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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avholdt sitt årsmøte 8. mai i
åpent farvann ombord i fergen mellom Sandefjord og
Strömstad. Evenementet ble også et møte mellom øst og vest,
dvs mellom medlemmer fra Østlandet og Vestlandet. Det er i
seg seiv både hyggelig og nyttig å knytte personlige kontakter,
og redaktøren kan på sin side bare beklage at han ble förhin
dret fra å delta. På vegne av styret vil jeg ihvertfall takke arran
gementskomiteen i NSS-0 ved Harald Bjørkli for et utmerket
og interessant opplegg. Var du ikke tilstede, så les referatet på
side 50.

I år som tidligere var det to spørsmål som ble tatt opp under
årsmøtet; forslag om forhøyelse av kontingent og tidspunkt for
neste årsmøte. Kontingenten på 200 kroner har vært uforan
dret i flere år, samtidig som utgiftene hai' steget og regnskapet
ble belastet relativt sterkt med utgifter til 25-årsjubileet i fjor.
Seiv om föreningens økonomi er sterk, bør vi være på vakt når
kapitalen synker. Det essensielle er imidlertid at medlemmene
får valuta for kontingenten.

Hvordan vi enn snur og vender oss synes årsmøtene alltid å
kollidere med konfirmasjon og langhelger. Arsmøtehelgen bør
være så sent på året at det er hyggelig å ferdes utendørs, men
heller ikke så sent at det kolliderer med familiens ønsker om
langhelg på hytta. Det er ganske enkelt for få helger mellom
Påske og 17. mai!

Redaksjonen har i løpet av siste halvår fått inn bra med nytt

stoff, både lengre artikler og kortere reaksjonen Særlig var det
mange som hadde noe å fortelle om kystruteskipet Kong Olaf
i tysk tjeneste og om den tidligere mtebåten Ragnar, som begge
var utlyst for identifikasjon i forrige nummer.

Klar for publikasjon ligger flere artikler om både rederier,
lokalruteselskap, slepebåter og skipshistorier. Vi kan nevne
rederiet Bukserbåter i Narvik, Øygardsbåtane i Bergens
området, Gerrards Rederi i Kristiansand, om Marinens provi
soriske mineleggere, mens Ame Harsund har flere av sine skips
monografier liggende klare.

Det er et lovende tegn at vi ser flere bidragsytere i spaltene;
det er tross alt et tidsskrift for og av föreningens medlemmer.
Skulle redaktøren ønske noe mer i retning av bidrag, så ville
det f eks være omtale av nye bøker av maritim interesse, mange
slike utgivelser skjer lokalt og finner sjelden veien ut av lands
delen. Hvis du på din kant kunne skrive noen linjer om nye
bøker, eller f eks artikler i årbøkene for lokale historielag, så
ville det være av stor verdi.

Sommeren står for døren; tiden de fleste av oss kan komme
oss rundt på land og sjø. Jeg er ganske sikker på at både spalte
redaktør for Observasjoner og mange lesere ville sette pris på
rapporter fra flere kanter av landet.

God sommer!
Dag Bakka Jr
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V/ fortsetter artikkelen om Stavanger-rederiet Skibsaksjeselskapet Solvang, som siden starten i 1936 vdrdisponert dv rederifimidet Brødrene Olsen. Etter mange års engdsjement i tdnk og tørrlastfart ble den
selvstendige rederivirksomhet dvviklet ved sdlg av det siste skipet i 1978. Men selskapet hadde på dette tidspunkt
fremdeles penger i banken og andeler i borerigger. Det skulle derforfå et nytt og omskiftelig liv på 80-tallet, inntil
det igjen fremstod som et selvstendig rederi.

1983 var et begivenhetsrikt år for selskapet Activ (Brødrene Olsen A/S) og Solvang ble etter fisjonen fremdeles ad-
Skibsaksjeselskapet Solvang. Selskapet Skipsaksjeselskapet Gezina (Th. Brøvig) ministrert av firma A. Gowart-Olsen &
gjennomgikk ett oppkjøpstilbud, en fi- mot amortisering av disse aksjonærers Co i samarbeid med Brødrene Olsen
sjon og to kapitalutvidelser. I tillegg var aksjer i Solvang. Samtidig ble aksje- A/S. Disponentavtalen med A. Gowart
det en fusjon i 1984. kapitalen i Solvang nedsatt fra 3 millio- Olsen &Co varte frem til 1985, da firma

Den totale børsverdi av Solvang var ner kroner til 150.000 kroner. Det ble C. Gowart-Olsen &Co overtok som dis
ved begynnelsen av 1983 på 26 millio- deretter foretatt en kapital-utvidelse hvor ponent. Dette selskapet var stiftet i fe
ner kroner. I forbindelse med fisjonen var aksjekapitalen i Solvang ble øket med bruar 1985 av Carsten Gowart-Olsen,
børsverdien nede i ca. 240.000 kroner, 2,85 millioner kroner til 3 millioner kro- HaraldV. Hanssen og JohnArild Ertvaag.
ved utløpet av 1983 var verdien ca. 16 ner. Denne kapital-utvidelsen ble tegnet Harald V. Hanssen trådte ut av forretnin
millioner kroner, mens den total børs- og innbetalt på samme generalforsamling gen i januar 1986.
verdi av selskapet i midten av april 1984 av Bergen Bank. Bergen Bank utstedte FirmaA. Gowart-Olsen &Co ble slettet
var ca. 40 millioner kroner. kjøpsretter som gav Solvangs aksjonæ- i Stavanger firmaregister i januar 1985.

Etter et oppkjøpstilbud fra Brødrene rer rett til å kjøpe fra banken 19 nye ak- Disponentavtalen med C. Gowart-
Olsen A/S og Th. Brøvig i Farsund, ble sjer for hver gammel aksje til pari kurs. Olsen &Co varte frem til 1. juli 1987,
Solvang besluttet delt på ekstraordinær da John Arild Ertvaag ble ansatt som dis
generalforsamling den 26. april 1983. ponent i Solvang.
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Skibsaksjeselskapet
Solvang fisjoneres

Gasstankeren Hera eskorteres gjennom Brevikstrømmen, september 1996, fotografert av Gunnar T Sandersen

49 prosent, respektive 46 prosent av A. Gowart-Olsen & Co VS

selskapets aktiva og passiva ble overtalt Q Gowart.01sen & Co
av de nystiftede selskapene Skipsaksje-
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Den 9. juli 1984kl. 14:55 påRaihes over- nå overtalt fra et Smedvig-kontrollert som selskapet hadde kjøpt høsten 1987.
tok Brødrene Olsen A/S på vegne av Singapore selskap. Skipet som fikk nav- Med på flyttelasset fikk Solvang følge
K/S A/S Kongsgas, gasstankeren net «Clipper Gas», ble overtatt den 2. av Clipper Shipping A/S.
«Hesperus» på 12.000 cbm. Skipet som september 1987 i Singapore,
nå fikk navnet «Kongsgas», var bygget i «Kongsgas» og «Clipper Gas» er til
1976 på Moss-Rosenberg Verft som nærmete søsterskip. Begge er semi-kjølte
«Fembrook» for Feamley & Eger. gass skip. «Kongsgas» kan kjøle lasten

eierandel på 32 prosent i K/S A/S Kongs- Gas» som er et Ethylen skip, kan kjøle Neste skip ble overtatt av Clipper Ship
gas. Under kommando av kaptein Gud- lasten ned til minus 104 grader. ping A/S den 28. desember 1988, da den
leik Haneferd, avgikk rederiets første Pr. april 1999 har skipet utført en reise 1978-bygde gasstankeren «Hestia» på
gasstanker Rafnes med destinasjon Tees fra Aratu til Bahia Blanca i Brasil med 2.450 cbm ble innkjøpt av K/S Clipper
for laste våtgass. 5.100 tonn Ethylene. Lady. Den fikk nå navnet «Clipper Lady»

Brødrene Olsen A/S ble dermed det Den 1. mai 1988 flyttet Solvang ut av og ble overtatt i Shellhaven.
femte Stavanger rederi som satset på gass kontorene i Skansegt. 11, hvor selskapet Skipet ble 27. august 1992 levert på
tankere.

Pioneren var Sigval Bergesen, som
allerede i 1962 fikk sin første gass-tan
ker, da «Nordfonn» på 4.000 cbm ble
overtatt fra fransk verft. Dette skipet var
det første av i alt seks gasstankere som
Sigval Bergesen fikk bygget i årene mel
lom 1962 og 1978.

Helge R. Myhre etterfulgte Sigval
Bergesen i 1971, da rederiet fikk bygge
Clipper Shipping A/S overtok nå den
disponentfunksjonen som frem til da
hadde ligget hos Brødrene Olsen A/S.

