CONSENSUS REEFER

19.11. 7.239 brt.
M/S BREMON

M/T NORMAN LADY
22.11. 71.469 brt.

M/T BJARKØY
24.11. 1.627 brt.

M/S BAYARD
03.12. 20.198 brt.

M/T FRONT GLORY

14.10. 30.150 brt.

15.10. 11.591 brt.

30.10. 1.174 brt.

31.10. 902 brt.

11.11. 3.700 brt.

14.11. 1.174 brt.

17.11. 79.979 brt.

21.11. 5.312 brt.

10.12. 79.979 brt.

LAGK5 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas reg. HØEGH DUKE
LAGL5 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas reg. HØEGH DENE ex norsk reg. s.n
LAGM5 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas reg. HØEGH DYKE ex norsk reg. s.n
LAGN5 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo
- ex Bahamas reg. HØEGH DRAKE ex norske reg. s.n
LADZ5 - United European Car Carriers (Norway) AS, Grimstad
- Frisian Shipyard Wergelegen BV, Harlingen (506)
LIWH3 - Solhav Invest AS, Skudeneshavn
- ex NOR reg. NORMAND SKIPPER
LAGOS - Swan Reefer IV AS, Oslo
- ex Liberia reg. CHACABUCO.
LAGS5 - Norminol Trading KS, Tromsø
- ex færøyisk reg. MAGNI I.
LAGE5 - North Sea Surveyor Shipping AS, Klokkarvik/Bergen
- ex russisk reg. YURIY TRIFONOV.
LAFR5 - B&N Bylock & Nordsjøfrakt AS (Bylock & Nordsjøfrakt Sea Partner AS,
Sarpsborg), Oslo
- ex svensk reg. BERGÖN ex norsk reg. MINI STAR.
LADV5 - Master Shipping A/S, Måløy
- ex Panama reg. FJORD MASTER 1.
LAGY5 - London & Overseas Freighters Limited (Frontline Management AS,
Oslo), Hamilton/Bergen.
- ex br. reg. LONDON SPLENDOUR.
LAGW5- Consensus Reefer KS (Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS),
Trondheim
- ex nederlandsk reg. SCHOENER.
LAFN5 - B&N Bylock & Nordsjøfrakt AS c/o BDO Lorange og Brænda DA
(Sea Partner AS, Saprsborg), Oslo
- ex svensk reg. BREMON.
LAGX5 - Methane Carriers Ltd., (Leif Høegh & Co. Shipping AS), Nassau/Oslo
- ex Liberia reg. NORMAN LADY.
LAGH5 - Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø
- Stocznia Marynarki Wojennej, Gdynia (NS-504)
LAGD5 - Partrederiet Ganger Rolf & Bonheur (Fred Olsen & Co.), Oslo
- Fincantieri Cantieri Navali Italiana Spa., Trieste (5994).
LAHK5 - London & Overseas Freighters Limited (Frontline Management AS),
Hamilton/Oslo
- ex br.reg. LONDON GLORY.
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M/S SKS BANNER LAHH5 - SKS Obo Holding Limited (Repr.: Kriship Cartering AS, Fyllingsdalen/

M/S AASEJORD LAGZ5 - Aasen Transport AS, Mosterhamn/Haugesund

M/S ATLANTIC CHALLENGER LAHJ5 - Atlantic Challenger AS, Kokstad/Bergn

M/S LADY CYNTHIA LAHL5 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad Shipping ASA),

M/S LADY VALISIA LAHM5 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad Shipping

M/S LADY ELAINE LAHN5 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad Shipping ASA),

M/S LADY DAWN LAH05 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad Shipping ASA),

M/S LADY AUDREY LAHP5 - Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad Shipping ASA),

18.12. 1.978 brt. -ex Singapore reg. LADY AUDREY ex norsk reg.JARL VIKING
M/S FAR SEA LDP03 - Farstad Supply AS, Ålesund

M/S WANI LOGGER LAHS5 - Wani Logger AS (Wani Shipping AS), Oslo

M/S GARDWIND JXUU3 - Sauda Bulk AS, Saudasjøen/Haugeusnd

M/S GARDSEA LAUY3 - Sauda Bulk AS, Saudasjøen/Haugeusnd

M/S MILLENNIUM LAHT5 - Mellennium KS (Hagland Shipping SD), Haugesund

Oktober 1997:
M/S APOLLINARIS (JXJC) (35/-/1972) ex LEOPARD LADY -
90 - fra Medisinsk Forlag AS, Strømmen/Oslo til Asle Bøe/
Sarpsborg/Oslo, omdøpt til LEOPARD LADY.
M/S BENTE-KARIN (LMWC) (199/422/1967) ex SEIJO - 87 ex
BUARØY - 74 ex SIRI - 72 - fra A/S Fjordfrakt, Kolvereid/Namsos
til Jonny Gerhard Nakken, Stadsbygd/Namsos.
M/S BULK VIKING (JWVH) (857/1.250/1972) ex THUNBOX
2 - 86 ex VIKING SIGVALD - 79 - Bulk Transport AS, Harstad.
Hjemsted endret fra Haugesund til Harstad.
M/S FALKFJORD (LAHO) (31/-/1968) ex KEN-GØRAN - 91
ex NAUTILUS - 82 - fra Vesterålen Sjøambulanse Svein G.
Johansen, Stokmarknes til Jens Henrik Wold, Oslo.
M/S FAR SAILOR (LINH) (3.057/2.630/1997) - fra Farstad
Shipping ASA, Ålesund til Farstad Supply AS, Ålesund.
M/S FAR SUN (LHAT) (1.216/1.540/1982) ex FAR SOVEREIGN
- 93 ex SEAFORTH SOVEREIGN - 89 - fra Farstad Shipping ASA,
Ålesund til Farstad Supply AS, Ålesund.
Lekter FJORD-1 ØLEN (LM6184) (144/-/1977) - fra Maritime
Support A/S, Stavanger/Bergen til AS Fjordlekter v/
Vestnesregnskap AS, Vestnes/Bergen.
M/S FLAGHOLM (LLAH) (48/-/1943) ex HALO - 76 ex
HAVBLOMST - 64 - fra Ståle Kristoffersen, Vedavågen/Haugesund
til Lars Østensen, Strandebarm/Haugesund. I nov. omdøpt til
OLINE.
M/S GULLFJELL (LAUX) (383/509/1968) ex TERNINGEN -
93 ex SØLVSTJERNEN - 83 ex GULLFJORD - 73 - fra Jan Sævrøy,
Austrheim/Bergen til Varg Transport AS, Norddyrøy/Trondheim,
omdøpt GULLFJORD.
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17.12. 57.082 ber. -ex Bahamas reg. SKS BANNER ex NIS reg. SKS BANNER.

18.12. 3.086 brt. -ex Antigua og Barbuda reg. IRAFOSS.

18.12. 7.765 brt. -ex St. Vincent & Grenad, reg. ANNA.

18.12. 1.997 brt. -ex Australia reg. LADY CYNTHIA

18.12. 1.972 brt. -ex Singap. reg. LADY VALISIA ex NIS reg. FAR SUPPLIER

18.12. 2.127 brt. -ex Australia reg. LADY ELAINE ex NIS reg. FAR TRACER

18.12. 1.267 brt. -ex Australia reg. LADY DAWN ex norsk reg. SENORITA

19.12. 2.285 brt. -ex NOR-reg. FAR SEA

22.12. 2.602 brt. -ex svensk reg. WANI LOGGER

23.12. 1.900 brt. -ex NOR-reg. GARDWIND

23.12. 1.937 brt. - ex NOR-reg. GARDSEA

31.12. 6.355 brt. -ex Malta reg. AQUARIUS 2.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