I september 1987 gikk Solvang inn med
15 prosent i P/R Clipper Gas, som hadde
kjøpt gasstankeren «Jasmine» på 12.000

LPG/C «Kongsgas»

Skibsaksjeselskapet Solvang hadde en ned til minus 48 grader, mens «Clipper

LPG/E/C «Clipper Gas»

Solvang overtok i 1984 som største parthaver i gasstankeren Kongsgas. Waterweg Fotos

cbm. Skipet var bygget i 1972 som 1936. Ny adresse ble KnudHolmsgt. 14,
«Vestri» for Peder Smedvig A/S, og ble en tidligere herskapsvilla i Olavs-kleven,

hadde holdt hus siden etableringen i et 7 års «bare/boat» certeparti til Inde-

«Clipper Lady» -
«New Providence»

3

Utviklingen av Solvangs aksjekapital siden jisjonen:
Antall

Måned År aksjer Fotm Aksjekapital
April 1983 1500 Fisjon 150.000

April 1983 30000 Nytegning 3.000.000
Oktober 1983 120000 Splitt av asjer 3.000.000
Oktober 1983 180000 Nytegning 4.500.000

April 1984 217000 Fusjon S. Mauritsen & Sønner A/S 5.437.500
Juni 1984 271000 Fondsemisjon 6.796.875
Oktober 1984 324000 Fusjon A/S Hammaren 8.100.000
Juni 1985 388800 Fondsemisjon 1:5 9.720.000
Desember 1985 400000 Fusjon Kalhammeren Fodermelfab. 10.000.000
Desember 1985 743842 Rettet emisjon 18.596.050
Mai 1986 929802 Fondsemisjon 1:4 23.245.050
November 1986 1394703 Nytegning 34.867.575
Februar 1987 1468903 Fusjon Kiba A/S 36.722.575
Juni 1987 1836129 Fondsemisjon 1:4 45.903.225
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pendent Shipping & Supply Ltd. på Ba- Selskapet kjøpte dampskipet «Activ» PaiUIiaX bulk «Clipper Star»
hamas, og gitt navnet «New Providence». på 585 tonn d dvekt fra Hjellestads Re-

Etter dette har Solvang kun vært kom- deri i Bergen. Skipet som var bygget i Det første skipet ble overtatt den 7. sep
mersiell disponent for skipet. Indepen- 1903, var da det ble overtatt i januar 1940 tember 1989, da Panmax bulkskipet
dent Shipping & Supply Ltd. vil i løpet det minste i Brødrene Olsens flåte. «Microba» ble overtatt iYokohama. Ski
avapril/mai 1999 overta skipet i sin helhet. Torsdag 19. april 1945 ble «Activ» Pet som er 65.081 tonn dødvekt og

Rogalandsbanken A/S kjøpte i okto- sammen med 10 mindre båter som lå i bygget i 1982, fikk nå navnet «Clipper
ber 1988 54 prosent av Solvang fra Kos- Fredrikstad, kuppet fra tyskerae ved en Star». Det er eiet av K/S Clipper Star og
mos A/S og Bergen Bank A/S, og ble dristig og vel planlagt aksjon ledet av var forøvrig den fjerde Panmax bulke
dermed eier av 67 prosent av aksje-kap- Inge Steensland, og ført til Strömstad og ren som ble innkjøpt til Stavanger.
talen i Solvang. I desember 1988 redu- deretter til Lysekil. Den første var «Berge Helene» på
serte Rogalandsbanken A/S sin eieran- I årene frem til 1992, da Solvang 69.425 tonn dødvekt, som Bergesen d.y.
del til under 50 prosent. fusjonerte med Clipper Shipping A/S, overtok fra polsk verft i 1983. Ski

kjøpte og solgte selskapet andeler i føl- P ble i 1984 etterfulgt av søsterskipet
gene «ikke-skipseiende» selskaper: «Berge Charlotte» på 69.425 tonn dødvekt.

Tnrrp» cfWpm Den tredje Panmax bulkeren var
Inge bteenslana-siæren Sandnæs Dampskrbs-Aktieselskab «LancelotSky» på 60.082 tonn dødvekt,

OVCrtar som nOVeClakSJ On<er Rogalandsbanken A/S som Stavanger Buik A/S (Berge Part-

Den 28. februar 1989 solgte Rogalands- s^n^r' 1,618 kjØPt6 ‘ 1988 ' Dett6 Sldp6t
banken A/S 47 prosent av Solvang til Sa<>a h®,,... m var 1 > 981 - °8 ble 1 1991 solSt
Stavanger-selskapet A/S Clipper, som til- Syf,em Et|kettering m til Mowinckel i Bergen og g.tt navnet
hørte Stavanger mannen-skipsmegler KS Air Charter c.
Inge Steensland i Oslo. I tillegg kjøpte <<cliPPer Star» er Pr; aPril 1999 Pä
A/S Clipper ytterligere 17 prosent og Solvang hadde dessuten en eiendoms T/C til selskapet Finagrain, og utfører pr.
kom opp ien eierandel på 64 prosent. AJ portefølje.
S Clipper meddelte at selskapet ønsket
at Solvang skulle forsette som et aktivt
børsnotert skipsinvesterings-selskap. oKlDSclRSJCSClSRclpCt

Dette var ikke Steensland familiens Solvang fusjonerer med
første forbindelse med Gowart-Olsen Clinner Shmrrinp' A/S
sfæren. Allerede i 1939 hadde Olav ®

Steensland sr. sammen med Alf Gowart- I årene fra 1989 og frem til fusjonen med Clipper Sea den 25. mars 1990 i Bremer-
Olsen, Helge R. Myhre, Jacob Dreyer Jr. Solvang, overtok Clipper Shipping A/S haven, da gasstankeren «Lielupe» ble gitt
og O.E. Vea, vært med starte Skipsaksje- disponentfunksjonen for ytterligere to navnet «Clipper Sea». Skipet som er på
selskapet Activ. skip: 9.551 tonn dødvekt, er bygget hos Meyer

4

Solvang og disponentselskapet Clipper Shipping overtok i 1988 gasstankeren Hestia somfikk navnet Clipper Lady.
Foto via Ame Sognnes

var bygget i 1981, og ble i 1991 solgt
til Mowinckel i Bergen og gitt navnet
«Goya».

april en reise fra Paranagua i Brasil til
Iran med 52.000 tonn Soyamel.

Neste skip ble overtatt på vegne av K/S

LPG/C «Clipper Sea»
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Werft i Papenburg i 1978, som ett av seks gas», var nå blitt innkjøpt fra Norsk Hyd
søsterskip. De øvrige fem ble samtidig ro under navnet «Vira Gas».
innkjøpt av KS-selskaper tilknyttet Hav- Også dette skipet er bygget i Moss, tonn Ethylene.
tor-sfæren i Oslo. opprinnelig for Feamley & Eger som

«Clipper Sea» er pr. april 1999 på «Fembank». Da Feamley & Eger fikk

T/C til Transammonia, og er stort sett be- store økonomiske problemer i 1977, tok LPG/C «CIiDDCr SkclSCn»
skjeftiget på reiser i Middelhavet med verftet skipet tilbake, og lot Helge R. &
Ammoniakk. Myhre i Stavanger overta disponer-ingen. Den 14. oktober 1997 overtok Solvang

Med regnskapsmessig virkning fra 1. Under navnet «Helios» ble det inn- disponeringen av «Clipper Skagen», re
januar 1992, fusjonerte Skibsaksje- registrert i Stavanger skipsregister den 20. deriets hittil største gasstanken Skipet var
selskapet Solvang med Clipper Shipping desember 1977.1 januar 1984 ble skipet blitt innkjøpt av Partrederiet Clipper Ska-
A/S. Solvang ble etter dette et fullt inte- solgt til K/S Gass-Transport A/S i Oslo gen DA fra et selskap i Bergesen d.y
grert rederi med alle funksjoner unntatt og gitt navnet «Vira Gas». Etter forskjel- Gruppen. Det er på 15.000 cbm, bygget
befraktning, som lå hos Inge Steensland lige mellomspill, endte skipet til slutt opp hos Meyer Werft i Papenburg i 1989.
A/S i Oslo. hos Norsk Hydro i 1987. «Clipper Skagen» er pr. april beskjef-

Etter fusjonen disponerte Skibsaksje- «ChpperVictoria» har pr. ultimo april tiget på T/C for Sonatrach for transport
selskapet Solvang fem skip:

LPG/C «Kongsgas» 12.060 cbm

LPG/E/C «Clipper Gas» 12.058 cbm

LPG/C «Clipper Lady» 2.455 cbm

Bulk «Clipper Star» 65.081 tdw Den 1. juli 1995 overtok Solvang dispo- ble overtatt fra Meyer Werft den 1 1. de
0 11 neringen av LPG/Ethylen skipene sember 1998.LPG/C «Clipper Sea» 11.992 cbm TT TT f

197g «Heros» og «Hera», som siden leve- Skipet som fikk navnet «Chpper Vi-

q| ]] (1 hadde videre eier interesser i 4 i henholdsvis 1978 og 1977 hadde til— med en lastekapasitet pa 12.662 cbm.
andre skipseiende K/S-selskaper dispo- hørt K/S A/S Heragas. Disse to skipene Det var ogsa rederiets første nybyg
nert av andre rederier. har begge tilhørt K/S A/S Heragas fra de ning på 26 år, da OBO-skipet «Kongs-

«CliDDer VictOlia» Myhre, dernest Kværner Shipping A/S, på reise fra Moerdijk i Holland til Merak
så Havtor-sfæren. Etter fusjonen med i Indonesia med 6.200 tonn Ethylene.

Den 19. oktober 1994 ble gasstankeren Bergesen d.y. ASA, overtok Bergesen «ClipperViking»bliretterfulgtavsøs
«Clipper Victoria» overtatt i Gibraltar på d.y. disponeringen av skipene. terskipet «Clipper Harald» ultimo juni i
vegne av P/R Clipper Victoria DA. «Hera» er pr. april beskjeftiget på år. Begge skipene tilhører Partrederiet

Clipper Gas var
opprinnelig
bygget som Peder
Smedvigs Vestri
og innkjøpt til
Clipper Shipping
høsten 1987.
Foto Arne
Sognnes

Skipet som er et søsterskip til «Kongs- T/C for Norsk Hydro, mens «Heros» pr. Clipper Viking DA

1976

1972

1978

1999 utført en reise fra Sines til Texas av Propan mellom Arzew i Libya og
City med Butadiene. Napoli i Italia.

ringen fra Moss-Rosenberg Verft i Moss king», er verdens hittil største Ethylen skip,

ble levert fra Moss verfteti 1977 og 1978. hav» ble levert til selskapet i 1972.
De ble først disponert av Helge R. «Clipper Viking» er pr. ultimo april

LPG/E/C « Hera»
LPG/E/C «Heros»

ultimo april er på reise fra Jubail i Saudi
Arabia til Merak i Indnesia med 6.200

Napoli i Italia.