Drift: V Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Bergen

Ålesund

ASA), Ålesund

Ålesund

Ålesund

Ålesund

M/S GUNNAR JUNIOR (LMNN) (238/285/1983) - fra Partr. Florø
fisketransport ANS (Ola Sveen), Florø til Florø Fisketransport AS,
Florø.
M/S HAVSTEIN (LHJF) (80/-/1986) ex MUMMI - 94 ex
LAUKHOLM JUNIOR - 91 - AS Roaldnes, Valderøy/Ålesund.
Slettet i merkeregisteret.
M/S HUGNAD SENIOR (LCCV) (24/-/1912) ex HUGNAD - 94
- fra Sjøselskapet Al (R. M. Jørgensen), Brønnøysund til Ulf
Bergum, Hesseng/Brønnøysund.
M/S LENALINE (LHEP) (427/300/1969) ex LECALINE - 84 -
fra B. M. Fagertun, Værøy/Haugesund til Lena Line AS, Narvik/
Haugesund.
M/S LINE GUNHILD (LFMJ) (34/-/1924) ex ARNE I - 93 ex
DON CARLOS - fra Endre Nordhøy, Tromsø/Fredrikstad til Steinar
Rømes, Tromsø/Fredrikstad.
M/S MOBY DUCK (LMWQ) (52/-/1967) ex LOS 061 - 91 ex
SKUDEFJORD - 86 - fraArvid Solstrand, Leknes/Svolvær til Moby
Duck Båtcharter MS AS, Trondheim/Svolvær.
M/S NORDKABEL (LGRY) (395/—/1969) - Bulk Transport AS,
Harstad. Hjemsted endret fra Bodø til Harstad.
M/S NORMAND SKIPPER (LIWH) (1.174/790/1975) - fra
Solstad Rederi A/S (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn til Solhav
Invest AS, Skudeneshavn.
M/S NORPOL AKTIV (JWMV) (49/-/1969) ex SHEEBA - 89 ex
ANNELIE - 86 - fra Tom Skatvedt, Oslo til Knut Strand, Oslo.
M/S PELLE PAN (LCXC) (27/-/1951) ex TOURIST - 82 ex
BÅTSERVICE III - 79 - fra A/S Pelle (Jan Sørensen), Arendal til
Veteran Fjordcruise AS, Tananger/Stavanger, omdøpt
SKREDDAREN.



Fraktebåten Nordvik fra
1960 er solgt til nye eiere
på Helgeland og harfått
navnet Optimar. Den hører
etterhvert til de eldre i sin
klasse.

Fotografert i Stavanger av
Kjell B Sønstabø.

M/T POLYSAGA (LHQO) (79.873/149.000/1991) - fra K/S
Rasmussen Tankers A/S II (Rasmussen Maritime Services AS),
Kristiansand til Rasmussen Navion KS, Kristiansand.
M/T POLYVIKING (LMEJ) (73.935/130.700/1983) - fra K/S
Rasmussen Tankers A/S IV (Rasmussen Maritime Services AS),
Kristiansand til Rasmussen Navion KS, Kristiansand.
Lekter SERVUS (LK2829) (314/-/1986) - fra Edda Fiskfarm AS,
Byrknesøy/Bergen til Firda Fiskefarm AS, Byrknesøy/Bergen.
M/S SPISSØY (LGTV) (32/-/1889) ex NALEY - 58 - fra Kristoffer
Kristoffersen, Oslo/Stavanger til Willy Holth, Røn/Stavanger.
M/S STAVØY (LCTA) (24/-/1942) - fra Ole A. Olsen, Mølnbukt/
Trondheim til Morten Foldahl, Brekstad/Trondheim. Fartøyet er
slettet i merkegisteret.
M/S VAAGSFJORD I (LJCJ) (40/-/1925) - fra Fridtjof Thrane,
Hamnvik til Per Tore Johnsen, Harstad/Hamnvik. (Slettet i
merkeregister.)
M/S VIAMAR (LOKE) (65/-/1950) ex NY-VIGRA - 96 - Vidar
Andersen, adresse endret fra Saltnes/Fredrikstad til Fredrikstad.
M/S VÅGSFJELL (LLTC) (202/305/1924) ex NYBORG - 97 ex
A ROSE - 46 ex HMS ADELPHI - 45 ex HMS SIESTA - 44 ex A
ROSE - 40 - Vågsfjell AS, Forvik. Hjemsted endret fra Kopervik
til Brønnøysund.
Fl.dokk AAS DOKKEN (LM2355) (1.243/-/1941) ex
HERØYDOKK - fra Aas Eigedom AS, Vestnes/Ålesund til Aship
A/S, Vestnes/Ålesund.

November 1997:
M/S ALEXIS (LELX) (39/-/1953) ex SJØSPRØYT II - 90 - FRA
Shipping Activities A/S, Gjeving/Oslo til Ståle Kristoffersen,
Vedavågen/Oslo. I des. hjemsted endret til Kopervik.
M/S ARNØYSTEIN (JWNT) (80/-/1957) ex JARDLY I - 67 ex
RADEK - 65 - fra Per Steinar Dale, Rong/Ålesund til Arild
Sekkingstad, Honningsvåg/Ålesund, omdøpt til RADEK.
M/S CHAIN SURVEYORI (LFQC) (135/-/1956) ex RAUBERG
- 90 ex SOGN - 84 - fra Chainco AS, Haugesund til Helge Harry
Nymo, Mørkved/Bodø, omdøpt til NYMOPEL.
M/S CLIPPERFJORD (JWLE) (71/-/1974) ex CLIPPER - 82 -
fra L. Rødne & Sønner A/S, Sjemarøy/Stavanger til Herlof Olsen,
Sem/Stavanger, omdøpt til KLIPPERFJORD.
M/S EIDE JUNIOR (LLAL) (440/488/1967/72/87) ex RIGG - 87
- fra Yngve Eide, Harstad til Bjarne Olav Eidnes, Grimo/Harstad.
M/S FAR GRIMSHADER (LHTE) (2.528/3.324/1982) ex LOCH
GRIMSHADER - 90 ex FAR SCANDIA - 89 ex STAD SCANDIA
- 89 - fra Farstad Shipping ASA, Ålesund til Farstad Supply AS,
Ålesund.

M/S FAR SCANDIA (LCNM) (2.637/3.000/1991) - samme som
FAR GRIMSHADER.
M/S FAR SUPERIOR (LCHV) (2.999/3.053/1990 - samme som
FAR GRIMSHADER.
M/T HANNE KNUTSEN (LHFB) (73.637/125.800/1995) - fra
Den Norske Stats Oljeselskap A/S, Stavanger/Haugesund til Navion
Maritime AS (Den Norske Stats Oljeselskap A/S), Stavanger/
Haugesund.
M/T JORUNN KNUTSEN (LHFD) (73.637/130.559/1995) -
samme som HANNE KNUTSEN.
M/S JULIUS (JXSU) (45/-/1987) - fra P/R Julius ANS (Helge
Møgster), Storebø/Bergen til AS Kvemsmolt, Storebø/Bergen.
M/S KAARE (LGMU) (46/-/1916) - fra Alfred Johan Larsen,
Henningsvær/Svolvær til Notros Spesialfrakt AS, Tromsdalen/
Svolvær.
M/S LAUVANGER (LDKU) (28/-/1943) ex M.W.ASHEIM - 91
ex HÅLOGALAND - 66 ex KIRKESKØYTA - 55 - fra Thore
Haagensen, Tennevoll/Hammerfest til Tore Ingebrigtsen, Tromsø/
Hammerfest.
M/S NORDVIK (LADR) (415/720/1960/85) ex SANDEMAN -
89 ex ROMSA - 82 ex RYØY - 79 ex AN FIDELIO - 67 ex FERRO
- 65 - fra Nordvik AS, Bindalseidet/Brønnøysund til Magne Berge
Fraktebåtrederi AS, Sandstad/Brønnøysund, omdøpt til OPTIMAR.
M/S OLAV RINGDAL JR. (LEPT) (79/-/1952) ex OLAVA - 89
ex OLAV RINGDAL JR. - 83 - fra Carl Fredrik Aarø, Tjøme/Oslo
til Trine Øyen, Hvasser/Oslo.
M/S SALTSKAAREN (LJTQ) (49/-/1937) - fra Hordamuseet,
Fana/Bergen til Bergen Kystlag, Sandviken/Bergen. (Slettet i
merkeregisteret).
M/S SAMBAND (LMAN) (285/-/1967) - fra Hardanger
Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA, Bergen til Samba AS,
Lepsøy/Bergen.
Lekter SAPO III (LMHV) (263/—/l939) ex FJALIR 73 ex
KONDOR - 47 - fra J K B Trans A/S, Gressvik/Fredrikstad til Profil-
Bygg AS, Tiller/Trondheim.
M/S SHIPSNIELS I (JXIU) (35/-/1984) - fra K/S Shipsniels I A/S
(Dagfinn Gulliksen), Horten til KS Kystkrysseren, Horten.
M/S SIDDIS SAILOR (LAJP) (1.324/946/1975) - fra ANS
Stavanger Offshore, Stavanger til Stavanger Offshore AS, Stavanger.
M/S SIDDIS PILOT (LAYD) (1.125/726/1976) - fra ANS
Stavanger Offshore (O. H. Meling), Stavanger til Stavanger
Offshore AS, Stavanger.
M/S VESLEØ (LKEW) (155/-/1981) ex TORGTIND - 95 - fra A/S
Hvaler Båt og Fergeselskap, Skjærhallen/Fredrikstad til Rødne
Cruise AS, Stavanger, omdøpt til CLIPPERCRUISE.
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Desember 1997:
M/S ALU-TRANS (LDIV) (260/—/l976) ex BOKN - 93 - fra Alu-
Tech A/S, Torvastad/Haugesund til Chainco AS, Haugesund.
M/S BALDER (JXFF) (181/—/1974) - fra Bukser og Bjergning
A/S (Bukser og Beredskap A/S, Fedje), Horten/Brevik til Neptun
Rederi AS, Høvik/Brevik, deretter til David Liftmaster AS, Høvik/
Brevik.
M/S BAMSE (LNTR) (370/—/l 985) - fra A/S Haaland & Sønn,
Stavanger til Neptun Rederi AS, Høvik/Stavanger, deretter til David
Liftmaster AS, Høvik/Stavanger.
Lekter BB-BARGE 2 (LM7352) (957/—/l980) ex BB 2 - 87 - fra
Bugser og Bjergning A/S, Høvik/Porsgrunn til Bukser og Bjergning
AS, Høvik/Brevik, deretter til AS Haaland & Sønn, Stavanger/
Porsgrunn.
Lekter BB-BARGE 6 (LK2776) (1.323/ /1966) - samme som
BB-BARGE 2. men hjemsted er Brevik.
Tanklekter BB-TANK (LM8104) (867/2.082/1975) ex
FJORDTANK II - 87 ex L.G.E.l - 81 - samme som BB-BARGE 2,
men hjemsted er Fredrikstad.
M/S BEBE (LLJH) (140/—/1964) - samme som BALDER, men
hjemsted er Florø.
M/S BELE (JWPF) (98/-/1957) - fra M. J. Ødegaard AS, Ålesund/
Tromsø til Taubåtkompaniet AS, Trondheim/Tromsø.
M/S BENI (LNGT) (84/-/1962) ex TORIAN - 88 ex RIVERMAN
- 74 - samme som BB-BARGE 2, men hjemsted er Bergen.
M/S BEVER (LLFU) (184/—/l 974) ex PETER -82 - fra Bukser
og Bjergning AS, Høvik/Porsgrunn til Neptun Rederi AS, Høvik/
Porsgrunn, deretter til David Liftmaster AS, Høvik/Porsgrunn.
M/S BISON (LJOT) (300/—/l981) - samme som BAMSE, men
hjemsted er Bergen.
M/S BJØNN (LJMA) (136/—/l 969) - samme som BEVER, men
hjemsted er Oslo.
M/S BOB (LIPO) (475/—/1997) - samme som BEVER, men
hjemsted er Brevik.
M/S BREIFJORD (LEJM) (60/-/1966) - fra Bugser og Bjergning
A/S, Kristiansand/Oslo til Bukser og Bjergning AS, Høvik/Oslo,
deretter til AS Haaland & Sønn, Stavanger/Oslo.
M/S BRUSE (LHDV) (295/—/l 981) ex CAMP -94 ex CAMP 1 -
82) - samme som BOB.
M/S BRYTEREN (LMDW) (256/—/l 964) ex LØVE - 93 ex
SJOLLEN - 83 - fra Bukser og Bjergning A/S (A/S Slepebåtene),
Høvik/Tromsø til Neptun Rederi AS, Høvik/Tromsø, deretter til
David Liftmaster AS, Høvik/Tromsø.
M/S BUKKEN (LENN) (295/—/l 982) ex TUG -92 - samme som
BOB.
M/S BULLDOG (LDJC) (229/—/l976) - samme som BOB.
M/T BØMLOBUNKER (JXFG) (70/ /1965) ex MOBILBUNKER
- 91 ex SJÖBJÖRN VI - 86 ex WESTA - 82 - fra Agasøster
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Båtservice Shipping AS, Stord/Bergen til Fonnes Shipping AS,
Fonnes/Bergen, omdøpt til FENSFJORD.
M/S CASA MARINA (LNBA) (41/-/1916) ex AKER BRYGGE -
88 ex HANGØY - 86 ex HAØYANG - 76 - fra Arild Aldrin, Oslo
til Gerd Øiahals, Oslo.
M/TDICTO (LHCI) (60.866/113.131/1990) ex DICTO KNUTSEN
- 94 - fra Knutsen Aaby Tank KS, Oslo til P/R Nordshuttle II DA
(Ugland Shipping AS), Jar/Grimstad, omdøpt til GERRITA.
M/S EIKEFJORD (LNSI) (573/415/1955) ex NÆRØY - 84 ex
DORINDA - 82 ex HELENE CLAUSEN - 74 - fra Norsilva AS,
Høvik/Florø til Notros Spesialfrakt AS, Tromsdalen/Florø.
M/T EVITA (LAGP) (72.120/126.352) - P/R Nordshuttle II DA.
Disp. endret fra Ugland Shuttle Tanker III ANS c/o A/S Uglands
Rederi, Grimstad til P/R Nordshuttle II DA c/o AS Nordprosjekt
(Ugland Shipping AS), Grimstad.
M/S FLÆSEN (LDKG) (33/-/1943) - Bjørn Tore Simonsen, adresse
endret fra Tertnes/Bergen til Eidsvåg/Bergen.
M/S FRANZEFOSS (LLSV) (654/900/1967) ex BAKKETUN -
89 ex RAMLO - 75 - fra A/S Lei-Frakt v/Rolf Leiren, Nesttun/
Bergen til Pulvertransport AS, Nesttun/Bergen.
Lekter GOLIAT 10 (LK3198) (10.620/11.200/1977) - fra Bugser
& Bjergning A/S, Høvik/Stavanger til Bukser og Bjergning AS,
Høvik/Stavanger, deretter til AS Haaland & Sønn, Stavanger.
Lekter GOLIAT 18 (LK3202) (4.025/—/l986) ex CONGO
LIFTMASTER - 96 ex CONGO - 87 - samme som GOLIAT 10.
Lekter GOLIAT 19 (LK3507) (6.117/—/1988) - samme som
GOLIAT 10.
M/S HAABAS (LDCF) (190/—/l 976) - samme som BAMSE.
M/S HAABULL (LHSL) (253/—/l978) - samme som BAMSE.
M/S HESTØY (LEIA) (63/-/1951) ex HVALER - 76 - Saga
Fjordcruise AS, Oslo. Hjemsted endret fra Tromsø til Oslo.
M/S JOHANNE MARIE (JWQE) (39/-/1924) ex STREYMUR -
80 ex TIM - 69 ex GRÅSTEN - 55 ex A.BLOM - 55 ex JOHANNE
MARIE - 46 - fra Robin H. Andreassen c/o Scandinavian Yacht
Cruise, Oslo til Trollcruise A/S, Oslo.
M/S KRAFT JOHANSEN (LNAQ) (197/-/1974) - fra Kirkenes
Utvikling AS, Kirkenes til Sør-Varanger kommune, Kirkenes.
M/S LOKRAFT (JXHH) (128/-/1939/67) ex BIG - 96 ex MELLØS
II - 90 ex VOIMA - 86 ex RUNSKÅR - 83 ex STORGROGG - fra
Edvard Åsebø, Fredrikstad/Oslo til Borg Bugser Service Edvard
Åsebø (Edvard Åsebø), Fredrikstad/Oslo.
M/S MAX MAMMUT (LCFU) (193/-/1953) ex FOX - 73 ex
ACHILLES - 72 - fra M. J. Ødegaard AS, Ålesund til
Taubåtkompaniet AS, Trondheim, omdøpt til BOA MAX.
M/S MOSKUS (LEUF) (48/-/1903) ex SEYFARTH - 68 - fra
Rosmer Pape Pettersen, Vesterøy/Ålesund til Sverre Hundsnes,
Hundvåg/Ålesund.
M/S MYTILUS (JXMN) (28/-/1945) ex FJORDBUEN - 87 - Egil
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Jensen Rederi. Adresse endret fra Straumsgrend/Bergen til Ulset/
Bergen.
M/S NORDTRANS (LIBO) (172/—/1986) ex NY-ODDEGUTT -
97 - fra Seløy Sjøtransport AS, Seløy/Sandnessjøen til Gåsø
Næringsutvikling AS, Hamarvik/Sandnessjøen.
M/S NORMAND DRAUPNE (LNZJ) (3.385/2.500/1985) - fra
Solstad Offshore AS, Skudeneshavn til Solstad Rederi AS,
Skudeneshavn.
M/S NORMAND HUNTER (LIMY) (1.367/1.366/1982) ex
A.H.CAMOGLE - 97 ex EDDA STAR - 86 - fra Soleng A/S,
Skudeneshavn til Solstad Rederi AS, Skudeneshavn.