Solvangs første nybygg etter at Steens
land-sfæren overtok som majoritets eier

LPG/E/C «Clipper Viking»
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Bilskip «Cvpress Trail» tidscerteparti som løper til år 2007 med
F P opsjoner. Skipet som vil beholde navnet,

I april iår kjøpte Solvang på vegne av vil bli overtatt medio mai 1999.
det nyetablerte selskapet P/R Clipper Car «Cypress Trail» er det andre bilkipet
DA det Liberia-registrerte bilskipet SOm er blitt innkjøpt av redere i Stav
«Cypress Trail» på 12.730 tonn dødvekt. anger. Søsterskipet «Hyundai No 205»
Skipet som er bygget i 1988, har en ka- bie i 1998 innkjøpt av Det Stavangerske
pasitet på 4.900 biler. Dampskibsselskab.

type navn
Bulk «Clipper Star» 65.081 tdw 1982 T/C
LPG/C «Clipper Skagen» 16.137 tdw 1989 Bergesen dy Handygas Pool
LPG/E/C «Clipper Viking» 13.779 tdw 1998 Bergesen dy Igloo Pool
LPG/E/C «Clipper Gas» 11.570 tdw 1972 do
LPG/E/C «Heros» 11.485 tdw 1978 do
LPG/C «Kongsgas» 11.440 tdw 1976 Bergesen dy Handygas Pool
LPG/C «Clipper Victoria» 11.440 tdw 1976 do
LPG/E/C «Hera» 11.365 tdw 1977 Bergesen dy Igloo Pool
LPG/C «Clipper Sea» 9.551 tdw 1978 Bergesen dy Handygas Pool
LPG/C «New Providence» 2.947 tdw 1978 «Bare/Boat» C/P
LPG/E/C «Clipper Harald» 13.800 tdw 6/99 Bergesen dy Igloo Pool

Dessuten har Solvang pr. I. januar 1999 eierinteresser i følgende skip tilhørende Bergesen
d.y.ASA.
type navn tdw år andel/prosent kjøpt

LPG «Hemiion» 20.567 tdw 1984 5 prosent 1989

6

Kjøper overtar skipets nåværende

Skibsaksjeselskapet Solvang ASA disponerte
pr. 1. januar 1999 følgende skip:

LPG «Hesperus» 41.287 tdw 1973 19 prosent 1989
LPG «Hermes» 38.678 tdw 1974 14,25 prosent 1989

LPG «Hektor» 20.561 tdw 1982 10,25 prosent 1990
LPG «Hebris» 20.566 tdw 1983 10,25 prosent 1990
LPG «Havglimt» 38.535 tdw 1978 6,67 prosent 1990
LPG «Havgast» 38.930 tdw 1971 9,75 prosent 1992
LPG «Havmann» 40.625 tdw 1973 9,75 prosent 1992
LPG «Havpris» 41.256 tdw 1974 9,75 prosent 1992
LPG «Havlur» 9.521 tdw 1977 15,25 prosent 1993
LPG «Havfru» 21.693 tdw 1973 12,33 prosent 1993
LPG «Havpil» 11.653 tdw 1977 3 prosent 1998

tdw år beskjeftiget

Solvang’s gass skip er markedsført gjen
nom Igloo Pool og Handygas Pool, som
disponeres av Bergesen d.y. Gmppen.

Bergesen D.Y. Igloo-
Handygas Pool

Igloo Pool er en ledende operatør av
større Ethylen gass-skip og var opp
rinnelig basert på et samarbeid mellom
det finske statsoljeselskapet Neste Oy,
Kværner A/S og Inge Steensland A/S.
Handygas Pool ble etablert i 1991.

Solvang er i dag et fullt integrert rederi
med alle funksjoner unntatt befraktning,
som foretas hos Inge Steensland A/S i
Oslo.

Det er pr. april 1999 ansatt 28 perso
ner ved selskapets kontor i Stavanger,
som ledes av administrerende direktør
Harald V. Hanssen.

Organisasjonen er delt opp i følgende
avdelinger:
Operasjon- 5 personer
Teknisk- 6 personer
Innkjøp- 2 personer
Mannskap- 2 personer
QA- 2 personer
IT- 2 personer
Regnskap- 4 personer
Sekretariat 3 personer
Administrasjon 2 personer

Harald V. Hanssen og Inge Steensland
har siden tiden hos S.L.A. Ltd. i London
i første halvdel av 1950-tallet, hatt et nært

Administrasjon

Clipper Skagen kort etter
overtagelsen fra Bergesen i
oktober 1997, med navnet

Havkatt nylig overmalt.
Skyfotos
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og godt samarbeid. Først hos Flelge R. gass-skip, noe som er en halvering av
Myhre, hvor Hanssen var Myhres høyre antallet på 1970-tallet. Geografisk sett
hånd, dernest hos Brødrene Olsen A/S finner vi hovedtyngden av de norske ope
fra 1985, for så ågå over til Clipper Ship- ratørene i landets hovedstad, hvor Berge
ping A/S i 1987. sen d.y. troner som verdens største ope-

Harald V. Hanssen vil på general-for- ratør av gass-skip. Ellers finner vi Leif Eiliv odde Hauge
samling 3. mai iår trekke seg tilbake som Høegh, Norsk Hydro, N.G.C., Oslo Gas
selskapets øverste leder. Han vil da bli Carriers, Belship, John Fredriksen-sfæ
erstattet av selskapets vise-administre- ren og Olaf Pedersen.

rende direktør, Magne Morken. På det blide Sørland regjerer Arendal ' stavandelAjøfarts Historie
Skibsaksjeselskapet Solvang ASA rederiet C.H. Sørensen & Sønner i en- Dreyer Bok

fremstår i dag som større og mer solid som majestet, etter at Langfeldt-sfæren i Et album om Kongsgård
enn noen gang tidligere i selskapets 63- Kristiansand ble oppkjøpt og inkorporert
årige historie. i det som i dag er N.G.C.

Det er ingen tvil om at tilknytningen På Vestlandet er det som tidligere Sta
til Inge Steensland-sfæren har hatt posi- vanger som er hovedsete for gass opera
tive ringvirkninger for selskapet. Hva tørene. I oljehovedstaden finner vi i dag
som vil skje med Solvang i årene som Skibsaksjeselskapet Solvang og Navion.
kommer gjenstår å se. Tidligere store operatører som Øivind

Operatørene innenfor internasjonal Lorentzen, Sigval Bergesen, Christian
gass transport har de siste rene blitt færre, Haaland og Feamley & Eger, er i dag gått
da endel tidligere konkurrenter nå har gått helt eller delvis over i historien,
sammen og samarbeider innenfor spesi- Andre operatører som Peder Smedvig,
elle segmenter av næringen. Bergesen Rederiet OdfjellogWestfal-Larsen& Co
d.y. og belgiske Exmar har gjort en ut- har satset på andre områder innen for
veksling av tonnasje. Det samme har maritim virksomhet, mens Langfeldt-
Exmar og danske A.P Møller gjort. A.P sfæren og Einar Bakkevig’s flåte av små-
Møller som i fjor kjøpte gass flåten til og mellomstore gass-tankere la grunnla-
Westfal-Larsen i Bergen, har også gjort get for det som i dag er det I.M Skaugen
en utveksling av tonnasje med Norsk kontrollerte Norwegian Gas Carriers.
Hydro.

Det er i dag 12 norske operatører av Stavanger, ultimo april 1999

Clipper Sea på vei nord gjennom Bosphorus 17. august 1994. Foto Dag Bakka Jr

Norske rederier gjennom 50 år
Arne Bang Andersen

Fra seil til damp

Olaf Malterud og
Arnljot Strømme Svendsen

Skipsfarten i Stavangers næringsliv
Gunnar Nerheim, Lars Gaute Jøssang
og Bjørn S. Utne

I vekst og forandring,
Rosenberg Verft 100 år

Per Selvig
Norske Skipsrederier 1936 - 1983

Bjørn Steenstrup

Carl Kierulf & Co A/S
Håndbok over norske aksjer

og obligasjoner
Fl liv OHHp Hhhctp

M.L. Michaelsen

Hvem erHvem 1964
Wilhelm Keilhau

Norway and The Bergen Line
Skibsaksjeselskapet Solvang"s

Årsrapporter 1992 - 1997

I tillegg til ovennevnte kildemateriell er
også eget klipparkiv og notater blitt
benyttet.

Ellers takk til Gudmund Gowart-Olsen
for nyttige informasjoner.

Kilder:
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/7973 si sr wyrr rederi dagens lys i Stavanger da rederiet Modsen & Ueland ble etablert. Bak det nye rederietstod Hans Madsen (1880 -1936) og kaptein Peder Olai Ellingsen Ueland (1864 -1933). Kaptein Ueland var
gift med Hans Madsen’s søster Serine (1872 -1962).

Allerede året etter i 1914, overtok Skipsreder Hakon Madsen døde alle- Ved inngangen til dette århundret, dis-
Hans Madsen rederiet under eget navn. rede i 1896, kun 54 år gammel. ponerte Madsen & Jespersen fem skip.

Hans Madsen var sønn av skipsreder Hans Madsen var på dette tidspunkt I tillegg til rederivirksomhet og
Hakon Madsen (1842 - 1896), som var kun 16 år og ikke gammel nok til overta assuransevirksomhet, drev også Madsen
partner i rederiet Madsen & Jespersen sin fars plass i rederiet Madsen & & Jespersen kullforretning. Denne virk
(1888- 1929) i Stavanger. Jespersen. somheten ble drevet fra Nedre Strandgt.

Hakon Madsen var på den tiden skips- Det var nå enkefru Hanna Madsen 15, hvor det i dag er en pen plass i for
fører og disponerte dampskipene (1849 - 1921) som gikk inn og overtok kant av utestedet Taket og Garagen i Sta
«Franco» på 750 tonn dødvekt kjøpt i sin manns plass i rederiet. Hun trådte ut vanger. Kullfor-retningen ble senere
1882, og «Uller» på 450 tonn dødvekt av firmaet pr. 31. desember 1904. Fra 1. overtatt av Hans Madsen.