M/S OCEAN FLOWER /JWVF) (1.274/550/1974/85) ex
NORMAND FLOWER - 85 - fra K/S A/S Rovde Shipping, Rovde/
Ålesund til Rovde Supply AS, Rovde/Ålesund.
M/S OCEAN KNARR (LEEJ) (1.780/1.370/1985/92) ex SUN
SUPPORTER -92ex SP 11 -91 ex BRODOSPAS 42 -91 - fra
Ocean Knarr AS, Rovde/Ålesund til Knarr AS, Rovde/Ålesund.
M/S POLARVAKT (JWUR) (132/—/1958) ex QUEEN BANK -
84 ex RENØY - 76 - Per Pettersen, Mehamn/Vardø omdøpt til
POLARVAKT I.
M/S PRIMAVERA (LCNC) (49/-/1933) ex ØYBUEN - 80 ex
RISKAFJORD - 63 ex SCHLESWIG HOLSTEIN - 50 - fra Ola
Aune, Hundhamaren/Bergen til Bjørn Erik Klausen, Manger/
Bergen.
M/S RODFJELL (LJEO) (522/800/1967) ex ARKLOW DAY -
80 ex NORDIC CLOVER - 78 ex NORDIC PROCTOR - 75 ex
KNUDSVIG - 70 - fra A/S Rovde Sandfrakt, Rovde/Ålesund til
Rodfjell AS, Rovde/Ålesund.
M/S RUGGEN 4 (LDXL) (45/-/1874) ex MELLØS - 55 - fra
Bugser & Bjergning A/S, Høvik/Sarpsborg til Bukser og Bjergning
AS, Høvik/Sarpsborg, deretter til AS Haaland & Sønn, Stavanger/
Sarpsborg.
M/S SAMSON (LELZ) (102/—/l917) ex MJØLNER II - 57 ex
TANA - 20 - samme som RUGGEN 4, men hjemsted er Fredrikstad.
M/S SEISQUEST (LDIA) (4.889/1.400/1991) - fra Ellen Forlands
Rederi, Hop/Bergen til Westship AS, Paradis/Bergen.

M/S SEISRANGER (LGKM) (6.345/3.500/1993) - samme som
SEISQUEST.
M/S SEISVENTURER (JXBU) (3.935/ /1986/92) - samme som
SEISQUEST.
M/S SHIPSNIELS I (JXIU) (35/-/1984) - fra K/S Shipniels I AS
(Dagfinn Gulliksen), Horten til Halvor Mohn, Solheimsviken/
Bergen, omdøpt til NAVIGATÖR.
M/S SKIVIK (JWRM) (156/-/1957) ex SJØVEG - 89 ex DØNNA
-81 - fra Helge Nymo, Bodø til Terje Huseby AS, Avaldsnes/
Kopervik.
M/S TAFTØY (LLSL) (182/270/1944/51) ex MMS 173 - 47 ex
SKULØY -51 - fra Robin Hugo Andreassen c/o Scandinavian
Yacht Cruise (Seilskuterederiet Scandinavian Yacht Cruise), Oslo/
Trondheim til Trollcruise A/S, Oslo.
M/S TEXACO I (LNLV) (24/-/1966) - fra Bjøm Sveinung Dalva,
Espevær/Stavanger til Jørgen Vågsholm AS, Fosnavåg/Stavanger.
Deretter til Gjensidige Bank Finas AS, Trondheim/Stavanger og
omdøpt til NY-PAMONA.
Lekter TRENGEREIDLAKSEN (LK4793) (523/—/l 986) - fra
Trengereid Fisk A/S, Trengeried/Bergen til Sandvold Havbruk AS,
Skånevik/Bergen.
M/S TRYM BERGEN (LIWG) (29/-/1977) ex KVB-277 - 97 -
fra Hordaland Dykkerservice Tønnessen (Trygve Tønnessen), Ulset/
Bergen til Trygve Tønnessen, Tertnes/Bergen.
M/S VEIDNES (LHEB) (159/180/1976) ex ELSE SAFE - 78 - fra
Veidnes AS, Stavseng/Sandnessjøen til AS Trans Salmon,
Langøyneset/Kristiansund, omdøpt til ELI STAR.
M/S VICTORIA REGINA (LCZR) (33/-/1971) - fra Roy E. Jensen,
Kristiansand/Risør til Telnet Communications T. Christiansen (Tore
Christiansen), Kristiansand.
M/S VOLLAN (JWNW) (99/-/1945) ex JUPITER - 57 ex
MAGNESITA - 56 - fra Robin H. Andreassen c/o Scandinavian
Yacht Cruise, Oslo/Kristiansund til Trollcruise A/S, Oslo.
M/S VOLSTAD JR. (LAES) (788/878/1950/66/86) ex POL XIV -
66 - fra Partr. Volstad ANS (Einar Volstad), Ålesund til Lafjell
Investering AS, Storebø/Bergen, omdøpt til VERDI. (Slettet i
merkeregister).
M/S VULCANUS (JXDR) (142/—/l 959) - fra Bukser og Bjergning
A/S (Bukser og Beredskap A/S, Fedje), Høvik/Bergen til Bukser
og Bjergning AS, Høvik/Bergen, deretter til AS Haaland & Sønn,
Stavanger/Bergen.
M/S WITH JUNIOR (LLOU) (1.175/1.140/1982) ex AUSTBORG
- 88 - fra Egil Ulvan Rederi A/S, Trondheim til Værnes Shipping
AS, Stjørdal/Trondheim.
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M/S NORMAND JARL (LNUB) (2.686/2.000/1985) - samme som
NORMAND DRAUPNE.
M/S NORMAND MJOLNE (JWMC) (3.385/2.500/1985) - samme
som NORMAND DRAUPNE.
M/S NORMAND PROSPER (LLYI) (1.636/1.790/1983) - samme
som NORMAND HUNTER.
M/S NORMAND RANGER (LLKW) (1.338/1.014/1982) -
samme som NORMAND HUNTER.