- 1929), og etablerte rederiet Madsen &
Jespersen. f

Jonas Jespersen hadde tidligere vært MadseUS & Jespersensflåte i år 1900|
kompanjong i Stavanger firmaet H.
Svendsen&Co, som gikk konkurs i 1885 D/S «Franco» 750 tonn dødvekt bygget 1867 kondemnert 1908
under det store økonomiske jordskjelvet D/S «Uller» 450 tonn dødvekt bygget 1872 solgt 1909
som rammet Stavanger på 1880-tallet. D/S «Reserven» 400 tonn dødvekt bygget 1874 forlist 1902

Fra starten i 1888 frem til århundre- D/S «Suldal» 550 tonn dødvekt bygget 1890 forlist 1915
skiftet, anskaffet Madsen & Jespersen D/S «Jotun» 650 tonn dødvekt bygget 1892 solgt 1929
ytterligere tre skip, hvorav to var nybygg. \ J

kjøpt i 1886. 1. januar 1888 gikk han i januar 1905 var Jonas Jespersen ene- Rederiet Madsen & Jespersen ble et
kompaniskap med Jonas Jespersen (1851 innehaver av firma Madsen & Jespersen. ter skipsreder Jonas Jespersens bortgang

8

I mangel av bilde av rederiets skip bringer vi Staubos Hav, opprinnelig bygget som hans Madsens Valuta.
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i 1929, oppløst. Rederiets siste skip «JO
TUN», ble solgt til skipsreder Torjer
Meling i Stavanger, som hadde skipet i
fart til 1939 da det forliste, 47 år etter at
det var blitt levert fra Stavanger Støberi
& Dok. Dette var forøvrig det andre ski
pet som Meling kjøpte av Madsen
Jespersen. I 1909 kjøpte Meling damp
skipet «ULLER», som forliste året etter.

Madsen & Jespersen’s største og ny
este skip «PATRIA» på 2.050 tonn død
vekt, var blitt levert fra Stavanger Støberi
& Dok i 1920. Skipet ble solgt til Dan
mark kun 5 år gammelt i 1925.

Peder Olai Ellingsen Ueland var født
13. april 1864 i Hetland utenfor Stavan
ger. Han gikk til sjøs første gang med
det bark riggede seilskipet «VALUTA»
på 940 bmtto register tonn av Stavanger,
som tilhørte rederiet Ths. S. Falck. Han
tok styrmannseksamen i 1883, og seilte
ut som styrmann med barkskipene «SI
GURD JARL» på 185 ccl bygget i 1868,
«GRUNDLOVEN» på 809 brt bygget i
1874 og «LEIF» på 455 brt bygget i
1877, som alle tilhørte Falck. 1 1893 ble
han fører av «GRUNDLOVEN». Han
førte senere barken «ØRNEN» på 580
brt bygget i 1869, tilhørende A. Sømme
m.fl. i Stavanger, jembarken «FRAM»
på 1.156 brt bygget i 1863 tilhørende
Georg T. Monsen i Stavanger. Videre fre
gatten «CORTEZ» på 2.306 brt av Bergen.

Videre var han fører av dampskipene
«MARIE» på 1.200 tdw bygget i 1883
og «FRITHJOF» på 1.200 tdw bygget i
1872, begge tilhørende skipsreder Georg
T. Monsen i Stavanger. Ueland sluttet
sjøen i 1911, og drev i årene 1912-1926
kullforretning i Stavanger. Han var gift
med Serine Ueland, født Madsen, og de
fikk 2 barn.

Madsen & Ueland gikk til innkjøp av
jerndamperen «SMARAGD» på 650
tonn dødvekt. Dette skipet var bygget
som «DOVRE» i 1889 i Chepstow for
Winge & Co i Kristiania.

Dette var forøvrig det andre damp
skipet i Stavanger med navnet Smaragd.

Den første Smaragd ble innkjøpt av
skipsreder Lauritz Kloster i 1907. Dette
var et skip på 600 tonn dødvekt bygget i
1900, som Kloster solgte til Bergenske i
juli 1911.

22. januar 1916 på reise fra St. Peter
Port på Guernsey til Barry i ballast,
grunnstøtte «SMARAGD» i innseilingen
til Barry Port.

Det blåste storm i området, og fartøyet
mistet styringen da det skulle svinge mot
moloen. Skipet ble satt på grunn, og ble
etter hvert kastet lenger inn på land.
«SMARAGD» ble senere kondemnert.

Til erstatning for «SMARAGD», eta
blerte nå Hans Madsen D/S A/S Valuta
med en aksjekapital på 500.000 kroner.
Selskapet kontraherte et dampskip på
2.050 tonn dødvekt hos The Shanghai
Dock & Engineering Co Ltd. i Shang
hai, for levering i 1917.

Som fører av nybygget ble ansatt kap
tein Johannes Johannessen (1878- 1934),
som da var fører av dampskipet «JO
TUN» på 750 tonn dødvekt, som tilhørte
Madsen & Jespersen i Stavanger. 11916
reiste kaptein Johannessen ut til Shang

D/S «SMARAGD»

(1913-1916)

D/S «VALUTA»

( 1917 - 1923 )

hai for å føre byggetilsyn av rederiets
nybygg.

Johannes Johannessen var født i Sta
vanger 17. mai 1878, og gikk til sjøs i
1893 med seilskipet «CHARLES
RACINE» tilhørende Sigval Bergesen.
Han tok styrmannseksamen i 1898, og
skipsførereksamen i 1901. Han seilte
styrmann med dampskipene «JARL» og
«KALFOND» tilhørende Sigval Berge
sen, og ble i 1909 fører av dampskipet
«SMARAGD» tilhørende Lauritz Klos
ter. Senere var han fører av dampskipet
«AGNELLA» av Bergen, et skip som
forøvrig ble innkjøpt av Brødrene Olseni
Stavanger i 1917.

En julidag i 1917 overleverte The
Shanghai Dock & Engineering Co Ltd.
sitt byggenr. 1428. Skipet fikk navnet
«VALUTA» og kostet 932.217,49 kro
ner. Skipet var oppkalt etter kaptein
Ueland’s første skip som førstereisgutt.

Etter leveringen ble «VALUTA» le
vert på timecharter til den Britiske regje
ring, som hadde skipet i fart til februar
1919, da det ble tilbakelevert rederiet.

Skipets driftsoverskudd for 1917 var
på 230.000 kroner, mens det for ået 1918
var på knappe 245.000 kroner. Året 1919
var snudd til underskudd på 108.000 kro
ner.

Ellers var året 1919 sv ært uheldig for
skipet, som den 5. april 1919 gikk på
grunn i Trondheimsleden. Dette medførte
et tidstap på 3 måneder. Etter at det var
ferdig reparert, gikk det i fart mellom
Norge og England. Det fikk i denne ti
den store tidstap med lange opphold un
der lasting og lossing i England, for rsaket
av gjentatte streike uroligheter.

I oktober 1920 ble det sluttet på time
charter til et engelsk firma for 6 måne-
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der til en rate av 53 shilling 9 pence per Etter diverse opsjoner, ble «VALU- på den åpne plassen mellom Fiske-han
tonn dødvekt per måned. «VALUTA» TA» tilbakelevert fra ovennevnte certe- delen og Sjøfarts- og Handels-museet i
ble levert på timecharteret i januar 1920. parti den 23. mai 1922. Etter dette var dag holder til. Privat bodde Hans Madsen

Aret 1920 ble gjort opp med et over- skipet beskjeftiget for en periode i trelast- i Lyder Sagensgt. 33.
skudd på knappe 60.000 kroner. farten på Østersjøen, for så å bli sluttet Hans Madsen’s sønn, kontorsjefHans

Fra siste halvdel av 1920 og utover i på timecharter til et Bergensfirma for 3 Ludvig Zetlitz Madsen (1907 - 1987),
1921 inntraff sammenbruddet på frakt- opsjon 3 m neder til 17.500,- kroner pr. flyttet til Oslo i 1934. Han flyttet tilbake
markedet, noe som medførte at «VA- måned. til Stavanger i 1948, kun for en kort pe-
LUTA» ankom Stavanger 1. februar Aret 1922 ble gjort opp med et over- riode. Allerede i desember samme år var
1921 for opplag. Skipet ble lagt opp i skudd på 37.000 kroner. han tilbake i hovedstaden. Hans L. Z.
Østre bydel hvor Bekhuskaien i dag lig- I junil923 ble «VALUTA» solgt til Madsen døde i Grimstad i 1987.
ger. Her lå «VALUTA» sammen med A/S Hav, ved skipsreder Helmer Staubo
10 andre Stavanger-skip, «KROS- i Kristiania for 535.000 kroner. Skipet
FOND» til Sigval Bergesen, «IDRÆT» fikk ved levering i Drammen 12. juni
til Georg T. Monsen, «PATRIA» og «JO- navnet «HAV», ett navn det beholdt til
TUN» til Madsen & Jespersen, samt 5. februar 1930, da det grunnstøtte og
Brødrene Olsen-skipene «AGNELLA», forliste ved Santa Cruz på reise fra
«BLIDEN-SOL», «HOLMEN», «KAN- Leixoes til Lisboa i ballast. Fartøyet var
NIK», «KLEVEN» og «PLENTTNGEN». under slep til havn da sleperen brast.

Allerede den 20. februar 1921 brøt Etter salget av «VALUTA», stod D/S
«VALUTA» opplag, da det var sluttet på A/S Valuta for ligningsåret 1923 opp-ført
et 3 måneders timecharter for et Cardiff- med en formue på 403.000 kroner,
firma til rate 750,- engelske pund pr. I tillegg til rederivirksomhet, drev også
måned, med befrakters opsjon på ytter- Hans Madsen befraktnings- og kull
ligere 3 måneder til 775,-engelske pund forretning. Kullforretningen hadde han
pr. måned. overtatt fra sin fars rederi.

Året 1921 ble gjort opp med et over- Hans Madsen hadde kontorer i Nedre
skudd på knappe 58.000 kroner. Strandgt. 15, hvor også kulllageret var,
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Tyskbygde standardskip
Gert Uwe Detlefsen:uerc uwe ueuersen:
Die Geschichte und Schacksale deutscher Serien
frachter
Bind 1: 146 sider, generell historie om tyskbygde
standardskip etter krigen
Bind 2; 142 sider, skipsliste
Format A-4, stivbind, rikt illustrert
Pris DM 78 per bind.

Vårt høyprodukttve medlem Gert Uwe Detlefsen harnylig avsluttet verket om tyskbygde standardskip med
utgivelse av bind 2.1 tråd med hva en kan forvente fra denne
forfatter og hans forlag, er også dette verket av høy kvali
tet, både innholdsmessig og grafisk.

Første bind omhandler seriebygging av skip generelt,
med omtale av byggeprogrammene under Første og Andre
verdenskrig i Storbritannia og USA. Dette leder over til
tyskemes eget Hansa-bauprogram og deretter forskjellige
serier fra tyske verft etter krigen. Særlig interesse er viet de
såkalte «Liberty replacement»-skip som f eks AG Wesers

36-serie, Blohm und Voss Pioner-type med knekkspant og
rette flater, Trampko og senere container-skip.

Bind 1 omfatter også skipslisten for Hansa A-typen,
mens bind 2 inneholder Hansa B og C, Wesers type 36 og
36L, Trampko, Rendsburgs type på 7500 tdw, Blohm und
Voss 1600/1800 og Eco Box-typene.

For mange vil vel særlig Hansa-typene være mest in
teressante, siden dette var skip som seilte under mange flagg
på 50- og 60-tallet - også under norsk - og var velkjente i
havner verden rundt. Men også Wesers type 36 hadde sine
norske enheter, f eks i Reksten-flåten på 70-tallet.

Den som er interessert i skipsfart og skipsbygging litt
ut over norske forhold vil finne mye av interesse, både om
europeisk skipsfart generelt i etterkrigstiden og som opp
slagsbok for skips- og verftshistorie.

Ta kontakt med forlaget for bestilling eller for å få tilsendt
katalog:

Verlag Gert Uwe Detlefsen Riihimäkistrasse 38 a,
D-23795 Bad Segeberg, tel 0049 4551 96 87 67

Kilder

Regnskap D/S A/S Valuta
1918, 1919,1921
og 1922.

Norges Skibsførere 1933-1935
Adressekalender for Stavanger

1928 og 1929
Folkeregisteret i Stavanger og
Oslo

I tillegg til ovennevnte kilde
materiell er også eget klipparkiv
og notater blitt benyttet.
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6 november 1985 ble piratradioskipet Communicator eskortert inn til Hanvich av Department of Trades
ÅJ innleidefartøy Gardline Tracker. Dette var en stor mediabegivenhet Storbritannia, ledd ien langvarig strid
fra myndighetnes sidefor åfå sluttpå piratradiovirksomheten..

Communicator hadde iet års tid vært ger og Gardline Seeker) ble overvåket skip fra andre rederier for åta unna las
base for piratradiostasjonene Laser 730 for så å bli eskortert til havn av sitt tidli- ten på sine ruter,
og senere Laser 558. Britiske myndig- gere søsterskip Gardline Tracker {Ry- Etterhvertbegynnte også behovet for
heter hadde i lengre tid prøvd å stoppe fylke), hvor Communicator umiddelbart andre seg. Da Sørlandsbanen åpnet i
det økende antal 1 piratradiostasjoner, men ble tatt i arrest. Hvordan kunne så denne 1944, forsvant mesteparten av pas-
ettersom fartøyene lå i inter-nasjonalt merkelige situasjonen oppstå?
farvann var det juridisk sett lite britiske
myndigheter kunne gjøre. Landene rundt Stavangerskes kystflåte statstilskudd. Kystrutene ble derfor mer
Nordsjøbassenget hadde imidlertid ved
tatt lover som gjorde det ulovlig for disse
lands borgere å bringe forsyninger til pi- Etter krigen var Stavangerskes kystflåte egnet seg lite til dette. Skipene var ho
rat-radioskipene. Britiske myndigheter ien elendig forfatning. Både Rogaland, vedsakhg konstruert for passasjer-trafikk.
hadde derfor leid inn sivile fartøyer til å Kronprinsesse Mdrtha og Kong Haakon Med unntak av Kronprinsesse Mdrtha og
overvåke at blokaden var effektiv. Til måtte gjennom store reparasjoner for Rogaland var fartøyenes lasterom små
overvåke Laser 558 var Gardline Tracker igjen å kunne gå inn i sine respektive ru- og uhensiktmessig. Lasting og lossing
fra Gardline Shipping innleid. Da ter. De andre fartøyene som Bergen, var i stor grad basert på manuelt arbeid
Communicator måtte gi opp på grunn av Christiania, Stavanger I, Jæderen, ettersom ingen ting var tilrettelagt for
generatorproblemer og mangel på eie- Ulsnes hadde sluppet lettere fra krigens palletert laste-håndering. Hvert ledig
mentære ting som toalett-papir og ødeleggelser, men var sammen med ny- hjøme ombord måtte utnyttes og dette
sanitetsbind, var dette en stor seier for innkjøpte Kong Olav, Austri (II), Vestri førte til at en i stor grad måtte bære las
myndighetene. Hvilken interesse skulle (II) og Ryfylke (V) alle gamle og umo- ten ombord.
dette ha for Skipets lesere? Ikke annet deme. Etter krigen var det videre store Stavangerske forsto ved inngangen til
enn at en her opplevde den unike situa- lastemengder som skulle føres langs kys- femtitallet at framtidens transportmåte
sjon at Communicator (tidligere Tanan- ten og selskapet så seg nødt til å leie inn var palletert last.

Stavangerskes godsruteskip Ryfylke som britisk Tracker. Foto Charles Hodge

etter krigen

sasjergrunnlaget og den tradisjonelle
kystruten mistet ogs stadig mer av sitt

og mer rene godsruter. Den tonnasjen
som Stavangerske hadde til disposisjon
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En begynte derfor planleggingen av
et fomyelsesprogram for både Trond
heimsruten, hurtigruten Sandnes-Stavan
ger-Oslo og en ny godsrute Bergen -
Oslo. Basert på de erfaringene de hadde
høstet med egne og innleide skip samt
studier av utviklingen som en så i utlan
det, bestilte DSD to nye lastebåter ved
Abeking & Rasmussen i Lemwerder-
Bremen. En hadde i denne anledning
også undertegnet en opsjons-avtale som
snart ble utøvet for ytterligere to skip.
Etter ha høstet erfaring med disse ski
pene ble to av noe mer moderne utgave
bestilt fra samme verksted, slik at totalt
seks skip ble levert DSD fra dette verk
stedet. Denne artikkelen vil omhandle de
to båtene i denne serien som var invol
vert i piratradiodramet i Nordsjøen.

Ryfylke var den første og den minste av
de nye skipene. Skipet ble overtatt etter
prøveturen lørdag 10. oktober 1953.
Samme dag gikk skipet med Edvard Sva
nes som kaptein til Hamburg hvor det
låstet for Oslo. Til Stavanger kom skipet
søndag 18. oktober og vakte adskillig
oppmerksomhet. De automatiske luke
anordningene var av selskapets egen kon
struksjon hvor lukene ikke ble løftet av,
men ble trukket av. Alle lukene hadde
gummipakninger som gjorde det unød
vendig å bruke den tradisjonelle presen
ningen for tetthetens skyld. En bom fra
förmasten og to bommer fra to samson
poster foran overbygget med hydrauliske
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Stavangers godsruteskip Ryfylke ekspererer i Bradbenkhopen i Bergen engang på 60-tallet. Foto Per Alsaker

Ryfylke

bomsvingere skulle betjene skipets to
luker. Videre hadde skipet mellomdekk
med lave luker som kunne kjøres over
av de hydrauliske jekkene i rommet. Ski
pet var på 439 BRT, 172 NRT, 525 TDW
og var målt til 173,8 /29,3 78,7.

Mannskapsbekvemmelighetene vakte
også stor beundring. Skipet hadde en
smakfull innredning med bysse, sters, to
messer, kjølerom for proviant, samt kon
tor. Offiserslugarene lå på begge sider av
maskincasingen, mens mannskapslu
gårene lå helt akterut. Kapteinens lugar
lå i akterkant av styrehuset.

Maskinen var en brukt Harland &
Wolff, Belfast på 500 HK. Under prøve
turen kom farten opp i 11,5 knop. Denne
maskinen var bygget i 1941 og voldte
store problemer helt fra Ryfylke ble satt i
fart. Gjentatte rapporteringer til DSD
avslører at maskinen var vanskelig å
starte. Utbedringer ble foretatt, men pro
blemene oppsto på ny.

1 1968 fikk skipet på ny innstallert en
brukt motor. Denne gang var det en
900HK Klöckner-Humbolt-Deutz A.G.,
Köln som ble installert. Motoren som var
bygget i 1956 hadde tidligere støtt i
ombord i Melshom hvor den ble demon
tert i 1967. Det som allikevel var mest
positivt var at Ryfylke ved denne anled
ningen fikk installert et hydraulisk
propellanlegg. Dette gjorde skipet mye
mer manøvreringsdyktig enn sine søstre.
Til tross for at man hadde innstallert ny
motor kom motorproblemene til forfølge
skipet helt til det ble solgt.

Ryfylke var konstruert for og ble an-

vendt i Trondheimsruten. Etter en tur i
Oslo mten løste Ryfylke av Vestri i Trond
heimsruten som ble opprettholdt av tre
skip. Stavangerskes andre skip i mten var
Austri som noe senere ble avløst av inn
leide Trane. Det tredje skipet i raten ble
opprettholdt av Indherreds Aktie-Damp
skibsselskab. I årene fram til rederiets
eget nybygg Innherred gikk inn i raten i
1960 ble innleide skip benyttet (Ola Nor
mann, Braken, Senator, Helvik, Friborg).
De tre skipene utførte 1 f2 ukes turer med
avgang Stavanger onsdag og søndag
kl. 18.00. Denne ruteplanen førte til mye
liggetid i Trondheim. Dette ble noe be
dre da Innherreds Aktie-Dampskipssel
skap reduserte sitt ratetilbud på Trond
heimsfjorden. Da ble Steinkjer og Levan
ger inkludert i Trondheims-raten og ligge
tiden i Trondheim betydelig redusert.