Oktober 1997;
M/S BALLANGEN (LAPO4) (24.621/41.630/1987) ex
OINOUSSIAN FIGHTER - 89 ex YAMBURG - 92 - fra Patricia
AnnShipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Monrovia/Oslo
til Klaveness Beltships Partner AS, Oslo.
M/T BOW STAR (LAHK2) (17.561/28.085/1976) - fra Storli ASA,
Minde/Bergen til Star Tankers Limited (T. Alendal Rederi AS),
Douglas/Haugesund.
M/S BREMER NORDEN (LAGZ4) (1.896/1.400/1976) ex
CAPELLA - 90 - fra Rederiet Bremer Saturn AS (Th. Jacobsen &
Co. A/S), Sarpsborg til Tora AS, Lena/Drammen.
M/S FAR SERVER (LEAN3) (2.610/3.050/1991) - fra Farstad
Shipping ASA, Ålesund til Farstad Supply AS, Ålesund.
M/S FAR SLEIPNER (LHDC3) (1.910/3.067/1984) ex STAD
SLEIPNER - 89 - samme som FAR SERVER.
M/T HAVKATT (LAV04) (11.822/11.600/1989) ex GAZ
HORIZON - 94 ex SIGULDA - 93 - fra Partrederiet Havkatt DA
(Bergesen d.y. ASA), Oslo til Partrederiet Clipper Skagen DA
(Skibsaksjeselskapet Solvang ASA), Stavanger, omdøpt til
CLIPPER SKAGEN.
M/T LADY ELISABETH (LAOB2) (20.461/33.950/1974) ex
LADY BENEDIKTE - 95 ex BENEDIKTE - 93 ex SKAN
BENEDIKTE - 92 ex OSCO BENEDIKTE - 90 ex OSCO STRIPE
- 88 ex GARBO STRIPE - 75 - fra Hall Shipping AS (Singa Ship
Management AS, Oslo), Bergen til Hector Shipping AS (Singa Ship
Management AS), Oslo, omdøpt til STRIPE.
M/S LINDHOLM (JWUY3) (1.003/1.200/1968) ex ELLEN
NORCOAST - 95 ex SANDBRYN - 89 ex SIMBATHE - 87 ex
LINHAV - 86 ex PAAL - 86 ex MICHAELIA - 75 - fra Flekkefjord
Shipping AS, Flekkefjord til Soløy AS, Farsund/Flekkefjord.
M/T POLYCLIPPER (LAQZ4) (42.159/78.228/1993) - fra L/S
Rasmussen Teamship A/S IV (Rasmussen Maritime Services AS),
Kristiansand til Rasmussen Navion KS, Kristiansand.
M/T STAVANGER BOSS (LADY4) (50.272/89.636/1985) ex
LITHGOW - 90 es STELLARS - 90 - fra KS Stavanger Boss c/o
DSD Shipping A/S, Stavanger til Boss Ltd. c/o Ironshore
Corporation Services Limited), Det Stavangerske
Dampskibsselskab Shipping AS), George Town/Stavanger.
M/S SUN VIKING (LIZA3) (18.455/3.202/1972) - fra Sun Viking
Inc. (Anders Wilhelmsen & Co. AS), Monrovia/Oslo til Zalitzine
Limited (Anders Wilhelmsen & Co. AS), Douglas/Oslo.
M/S SWAN BAY (LAPV2) (10.853/10.938/1979) ex CARIBBEAN
MARU - 89 - fra KS Swan Bay (Swan Shipping A/S), Oslo til Sean
Reefer II AS (Swan Shipping AS), Oslo.
M/S SWAN LAGOON (LAJJ4) (10.424/9.728/1980) ex
POCAHONTAS - 93 ex ISLA PLAZA - 86 ex POCAHONTAS -
84 - fra KS Swan Sea (Swan Shipping A/S), Oslo til Swan Reefer
II AS (Swan Shipping AS), Oslo.
M/S SWAN LAKE (LAJL4) (10.424/9.728/1980) ex POTOMAC
- 93 ex ISLA PAYANA - 86 ex POTOMAC - 84 - samme som
SWAN LAGOON.
M/S SWAN RIVER (LAKW2) (10.853/10.988/1978) ex
ATLANTIC MERCHANT - 88 ex R P JAMAICA - 88 ex
CALIFORNIA MARU - 87 - fra KS River (Swan Shipping A/S),
Oslo til Swan Reefer II AS (Swan Shipping AS), Oslo.
M/S SWAN STREAM (LAJK4) (10.424/9.728/1979) ex
POCANTICO - 93 ex ISLA PONGAL - 86 ex POCANTICO - 84 -
samme som SWAN LAGOON.

November 1997:
M/S ARMACUP PATRICIA (LAEV2) (25.944/9.485/1974) ex
TARGET - 90 ex NOSAC TARGET - 89 ex TARGET - 88 ex
HØEGH TARGET - 92 ex DYVIADRIATIC - 75 - fra Wilhelmsen
Lines A/S, Lysaker/Tønsberg til Wilhelmsen Lines Shipowning AS,
Lysaker/Tønsberg.
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NIS - endringer, kjøp og salg m.m. M/S BREMER EXPORT (LAXQ4) (2.641/3.628/1991) ex
NEDLLOYD CARIBBEAN - 94 ex BREMER EXPORT - 93 -
Partrederiet Bremer Export ANS (Th. Jacobsen & Co. AS),
Saipsborg, omdøpt til HARMON.
M/T FJORD MASTER (LADV5) (1.174/1.900/1973) ex FJORD
MASTER 1 - 97 ex ETILICO - 95 - fra Master Shipping A/S, Måløy
til Fjordtankers AS, Haugesund, omdøpt til VEST MASTER.
M/S HANNE BAKKE (LADE2) (11.217/13.880/1977) ex
ESCHENBACH - 86 ex LANKA AMILA - 85 ex LANKA
ABHAYA - 83 ex USAMBARA - 82 ex GULF LANCER - 79 ex
USAMBARA - 77 sjøs. ESCHENBACK - Heritage Carrier Pte.
Ltd. (Knutsen O.A.S. Shipping AS), Singapore/Haugesund, omdøpt
til HERITAGE EXPRESS.
M/T IGLOO ESPOO (JXUA3) (10.105/13.524/1985) - fra
Bergesen D.Y. ASA, Oslo til Igloo Shipping AS, Oslo.
M/T IGLOO FINN (LALC2) (8.630/11.665/1981) - samme som
IGLOO ESPOO.
M/T IGLOO HAV (LAXT4) (11.191/14.520/1989) ex GUDRUN
MÆRSK - 95 - samme som IGLOO ESPOO.
M/T IGLOO MOSS (LNRZ3) (10.075/13.774/1985) - samme som
IGLOO ESPOO.
MAT IGLOO NORSE (LAXI4) (8.661/11.665/1982) - samme som
IGLOO ESPOO.
M/T IGLOO POLAR (LLQP3) (8.878/11.665/1982) - samme som
IGLOO ESPOO.
M/T IGLOO TOR (LAXU4) (11.191/14.489/1989) ex
GJERTRUD MÆRSK - 95 - samme som IGLOO ESPOO.
M/T LADY INA (LAWX4) (17.958/31.501/1975) ex SILVER
HORN - 95 ex NYHORN - 91 - fra S. G. Steimler & Co.
AS (Haldfan Ditlev-Simonsen & Co. AS, Billingstad), Oslo/Bergen
til KS Gerd (Sargas AS), Oslo/Bergen, omdøpt til INA.
MAT MEGA BAY (LAIM2) (71.107/139.209/1976) ex HANSA
VISBY - 89 ex NASSOS DELOS - 88 ex LIWO VENTURE - 86 -
Mega Bay KS, (Farsund Shipping AS), Farsund. (Slettet c/o BB
Corporate AS).
MAT MUNIN (LIKT3) (66.543/103.000/1997) - fra Den norske
Stats Oljeselskap A/S, Stavanger til Navion Maritime AS (Den
Norske Stats Oljeselskap A/S), Stavanger, omdøpt til NAVION
MUNIN.
M/S NOMADIC PATRIA (LAIS2) (14.013/17.160/1978) ex
PATRIA - 90 ex UKRAINA - 89 ex PATRIA - 80 - fra Norchem
Shipping Co. (Green Management AS), Minde/Bergen til
Rederiparter AS, Minde/Bergen.
M/S NOMADIC POLLUX (LAIQ2) (14.013/17.161/1977) ex
POLLUX - 90 ex BALTIKUM - 89 ex POLLUX - 88 - fra AS SS
Mathilda (Green Managment AS), Minde/Bergen til Mathilda
Shipping AS, Minde/Bergen.
M/T STAVANGER SUN (LAEC4) (50.272/89.696/1985) ex
GLEFI III - 90 ex ATLANTIC AMITY - 90 - fra KS Stavanger
Sun, Stavanger til Stavanger Sun Ltd. (Det Stavangerske
Dampskibsselskab), George Town/Stavanger.
M/S TAGUS (LAZA2) (48.357/21.900/1984) ex NOSAC
EXPRESS - 96 - fra KS Benargus AS & Co (Wilhelmsen Lines A/
S), Lysaker/Tønsberg til WL Shipowning KS, Lysaker/Tønsberg.
M/S TAIKO (LAQT4) (49.326/43.986/1984) ex BARBER
HECTOR - 89 - fra Wilhelmsen Lines A/S, Lysaker/Tønsberg til
Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg.
M/S TAKAMINE (LACT5) (49.260/20.000/1997) - samme som
TAGUS.
M/S TAKARA (LAZN4) (48.547/15.546/1986) ex NOSAC
TAKAR - 96 - samme som TAIKO.
M/S TAKASAGO (LACR5) (49.821/20.000/1996) - samme som
TAGUS.
M/S TAKORADI (LACY5) (19.802/14.466/1984) sjøs. SEKI
ROANOKE - fra KS Benargus AS & Co., Lysaker/Tønsberg til
WL Shipowning KS, Lysaker/Tønsberg.
M/S TALABOT (LAQU4) (20.374/34.605/1979) ex BARBER
PERSEUS - 89 - samme som TAIKO.
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M/S TAMPA (LMW03) (49.326/44.013/1984) ex BARBER
TAMPA - 89 - samme som TAIKO.
M/S TAMPERE (LAOP2) (40.542/35.098/1979) ex BARBER
NARA - 89 - samme som TAIKO.

M/S TANA (LACZ5) (19.789/14.454/1983) sjøs. SEKIRODESSA
- samme som TAKORADI.
M/S TANABATA (LAZ04) (49.443/20.082/1994) ex NOSAC
TANABATA - 96 - samme som TAIKO.
M/S TANCRED (LALX4) (48.676/15.571/1987) ex NOSAC SEA
- 96 ex NOSAC TANCRED - 89 - samme som TAGUS.
M/S TAPIOLA (LAOQ2) (39.535/31.456/1978) ex
BOOGABILLA - 89 - samme som TAIKO.
M/S TARONGA (LACU5) (54.826/44.746/1996) - samme som
TAGUS.
M/S TASCO (LAON2) (48.393/21.900/1985) ex NOSAC
EXPLORER - 96 ex NOSAC TASCO - 89 - samme som TAGUS.
M/S TEXAS (LMWR3) (49.326/44.080/1984) ex BARBER
TEXAS - 89 - samme som TAIKO.

M/S TOBA (LHOE3) (39.535/34.310/1979) ex BARBER TOBA -
89 - samme som TAGUS.
M/S TOURCOING (LGRA3) (39.535/33.719/1978) - samme som
TAIKO.
M/S TRIANON (LAIZ4) (49.792/15.536/1987) ex NOSAC STAR
- 96 - samme som TAKORADI.
M/S TRICOLOR (LATT4) (49.792/15.543/1987) ex NOSAC SUN
- 96 - samme som TAGUS.
M/S TRINIDAD (LAIY4) (49.750/15.528/1987) ex NOSAC SKY
- 96 - samme som TAGUS.
M/S TRIO (LNXY3) (858/1.100/1965) ex AROLD - 95 ex HORSA
- 76 - fra Sodin Shipping AS, Kyrksæterøra/Trondheim til
Flekkefjord Bulk AS, Flekkefjord.
M/T VINGA (LAQF4) (52.348/95.650/1993) - fra Den Norske Stats
Oljeselskap A/S, Stavanger/Bergen til Navion Maritime AS (Den
Norske Stats Oljeselskap A/S), Stavanger/Bergen.
M/S VIRANA (LAVA2) (22.308/36.208/1983) ex SEVEN
ARROWS - 89 - fra SDS Bulk II KS (Wesnav AS), Oslo til BS
Skautopp KS (B. Skaugen Holding AS), Oslo, omdøpt til
SKAUTOPP.

Desember 1997:
M/T BOW SUN (UAHL2) (17.561//1977) - fra Storli ASA, Minde/
Bergen til Odfjell & Vapores Ltd. (Storli ASA, Minde), Hamilton/
Bergen.
M/S BREMER BANKEN (LARN4) (2.397/3.733/1971) ex
CORALLI - 96 ex CARINA - 93 ex HACKLIN BLUE - 92 ex
SKANDEN - 91 ex MARGRET - 84 ex MARGRET KNUPPEL -

76 ex PINTO - 73 ex HANNES KNUPPEL - 73 - PE-BE Shipping
AS (Th. Jacobsen & Co. AS), Sarpsborg, omdøpt til CORALLI.
M/S BREMER STAUER (LAR04) (2.397/3.733/1971) ex ETZEL
-96 ex EVE -93 ex HACKLIN WHITE -92 ex EDEN -91 ex EVE
- 86 ex HEINO - 82 ex SCOL VENTURE - 76 ex BALTIC UNIT -
73 ex HEINO - 71 - PE-BE Shipping AS (Th. Jacobsen & Co. AS),
Sarpsborg, omdøpt til ETZEL.
M/S CHAITEN (LAFW5) (13.312/12.838/1988) - fra Actinor
Reefer X AS (Actinor Shipping AS), Oslo til Swan Reefer III AS
(Actinor Shipping ASA), Oslo.
M/T FRONT GLORY (LAHK5) (79.979/149.834/1995) ex
LONDON GLORY - 97 - fra London & Overseas Freighters Limited
(Frontline Management AS), Hamilton/Oslo til Front Glory
Shipping Inc. (Frontline Management AS), Monrovia/Oslo.
M/T FRONT SPLENDOUR (LAGY5) (79.979/149.745/1995) ex
LONDON SPLENDOUR - 97 - fra London & Overseas Freighters
Limited (Frontline Management AS, Oslo), Hamilton/Bergen til
Front Splendour Shipping Inc. (Frontline Management AS, Oslo),
Monrovia/Bergen.
M/S GEM (LACJ5) (7.482/11.848/1974) ex GUARDO - 92 - fra
Arendal Bulk KS (Orient Ship Management Norway AS), Arendal
til Orient Ship Management Norway AS, Arendal.
M/T HITRA (LAHS4) (54.537/94.236/1984) ex REBECCA - 90
ex MARINE REUNION - 87 sjøs. ESSO SPAIN - fra Hitra KS (A/
S J. Ludwig Mowinckels Rederi), Bergen til Trenergy (Cayman
Islands) Limited (Team Ship Management AS), George Town/
Bergen.
M/S HUAL ROLITA (LAVG4) (33.369/12.169/1980) ex ROLITA
- 93 ex HUAL ROLITA - 90 ex ROLITA - 83 - Ugland Autoliners
Limited, George Town/Grimstad, disp. endret fra (Kokoda
Container Carriers AS, Oslo) til (Ugland International Norway AS,
Grimstad).
M/T NORGAS MARINER (LAFV2) (6.356/7.850/1982) ex
SIGURD JORSALFAR - 88 ex NOPAL NORTE -87 - fra
Norwegian Gas Carriers Ltd., Hamilton/Oslo til George Gibson &
Company Ltd. (Belships Management AS), Edingburgh/Oslo,
omdøpt til YARROW.
M/S REMBAS (LLLH3) (1.985/2.203/1983) ex STRILBORG -
93 ex SOLFONN - 93 - fra Rembas KS, Fosnavåg/Ålesund til Roma
Shipholding S.A. (Remøy Management Disponentselskap AS,
Fosnavåg), Monrovia/Ålesund.
M/S SAGA RIVER (LAJY4) (29.369/46.956/1992) sjøs. SEA
RIVER - KS Aaby Forest III, Oslo disp. endret fra (E. B. Aaby’s
Rederi A/S, Oslo) til (Aktieselskabet Borgestad ASA, Porsgrunn)
M/S SANTOS (LASB4) (12.569/17.253/1985) ex CONTSHIP
ITALY - 90 ex FAIR EAGLE - 88 ex TORENIA - 88 ex BELGIAN
SENATOR - 87 ex MAERSK BELLA - 87 ex TORENIA - 87 ex
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VILLE D’AURORE - 85 ex TORENIA - 85 - fraA/S Ivarans Rederi,
Lysaker/Oslo til Loch Stream AS (Loki ASA), Oslo.
M/S SPAR EIGHT (LAELS) (22.300/36.227/1982) ex NEGROS
VICTORY - 95 ex ORCHID II - 91 - fra Spar Three KS (Spar
Shipping AS), Kokstad/Bergen til Spar Shipholding AS, Kokstad/
Bergen.
M/S SPAR THREE (LAEHS) (22.235/35.941/1981) ex DIWATA
- 94 ex BERTA - 87 ex MINO MARU - 85 - samme som SPAR
EIGHT.
M/S SPERO (LAON4) (29.369/47.029/1992) ex SAGA OCEAN
- 95 - Partrederiet Aaby Forest ANS, Oslo, disp. endret fra (E. B.
Aaby’s Rederi A/S, Oslo) til (Aktieselskabet Borgestad ASA,
Porsgrunn).
M/S SYRENA (LAFYS( (30.928/48.800/1997) - Syrena KS,
Kokstad/Bergen, omdøpt til SEABOARD SYRENA.
M/S TAI SHAN (LAZP4) (48.676/15.577/1986) ex NOSAC TAI
SHAN - 96 - fra Wilhelmsen Lines A/S, Lysaker/Tønsberg til
Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg.
M/T UNITED SUNRISE (LAGZ2) (29.874/55.363/1982) ex OT
SUNRISE - 92 ex BARBARA BRØVIG - 88 - fra Seashell
Corporation (Ferm International Ship Management A/S), Monrovia/
Oslo til Trade Transporter Inc. (Singa Ship Management AS),
Monrovia/Oslo.
M/T UNITED TRITON (LAGY2) (29.874/55.406/1981) ex OT
DAYLIGHT - 91 ex RAGNHILD BRØVIG - 88 - til fra Limelight
Shipping Corporation (Ferm International Ship Management A/S),
Monrovia/Oslo Trade Lines Inc. (Singa Ship Management AS),
Monrovia/Oslo.
M/S VIVA (LACU2) (60.565/110.439/1975) ex COLUMBIA - 79
- fra C. H. Sørensen & Sønner AS, Arendal til C. H. Sørensen Bulk
AS, Arendal.