I tillegg til sine to lasterom hadde Ry
fylke en sal helt akterut. Denne var i ut
gangspunktet beregnet for slakt, men ble
også benyttet til annen lett last. Seiv om
det var luke med vinsj og bom på båt
dekket ble denne sjelden benyttet. Dette
var et konsept som ble beholdt på samt
lige av fem nybygg rederiet fikk bygget
ved Abeking & Rasmussen. Det var mest
vanlig å ta inn lasten gjennom lukene i
siden som var plassert rett foran salen. I
Trondheimsruten var det de første årene
vanlig å frakte slaktede griser fra Trond
heim til Ålesund og slakt fra Stavanger
til Bergen. Senere ble adskillig kubikk
meter risnøtter og hvetenøtter fraktet fra
Nordkronen i Stavanger og nordover
stuet nettopp i denne salen.
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De vanligste lastene nordover var
gjeme grønnsaker og landbruks-maski
ner fra Sandnes, mjøl, hermetikk og an
nen stykkgods fra Stavanger, stål fra Jør
peland. Blant annet ble mye stål til
Sundsvall sendt via Trondheim. På sør
gående var det mye avispapir, trelast og
sponplater det gikk på. Anløpsstedene var
Sandnes-Stavanger-Haugesund-Lervik-
Bergen-Florø-Ørsta-Ålesund-Brattvåg-
Molde-Kristiansund-Trondheim- Trond
heimsfjorden (Orkanger, Fibertangen,
Levanger, Steinkjer).

Mannskapet besto av kaptein, to styr
menn, fire matroser/ lettmatroser, to mas
kinister, to motormann/smørere, kokk,
stuert og to loser, tilsammen 15 perso
nen Stavangerske holdt lenge på loser
ombord i sine kystbåter, og det var helt
vanlig med to loser ombord. Tidlig på
sekstitallet ble først en av losene tatt bort.
Kort tid etterpå ble også den andre losen
tatt vekk. De siste årene var bemannin
gen skåret ned til 9 personer.

Fomten flere skorsteinsbranner var
Ryfylke de siste årene utsatt for flere
maskinhavarier. På tur nordover fra Ber
gen til Florø 7. august 1971 fikk skipet
vann i maskinrommet og måtte lenses av
bergingsbåt. Slepebåten Lars måtte slepe
skipet til Stavanger for reparasjon. 9. juni
1972 fikk skipet motorstopp en halv time
etter avgang Bergen. Denne gang var det
vann i drivstofftankene som var årsaken.

5. november samme år fikk man etter
avgang fra Orkanger uregelmessig ten
ning på sylindrene 1,2,3, og 4 på hoved
motoren og en mistet dermed belastnin
gen på disse sylindrene. Skipet måtte
legge til i Leksvik og tau-båt ble tilkalt
fra Trondheim. Deler ble flysendt til
Trondheim fraStavanger og skipet kunne
avgå noe etter mten 7. november. Som
om ikke dette var nok, igjen 1 1/2 time
etter avgang Bergen 30. desember ble
hovedmaskinen stoppet etter sterk bank
ing. Skipet ankret opp og Vucanus ble
tilkalt og ankom tre timer senere. Da sle
pet ble startet grunnstøtte begge skip ved
Kvit-holmen, men ingen skade ble kon
statert av froskemenn. Ryfylke ble fortøyd
ved Festningskaien sent samme kveld og
måtte tilbringe nyttårshelgen i Bergen før
en fikk hjelp av folk fra BMV Annen
nyttårsdag.

Mesteparten av første halvår 1973 lå
skipet i opplag ved DSD sitt gamle kull
ager på Sølyst. I midten av 1973 var ei
eren av Gardline Shipping Ltd. i
Lowestoft på utkikk etter passende ton
nasje til betjene det økende behovet for

yr

fartøyer til geofysiske under-søkelser. søstre, og var derfor det skipet som ble
Eieren, George Darling, fikk høre om beholdt lengst i Gardlines tjeneste. Ry-
DSD’s velholdte skip Ryfylke, Ulsnes og fylke gjorde god nytte for seg i Nordsjøen
Tananger som allerede var blitt innhen- og utenom en grunnstøtning utenfor Ler
tet av moderne pallebåter med sideport wick er der ikke mye dramatisk å berette
og gaffeltrucker for palletert last. George om. Etter episoden i Nordsjøen med
Darling syntes fartøyene hadde en passe Communicator ble skipet hogget opp i
størrelse, god lugarkapasitet og stor Milton Creek i august 1986.
uinnredet plass for laboratorier akterut i
hallen.
hailen. Tananger

De tre skipene ble solgt for tilsammen
kr. 1.940.000 den 10. juli 1973. Ryfylke Tananger ble overtatt av DSD 20.12.54
ble overtatt av nye eiere 16 august 1973. etter en vellykket prøvetur. Skipet ankom

Seiv om Ryfylke var det minste av de Stavanger to dager senere ført av kap
tre skipene som Gardline kjøpte av DSD, tein Edvard Svanes som også hadde ført
var skipet det som var mest for-måls- byggetilsynet med skipet. Tananger ble
tjenlig. Igjen var det det vribare propell- levert som nummer fire i rekken og var
anlegget som talte til skipets fordel. Ski- noe større enn sine «søstre». Tonnasjen
pet var altså lettere å manøvrere enn sine var 477 BRT, 190 NRT og 575 TDW og

IP%
Isg* Stavangerske

111 MOSS« ARENDAL, KRISTIAN -
sand og stavanger/sandnes

D/S «Kong Sverre» fra Oslo hver lørdag kl, 18.00 til
Stavanger søndag kl. 22,30.

M/S «AKERSHUS» fra Oslo hver onsdag kl. 18.00.
D/S «KONG SVERRE» har gode passasjerbekvemme
ligheter. Nærmere opplysninger ved henvendelse til relsebyråene
eller selskapets agenter. M/S «AKERSHUS» tar Ikke passasjerer
Last mottas daglig på Akershusbryggen. Partllast bes anmeldt.

M/S «RYFYLKE» avgår mandag 7/1 og M/S «TANANGER» 14/1
via Moss, Drammen, Holmestrand, Tønsberg, Vallø, Fredrikstad,
Sandefjord. Skiensfjorden, Kristiansand S., Stavanger, Haugesund
til Bergen - Sauda - Ekstraanløp for partilast. Last bes anmeldt.

Ryfylke var det første av Stavangerskes nye godsruteskip, levert i 1953.
Foto Olav Opedal

Tlf. 42 6910 sentralbord. Bryggetlf. 42 01 67 - 4115 42
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skipet målte 186.8/ 29.3/ 8.7. Maskine- seg seiv. Verre var det når vesta-vinden kai, var det lite problemer med skipet,
riet var det samme som for Ulsnes og og nordvesten var ille og en måtte gå på Skipet gikk stort sett i DSD’s forskjel-
Akershus, 8 cyl. Klöckner-Humbolt- været. Kapteinene sørget for ågå godt lige ruter på Østlandet. De første rene
Deutz A.G., Köln på 600 BHK. Under klar av land når en rundet Jæren og Lista. bmkte skipet to uker på en rundtur. Ru
fartsmilen i Gandsfjorden nyttårsaften I skikkelig styggvær hadde en ikke mas- ten var lagt opp med masse liggetid i
samme år kom farten opp i 11,5 knop. kinkraft nok til å holde skipet på været Oslo, videre lå skipet natten over i Dram
(Tomt skip, men fulle tanker). og langt mindre kraft nok til snu skipet men/ Holmestrand, Fredrikstad og Tøns-

Tananger hadde, i motsetning til sine rundt mot været. Flere av de tidligere berg/ Skiensfjorden,
søstre, tre lasterom i det skipet også hadde kapteiner har uttrykt at Tananger med sitt
et lasterom foran förmasten. Dessuten var noe lengre løp enn sine søstre (ca. 13 fot
skipet utstyrt med luke i siden, noe som lengre skrog) var en betydelig bedre sjø-
var helt uvanlig den gang. Luken var rik
tignok ikke stor, men ble benyttet ved
lasting og lossing av lettere laster.

Første uken i januar 1955 låstet Ta- rett etter avgang Kristiansand, en grunn- båten hadde fram til 1976 da den ble kalt
nanger hermetikk i Stavanger og Hor- støting ved innseilingen til Molde 26 Gardline Seeker. Skipet tjensteg,jorde
daland for Østsonen, en tur som også november 1972 og skader i skanse-kled- mest i Nordsjøen, men ble også sendt på
Ulsnes hadde utført tidligere. Etter at den ning og skrog etter at Bonanza drev inn i geofysiske oppdrag utenfor vestkysten av
var tilbake gikk den inn ien mte sammen skipets styrbords side mens skipet lå ved Afrika. I Nordsjøen ble mesteparten av
med Rogaland (nå Gamle Rogaland)
hvor de låstet i Stavanger vekselsvis hver
fredag for Egersund, Kristiansand, San
defjord, Tønsberg, Oslo, Moss, Dram
men, Holmestrand, Valløy, Fredrikstad
og Skiensfjorden.

. Etter noen år fikk skipet montert en
tank som rommet 60 kubikk i under
rommet mellom eneren og toeren. Tan
ken var for transport av hval- og soya
olje mellom DeNoFa i Fredriktad og
DeNoFa ved Kalhammeren i Stavanger.