Oktober 1997:
M/S FAR MINARA (LIQP) (1.631/1.968/1983) ex SEAFORTH
MINARA - 89 - Farstad Supply AS, Ålesund - overført til Isle of
Man
M/S FAR SAILOR (LINH) (3.067/2.630/1997) - Farstad Supply
A/S, Ålesund - overført til NIS, samme navn, signal LINH3.
M/S JØRGEN AMUNDSEN (LIEY) (96/-/1966) -
Redningsselskapet, Høvik/Oslo - solgt til Danmark
M/S LOVE SHACK (LHUK) (29/-/1989) - Firma Tom Andre
Paulsen (Tom Andre Paulsen), Bekkestua/Oslo - solgt til Isle of
Man
M/S MISTFJORD (LAKT) (123/-/1968) - Frøya Edelsfisk A/S,
Dyrvik/Bodø - solgt til Skottland
M/S NORMAND SKIPPER (LIWH) (1.174/790/1975) - Solhav
Invest AS, Skudeneshavn - overført til NIS, samme navn, signal
LIWH3.
M/S POLAR TRADER (LITZ) (2.295/1.640/1976) ex POMOR
MURMAN - 93 ex TANANGER - 90 - Seakon Shipping AS,
Narvik/Tromsø - overført til NIS, samme navn, signal LITZ3.
M/S SANCO CHASER (LMOR) (440/—/l 973/96) ex
FLÅVÆRING - 96 ex HAVFANGST - 94 ex GAMVIKTRÅL - 87
ex SAGATRÅL -85 ex ARKANSAS -84 ex SMÅVIK -81 - Sanco
Holding AS, Gjerdsvika/Ålesund - overført til NIS, samme navn,
signal LMOR3.
M/S TEIGESUND (LNST) (35/-/1917) ex NOREGG I - 54 ex
NOREGG - 47 - Alvin L. Honningsvåg, Stadtlandet/Måløy - slettet
29.10.1997 som kondemnert.

November:
M/S ALEX (LIQL) (397/580/1995) ex ATLANTIC FIR - 97 -
Bugsertjeneste III KS (Johannes Østensjø DY AS), Haugesund -
solgt til Irland.
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M/S BELLA (LFWQ) (134/200/1930/65) ex ENGENE - 66 - Kjell
Remi Birkeland, Jørpeland/Kopervik - solgt til Surinam, samme
navn, (Thorleif Lea, Haugesund).
M/S HALTEN (LGYM) (96/-/1966) - Redningsselskapet, Høvik/
Oslo - solgt til De Nederlandske Antiller.
M/S SALMO SALAR (LJSW) (206/224/1967/83) ex STRILKYST
- 83 ex LOSTAR - 82 ex STÅLSKJELL - 81 - Nordsjølekter AS,
Stord/Haugesund - overført til Panama, signal HP9075.
M/S STORFOSNA (LIUP) (818/1.050/1966) ex LOVIMA - 77 ex
LYSHOLMEN - 73 - Eimar AS, Oksvoll/Trondheim - overført til
Bahamas, samme navn, signal C6PL2 (Odd Wagle, Oslo).

Desember:
M/S ASTRID ERIKA (LGNQ) (86/-/1979) ex TITANIA -
Partrederiet Meyer-Knudsen (Sverre Meyer-Knudsen), Hafrsfjord/
Stavanger - solgt til Sveits.
M/S BOSS (LIOX) (498/—/1995) - Bukser og Bjergning A/S,
Høvik/Brevik - solgt til Röda Bolaget AB, Gøteborg/Lysekil,
Sverige, samme navn, signal SIHV.
Lekter EIDE BARGE XVI (LK4359) (3.459/— /1974) ex
DANSWEDE - 92 ex GOLIAT 5 - Eide Marine Services A/S,
Høylandsbygd/Bergen - solgt til Sverige
M/F EINAR TAMBARSKJELVE (LHVY) (6.665/—/l971) ex
SUBIC ADVENTURE - 95 ex BOHUS II - 94 ex KYSTVEIEN -
88 ex FRENGENFJORD - 84 ex STUBBENKAMMER - 83 - Bastø
Fosen AS, Trondheim - solgt til Consolidada de Ferrys C.A.,
Caracas, Venezuela, omdøpt til PETRONILA MATA, signal
YYH6.
M/S FAR SEA (LDPO) (2.285/1.750/1990) - Farstad Supply AS,
Ålesund - overført til NIS, samme navn, signal LDP03.
M/S GARDSEA (LAUY) (1.937/2.550/1971) ex ILSE L - 89 ex
HELLA - 87 ex GAZELLE - 82 - Gards Rederi AS, Lysaker/
Tønsberg - solgt til Sauda Bulk AS, Saudasjøen/Haugesund, (NIS),
samme navn, signal LAUY3.
M/S GARDWIND (JXUU) (1.900/2.550/1970) ex
KIEFERNBERG - 87 - Gards Rederi AS, Lysaker/Tønsberg - solgt
til Sauda Bulk AS, Saudasjøen/Haugesund, (NIS), samme navn,
signal JXUU3.
M/S JOHN (LGMD) (199/250/1917) ex KALMARSUND V - 25
ex ASTOR - 21 - Partrederiet Sandfart (Friman Skeie), Kopervik -
slettet som kendemnert 15.12.1997. (Fartøyet ble senket
06.12.1996).
(JOHN var egentlig eiet fra 1986 til 1996 av Fjordfarm A/S (Endre
Runhovde), Rubbestadneset/Kopervik, men dette salget ble aldri
rapportert i Flaggboken).
M/S OLE SENIOR (LGFE) (1.563/750/1978) ex OLE
SETREMYR - 97 - Brødrene Sætremyr Rederi AS, Deknepollen/
Måløy (SF-100-V) - solgt til Kypros.
M/S RAMSØYFJELL (LEIN) (39/-/1951) - Edmund Linnes, Alta/
Hammerfest - slettet 09.12.1997. (Fartøyet totalhavarerte 1983 i
Lille Lerresfjord i Alta kommune).
M/T TRONDENES (LIMA9 (751/877/1979) ex ESSO HARSTAD
- 95 - Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø, solgt til
Bunkerpoj kerna i Göteborg AB, Gøteborg, Sverige, omdøpt til
TRITON AV GÖTEBORG, signal SIPT.