Maskineriet var ikke akkurat over-di
mensjonert seiv om en hadde til
strekkelig kraft i fint vær til holde en
marsjfart på 10 knop. En av kapteinene
sa litt ironisk at man slapp gruble på når
man skulle sakke av på farten når en
hadde sjøen i mot, dette ble regulert av
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båt.
Skipet var stort sett et lykkelig skip. I juli 1973 ble Tananger solgt til Gard-

Bortsett fra en grunnstøting 25 mars 1965 line og omdøpt til Charterer, et navn

Gardlines tredje DSD-skip, Ulsnes, som Gardline Endurer. Foto: Michael Cassar

Gardline-perioden

Abeking & rasmussen
og var 13 for lengre

Akershus ; her på vei
til kai i Stavanger.

Tananger var det
tredje i serien fra

enn Ulsnes og

Foto via AlfJ
Kristiansen
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oppdragene utført i sommerhalvåret.
George Darling prøvde derfor benytte
fartøyene til tilfeldige lasteoppdrag når
offshore-markedet var litt stille. Ikke alle

disse oppdragene fait lik heldig ut. Gard
line Seeker ble en gang sendt til Malta
for laste sigaretter for Libya. Før avgang
Storbritannia hadde skipet tatt inn sand
som ballast. Utenfor Malta ble denne
ballasten dumpet i sjøen. Dette ble opp
daget av Maltas kystvakt og skipet ble
bøtelagt for dumping av forurenset av
fall. Da skipet omsider kom til Libya ble
skipets kaptein arrestert. Grunnen var at
skipet hadde ulovlige varer ombord. De
ulovlige varene besto i en liter Jaffa ap
pelsin-juice produsert i Israel! Det kos
tet rederen £ 500 å få satt kapteinen fri. I
tillegg kom store tidsmessige forsinkel
ser.

Etter som årene gikk ble kravene til

de skipene som ble benyttet til geofysiske ut fra Atlantic City i USA (Østkystens Tiden SOm piratradiostasjon
undersøkelser strengere. Dette førte til at Las Vegas) og skipet endte opp i Irland.
det gikk mot mer spesialbygde skip, hvor Det var derfor naturlig for Darling å tro I januar 1984 skulle piratradiostasjonen
alt var skreddersydd til dette formålet. 1. at IRA var innblandet i kjøpet. Ja, så uro- Laser 730 som senere ble Laser 558 på
september 1983 ble Tananger solgt til det lig var George Darling at han tok turen lufta. Konseptet var bruke amerikansk
amerikanske selskapet Dekka Overseas inn til London for informere den ameri- mannskap på et Panama-registrert skip i
Inc. Overtagelse skulle skje i Port kanske ambassaden om handelen. Uroen internasjonalt farvann utenfor East Ang-
Everglades i Florida. Skipet forlot viste seg snart å være ubegrunnet. Tanan- a- Britiske eller andre lands myndig-
Lowestoft 3. september og ankom Port ger hadde i USA fått montert antenne- heter kunne ikke stoppe denne aktivite-
Everglades 28. september. Ettersom Ge- utstyr for kunne operere som pirat- ten ettersom skipet lå i internasjonalt far
orge Darling ikke fikk hele det avtalte radiostasjon til sjøs. I Irland ble selve vann °§ det var britiske borgere in
beløp, holdt han et visst øye med skipet. radiostudioene montert i hallen akterut. volvert. Planen var bruke en stor heliums-
Han ble svært urolig da han fikk høre at Båten hadde imellomtiden fått nytt navn ballong til å holde antennen tre hundre
skipet dukket opp i New Ross, Irland den og hjemland, nemlig Communicator re- f°t over vannet. For de som har vært i
13. desember samme år. I handelen var gistrert i Panama,
sveitsiske advokater og banker var invol-
vert, hovedmennene var irske og opererte

Tananger i nye farger som Gardline Seeker, med oransje skrog og gulbmn skorstein. Skyfotos

Tananger som Gardline Seeker på Malta. Foto Michael Cassar

Nordsjøen en vinterdag er det innlysende
at opplegget var laget av amatører. Etter
bare noen dagers prøver hadde de to bal-

15

•%. '* r fet..’ JsP r

—: 1 '''' -



Søsterskip i ulike rolle, Communicator (ex Tananger) blir eskortert inn til Harwich av
Gardline Tracker (ex Ryfylke) i november 1985. Anglia Press Agency
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longene som de hadde til rådighet
ombord havnet henholdsvis i Frankrike
og i Essex. Etter dette ble det bygget både
en og to antennemaster. Radiostasjonen
hadde store tekniske problemer som
gjorde at sendingene ofte ble avbrutt for
kortere eller lengre perioden Anten-nene
blåste ned til stadighet, skipet hadde
generatorproblemer og ved flere tilfeller
røk ankerkjettingene. Likevel oppnådde
stasjonen en stor popularitet og hadde en
stund et publikum på fem til åtte millio
ner lyttere.

Britiske myndigheter og EF-landene
mndt Nordsjøen så med ublide øyne på
denne virksomheten. EF vedtok en lov
som gjorde det ulovlig for EF-landenes
innbyggere å bringe forsyninger til
Communicator og de andre offshore
piratstasjonene. Spania tiltrådte ikke
denne avtalen. På denne måten fikk
Communicator en periode forsyninger
fra Spania. Senere viste det seg at lokale
fiskere og andre briter fraktet forsynin
ger til Communicator og de andre sta
sjonene. Department of Trade leide der
for i august 1985 inn et fartøy som skulle
passe på at blokaden av Communicator
og Ross Revenage (Radio Caroline) var
effektiv. Den 31. oktober ble dette far
tøyet erstattet av Gardline Tracker (tidli
gere Ryfylke).

Blokaden var meget effektiv! Det blir
sagt at sanitærforholdene ombord i
Communicatorble svært uholdbare. Den
6. november hadde skipet igjen store
generatorproblemer og beset-ningen be
stemte seg for gi opp og gå til lands. Van
net i maskinrommet sto ved denne an-

Politiet var på plass da

eskortert inn til Harwich i
november 1985. Aglia

Communicator ble

Press Agency
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ledning høyt opp på svinghjulet og mann
skapet fikk ikke start på hovedmotoren.
En så seg derfor nødt til å be om hjelp
fra Trackers maskinister som raskt fikk
maskineriet i gang. Da Communicator
ankom Harwich eskortert av Gardline
Tracker ble skipet arrestert, og skipet
kom til tilbringe de neste 12 måneder her.
Det var mange kreditorer som krevde
beslag i skipet og det var også krangel
om eiendomsretten til skipet. Blant an
net var George Darling på banen og for
langte £ 5000 som han fremdeles mente
at han hadde til gode. Ellers var skipet i
en sørgelig teknisk forfatning og mange
av skipets sertifikater var utgått på dato.

Den 8. april 1986 forlangteAdmiralty
Marshall skipet solgt på tvangsauksjon.
East Anglian Production sendte to uker
senere ut en pressemelding om at de
hadde kjøpt Communicator for £ 35000.
10. november fikk skipet sine sertifika
ter utstedt av Panamas maritime myndig
heter og fem dager senere ble skipet in
spisert og klarert av representanter fra
Department of Trade. Dagen etterpå for
lot skipet Harwich. Skipet kom nå til re
base for Radio Hot Hits. De samme pro
blemene som tidligere fulgte skipet, ge
nerator-problemer, antenner og master
som ikke tålte værpåkjenningene og
mangel på forsyninger som skyldtes
penge-problemer. Skipet ble også 15. ja
nuar 1988 bordet og overtatt av 40 mann
som hevdet representere en av långiveme
- evangelisten Steven Morgan. Tidlig i
februar 1988 mistet skipet sitt hoved
anker og ble nødt til seile rundt på tross
av mangel på brennstoff. 3. februar an
kom skipet på nytt Harwich. Skipets ser
tifikater ble på ny inndratt, studioutstyret
ble fjemet og skipet ble avertert for salg.

8. april 1989 forlot skipet på nytt
Harwich. Dagen etterpå holdt skipet på
å drive på land, men ble reddet av en sle
pebåt som tauet skipet til en posisjon 30
nautiske mil utenfor den Belgiske / Fran
ske kyst. I midten av juli satte skipet kur
sen mot Lisboa. Her var det meningen at
skipet skulle utstyres for sende program
mer til Romania fra en posisjon i Mid
delhavet. Da skipet ankom Lisboa var det
fremdeles forvirring rundt eierforholdet.
Skipet ble ganske snart arrestert av
portugiske myndigheter og imellomtiden
ble det revolusjon i Romania og de
opprin-nelige planene for skipet fait der
for bort. I denne perioden skiftet skipet
også navn og het en periode Albatross.

Skipet ble 20. august 1993 solgt til
skipsverkstedet hvor det lå fortøyd.

Denne handelen ble senere opphevet ved nicator tauet av slepebåten Vlieland fra
en rettslig kjennelse og eierskapet ble Lisboa til innsjøen Ijmuiden i Nederland,
overført til et selskap som het Peparacoes Her har skipet siden vært fortøyd ved
Navis do Jego EDA. 3. juni 1994 ble ski- Pampushaven i Almere og fungert som
pet solgt til Holland FM for $ 100.000. base for radiostasjonen Radio Veronica

Communicator
som Radio
Veronica, 10.
mai 1997. Foto
Martin van der
Ven

11. august samme år ble Commu- og i det siste året Quality Radio,

Communicator på Sandettie Bank utenfor Dunkerque, 19. juli 1987.
Foto Chris Edwards
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Destore rederienes historie er ofte solid dokumentert. For de ulikeformenefor lektertransport og småskipsfartdrevet langs norskekysten gjennom årenes løp er situasjonen gjeme en annen. Et godt eksempelpå dette er
den virksomhet som Oslo vann og kloakkvesen (OVK) holdt gående på Oslofjorden et snaut 100-år fram til
begynnelsen av 1980-tallet. Herfølger en oppsummering av denne aktiviteten.