Oktober 1997:
M/S ANIA B (LAVE4) (3.535/6.200/1972) ex ANIA - 90 ex
RELIANCE - 90 ex PHILEMON - 88 ex CARLOTA BOLTEN -
73 - Ania B (Auklandshamn Management A/S), Auklandshamn/
Haugesund - overført til Bahamas, samme navn, signal
M/T BOW TRADER (LAEG2) (12.971/21.723/1969) ex BOW
CEDAR - 94 - Irina AS (T. Alendal Rederi AS), Haugesund -
overført til Bahamas, samme navn, signal C6PE7.
M/S ELIN CHRISTINE (LJKN3) (1.448/1.828/1971) ex PETER
ALBA - 80 ex PETER STÆRKE - 78 - Elin Christine AS, Midsund/

NIS - Slettet (utgått av registeret).



Molde - solgt til Thelita KS (Gunnar Kjønnøy Rederi), Oslo/
Kristiansund, (NOR) omdøpt THELITA, signal LIYP.
M/T EXCEL (LAWL2) (25.664/38.598/1981) ex IVER EXCEL -
93 ex BLUE EXCELSIOR - 89 - Revenco Holdings Inc. (Tschudi
& Eitzen AS, Lysaker), Monrovia/Oslo - solgt til Commuter
Shipping Corp. (B & H Equimar Singapore Pte. Ltd.), Monrovia,

Liberia, omdøpt til COMMUTER, signal ELVC7.
M/S FÄLKVAG (LNNC3) (738/850/1968) ex SENATOR - 91 ex
LARSEN SENIOR - 88 ex HAUGNES - 85 ex DORTHE THY -
74 - Ingvar Falkeid, Finnøy/Stavanger - solgt til Taiwan ? -
Compagnie de Developpement Maritime des Tuamoto
(CODEMAT) S.a.r.l., omdøpt til MANAVA 4, fransk flagg.
M/S FJORDNES (LAWL4) (11.542/16.880/1995) - Drawa
Shipping Ltd. (Jebsens Ship Management Holding AS), Nassau/
Bergen - overført til Bahamas, omdøpt til KALIOPE, signal
C6PG4.
M/T JOHS STOVE (LAEL2) (66.719/133.760/1976) ex GORM -
77 - Rosshavet Tankers Ltd. (Lorentzens Skibs AS), Hamilton/Oslo
- solgt til Amolyntos Shipping Co. Ltd., Valletta, Malta, omdøpt til
ARTEMIS, signal 9HAP5.
M/S PAPER TRADER (JXMD3) (3.389/3.994/1975) ex TRANS
TRADER -94 ex PAPER TRADER -91 ex NORNEWS LEADER
- 89 - Partrederiet Leader ANS (T. Alendal Ship Management AS),
Karmsund/Haugesund - solgt til Paper Sea K/S (Donnelly
Shipmanagement Ltd.), Panama, omdøpt til FOREST CARRIER,
signal 3PWF7.
M/S POLAR TRADER (LITZ3) (2.295/1.640/1976) ex POMOR
MURMAN - 93 ex TANANGER - 90 - Seakon Shipping AS (Tor
Husjord Management AS), Narvik/Tromsø - solgt til Team Ship
AS, Kristiansund, (NOR), samme navn, signal LIZW.
M/T STOLT KESTREL (LAQQ4) (3.853/5.758/1992) - Stolt
Kestrel Inc. (Stolt-Nielsens Rederi AS), Monrovia/Haugesund -
overført til Stolt-Nielsen Northern Services Corp. (Stolt-Nielsens
Rederi A/S, Haugesund), George Town, Cayman Islands, s.n., signal
ZCMR7.
M/S TROLLNES (LAKN4) (6.398/8.7 11/1 984) - Van Oord Marine
Services B.V (Jebsens Ship Management Holding AS), Gorinchem/
Bergen - solgt til Trollnes Panama S.A. (Jebsens Ship Management
(Bergen) AS, Bergen), Panama, s.n., signal 3FXV7.

November 1997:
M/S CHARLIE B (LAFZ5) (3.658/5.790/1975) ex MARMON -
97 - ex RINGNES - 95 ex SANDNES - 92 ex RINGNES - 85 -
Bergen Tug & Salvage AS, Bergen - solgt til Panama ? - Vegas

Jebsen-skipet Marmon, ex
Ringnes/rø 1975 ble
kondemnert etter
grunnstøtning i juli i fjor
og deretter kjøpt av
Bergen Tug & Salvage.
Etter reparasjon som
Charlie B ble skipet solgt
til italienske kjøpere i
november.
Fotografert av Bjørn
Ottosen slik det lå opplagt
på Sandviksflaket 29. juli
i fjor.

Investments Group Inc., Madeira, omdøpt til FRANCESCA B,
signal CQYV
M/S NOMADIC QUER1DA (LAPA4) (17.012/26.984/1977) ex
OLYMPOS - 92 ex ANITRA - 89 ex HANDY KING - 88 ex
DESERT KING - 87 - Nomadic Querida KS (Green Management
AS), Minde/Bergen - solgt til Shaheen Al Ghanim Roads & Bridges
Contracting Co. Ltd. (V.Ships (Dubai)), Kuwait, omdøpt til
SHAHEEN ALGHANIM 10, signal 9KDT
M/S TANTO (JXNZ3) (1.003/1.250/1969) - Eimar AS c/o Holden
Regnskap), Oksvoll/Trondheim - overført til Bahamas, samme navn,
signal C6PK9.

Desember:
M/S EARLY BIRD (LAFU2) (4.120/7.044/1973) ex SETE - 73 -
Early Bird AS (T. Alendal Rederi AS), Haugesund - overført til
Bahamas, samme navn, signal
M/S HERITAGE EXPRESS (LADE2) (11.217/13.880/1977) ex
HANNE BAKKE - 97 ex ESCHENBACH - 86 ex LANKA AMILA
- 85 ex LANKA ABHAYA - 83 ex USAMBARA - 82 ex GULF
LANCER - 79 ex USAMBARA - 77 sjøs. ESCHENBACK -
Heritage CarrierPte. Ltd. (Knutsen O.A.S. Shipping AS), Singapore/
Haugesund - overført til Panama, samme navn, signal 3FBUB
(Taiyo Kaiun K.K, Kobe), (Ank. Chittagong 30.03.1998 for opph.)
M/T MOON TRADER (LAMS4) (2.555/4.196/1969) ex OTARU
- 91 - Alendal Tank AS, Haugesund - overført til Bahamas, samme
navn, signal C6PF3.
M/S SFINX (LHQU3) (2.062/1.286/1976) ex ICE BIRD - 95 ex
STUDLAFOSS - 92 ex ISBERG - 90 ex FJORD - 86 - Frostfjord
KS (Barents Management AS), Tromsø/Trondheim - overført til
Panama
M/T SPIRIT TRADER (LAFL4) (1.537/3.124/1975) ex PROOF
TRADER - 95 - Alendal Tank AS (T. Alendal Rederi AS),
Haugesund - overført til Bahamas, samme navn, signal
M7T STOLT AVOCET (LAPF4) (3.853/5.000/1992) - Stolt Avocet
Inc. (Stolt-Nielsens Rederi AS), Monrovia/Haugesund - overført
til Stolt-Nielsen Northern Services Corp. (Stolt-Nielsens Rederi A/
S, Haugesund), George Town, Cayman Islands, s.n., signal ZCMQ5.
M/T STOLT TERN (LAYV4) (3.206/4.759/1991) ex JYTTE
TERKOL - 96 ex STOLT JYTTE TERKOL - 92 - Stolt Shipholding
(Gibraltar) Limited (Stolt-Nielsens Rederi AS), Gibraltar/
Haugesund - overført til Stolt-Nielsen Northern Services Corp.
(Stolt-Nielsens Rederi A/S, Haugesund), George Town, Cayman
Islands, s.n., signal ZCMT9.
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