Etableringen av et hovedavløpssystem materiell som på denne tiden ble benyt- tende avfall førte til atkloakkvesenetfikk
for Christiania ble påbegynt i 1848 ved tet til skipning av søppel til Lang-øyene. levert en spesialbygd tanklekter fra
at alle bekker etterhvert ble kikket og tatt Gjennom kloakkvesenet ble en av lek- Glommens Mek. Verksted i Fredrikstad
i bruk som kloakken Systemet manglet teme fra Langøytrafikken etter hvert tatt 11938. Lekteren, som fikk navnet O. V.K.
imidlertid renseanlegg, og var ikke be- i bmk under navnet O. V.K. I. Med en las- II, var utstyrt med en selvtømmende
regnet på åta imot møkk fra doene. Dette tekapasitet på omkring 50 m3 og losse- lastetank på 300 m3 og ble satt i fart
medførte at installasjon av vannkloset- luker i bunnen ble denne regelmessig mellom renseanleggene på Skarpsno og
ter ikke ble tillatt i hoved-staden før om- buksert mellom havnen og Langøysundet Festningen og deponeringsstedet utenfor
kring år 1900. Fomrens-ningen av indre eller fjordområdet utover mot Steilene. Steilene. I løpet av annen verdenskrig ble
Oslofjord var da allerede et problem. Primitive kloakkrenseanlegg hadde trolig den aldrende O. V.K. /kondemnert.
Denne situasjonen akselererte etter hvert eksistert siden 1911, men det første større Det økende forurensningsproblemet i
som vann-klosettene ble mer vanlige. renseanlegg ble først ferdigstilt på Skarp- fjorden førte videre til at tømmestedet
Dette var igjen en følge av at industriali- sno i 1931. Da hadde tallet på vannklo- etterhvert ble flyttet utover i fjorden, og
seringen, byutvikling og befolkningsøk- setter i Oslo kommet opp i omlag 33.000. mot 1950-tallet 27 nautiske mil sydover
ningen skjøt fart. Dette antallet økte til ca. 75.000 i perio- fra indre havn til Breidangen sør for

los bygårder ble fra tidlig i dette århun- ligere renseanlegg i fjellet under Akers- Antallet vannklosetter ekspanderte
dret blant annet deponert i fjorden ved hus festning, kalt Festningen, var tatt i sterkt i etterkrigsårene, og midt på 1960-
hjelp av åpne prammer, trolig det samme bruk i 1933, og den stadige kningen i fly- tallet var dette kommet opp i 200.000
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Slamtankbåten O.V.K. Ill på havnen i Oslo i juli 1971. Båten ble bygd i Risør i 1958, og trafikkerte Oslofjorden fram til 1984
Foto: Per-Erik Johnsen.

Avfall fra utedoer og do-binger i Os- den fram til andre verdenskrig. Et ytter- Hurumlandet.
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enheter. Kommunen fulgte utviklingen,
og hadde allerede høsten 1957 kontra
hert en maskindrevet slamtanker ved
Holmens Verft i Risør til 1,5 million kro
ner, O. V.K. 111. Utenom fartstiden skulle
båten ligge til kai i Oslo, og mannskapet
på fire bo i land. Båten hadde en tank
kapasitet på over 500 m 3 og var bereg
net for fart på strekningen Oslo - Breid
angen. Som følge av forurens
ningssituasjonen og kende miljøprotester
ble imidlertid deponeringsstedet fra den
24. mars 1959 flyttet til en posisjon to
nautiske mil nord av Mellom-Bolærne i
ytre Oslofjord.

Både O. V.K. II og 111 var nå fullt be
skjeftiget, og i 1963 åpnet det sentrale
renseanlegget på Bekkelaget. Det økende
transportbehovet kombinert med O. V.K.
Ils høye alder og lave lasteevne medførte
etterhvert igjen behov for ny tonnasje.
Kloakkvesenet kontraherte derfor ved
utgangen av 1967 en stor lekter ved A/S
Seutelvens Verksted i Fredrikstad. Ny
bygget, som gikk inn i flåten som O.VK
IV, hadde en lastekapasitet på hele 744 m3,
og var forberedt for montering av azimuth
thrustere til fremdrift. O. V.K. //bleetter dette
utelukkende benyttet som reservelekter og
lagertanker ved renseanleggene.

Tømmeoperasjonene fant sted via far
tøyenes bunnventil midtskips og var ba
sert på en kombinasjon av bruk av losse
pumper og la lasten renne ut av seg seiv.
Sakte fart under tømmingen var den an
befalte metode både av kloakkvesenet og
havnemyndighetene. Selve slammet be
stod av de tunge bestandelene i kloakk
vannet, nemlig bunnfett fra renseanlegg
ene. Det var derfor naturlig at det også
ville synke etter tømmingen i sjøen, seiv
om sjøvannet hadde noe høyere spesi
fikk vekt. Slamlasten strømmet med stor
vertikal hastighet ut gjennom bunn
ventilen i slamtanken, og blandet seg med
sjøvannet omkring. Imidlertid var slam
met sterkt vannholdig, og da dette jo var
ferskvann med en viss oppdrift i sjøvan
net, ble «slamskyen» sinket på veien ned
over i vannmassene. Det gunstigste slam
met var det utgjærede slam fra Bekkela
get, som etter en flere ukers råtneprosess
var befridd for de sterkt luktende orga
niske emner. Råslam fra Festningen og
Skarpsno hadde derimot en markert
kloakklukt og dårligere synkehastighet.
Den sterke fortyn-ningen med friskt sjø
vann fjemet imidlertid lukten umiddel
bart etter tømmingen seiv for dette slam
met.

Opp gjennom rene hadde man mot-

tatt sterke protester fra blant annet Moss havnedirektøren om flytting av tømme
og Humm som følge av dumping nær stedet til en posisjon på linjen mellom
land, særlig ved isvansker vinterstid. Torbjømskjær og Færder fyr. Viktige fak-
Forurensningen av Oslofjorden nådde sitt torer ved valg av deponi var foruten den
maksimum rundt 1970, og et stigende nødvendige avstand til øyer og fastland,
miljøengasjement i samfunnet vendte fiskerihensyn samt strøm-forhold og
etterhvert også et stadig sterkere søkelys oksygenreserver i vann-massene.
på slamdumpingen. Dette var i hoved- Oslo kommune besluttet i 1970 bygge
sak et problem for kommunene mndt ytre et forbrenningsanlegg for problem-avfall
Oslofjord, spesielt sommerstid for og slam på Haraldsrud i Oslo. Byggeti
vestfoldkommuner som Nøtterøy og den var imidlertid relativt lang, slik at
Tønsberg, med badestrender innenfor 5 anlegget tidligst kunne stå driftsklart ved
km fra tømmestedet ved Bolæme. Nøt- årsskiftet 1972/73. Samtidig pågikk det
terøy kommunestyre vedtok således den også forsøk ved Norges Landbrukshøg
5. mars 1970 en uttalelse der det het: skole for å finne fram til anvendelsesmu
«Nøtterøy kommunestyre vil med dette ligheter for avvannet slam i jordbruket,
be Oslo kommune stoppe sin ukentlige For at det nødvendige transportopplegget
kloakk-tømming utenfor Bolæme. Av på land skulle være realistisk, måtte slam
hensyn til dem som ferdes i området, bør met avvannes. Oslo kommune valgte her
det ha kommet til full stopp fri. juni en spesiell sentrifugeringsmetode.
1970». 1. januar 1974 stod de nødvendige

I denne tidsepoken dumpet O.V.K.- landbaserte mottaksanleggene drifts
fart yene ukentlig mellom 2500 og 3000 klare, og slamdumpingen i ytre Osloljord
tonn slam med et tørrstoffmnhold på ca. opphørte. Fra denne dato ble etatens eld
4%. Dagsproduksjonen lå omkring 400 ste slamlekter, O. V.K. II, liggende uvirk
tonn våt vekt. Det eksisterte da heller in- som ved kai i Frognerkilen. Vann- og
tet reelt alternativ til dumping i sjøen, og kloakkvesenet var ikke lenger avhengig
som et umiddelbart botemiddel kom av lekteren, og på denne bakgrunn ble
kloakkvesenet i forhandlinger med det i april 1978 besluttet overføre den

Slamlekteren O.VK. IV i morgentåken 1. april 1969. Lekteren varmed sin lastekapasitet på
over 700 kubikkmeter kommunens største slamfartøy. Foto: Per-Erik Johnsen.
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Slamlekteren O.V.K. II til venstre. Her er den fotografert i 1985 i sin nye rolle som oljevern
lekter underlagt Oslo Havnevesen. Lekteren gikk med kloakkslam i Oslofjordenfra 1938 til

1974. Foto via ArnulfL’Orsa AS.

vederlagsfritt til Oslo havnevesen for med påfølgende økt slam-produksjon gav
ombygging til oljeberedskapslekter. imidlertid igjen behov for regelmessig
Denne rollen innehar fartøyet fremdeles, drift av O. V.K. IV, og begge fartøyene ble
med base ved havnevesenets verksted på deretter benyttet daglig til transportene
Sjursøya. inne på selve havneområdet.

Etter omleggingen til landdeponering Det interkommunale Sentralanlegg
klarte man stort sett transportene fra Fest- Vest ble tatt i bruk i 1983, og gjorde
ningen og Skarpsno til mottaket Bekke- rense-anleggene Festningen og Skarpsno
laget med O. V.K. III alene. Denne ble overflødige. Dette slettet også den siste
benyttet for å spare utgiftene til slepe- rest av behov for kommunale slam-far
båt. tøyer, og begge de gjenværende en-het-

Selve slepingen var i alle år utført av ene ble lagt opp ved Skarpsno for salg. I
oslorederiet P. Pedersen & Søn, og etter august 1984 ble både O.V.K. III og IV
at dette selskapet hadde gått inn i Bukser overtatt av sin nye eier og ført den lange
og Bjergningsselskapet i 1973, var opp- sjøreisen til Båtsfjord i Finnmark. En av
dragene blitt overført dit. Innføring av Oslofjordens maritime skyggesider var
kjemisk rensing på Festningen i 1975 dermed definitivt over.
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OVKIV under slep til Austevoll i juni 1989. Foto Dag Bakka Jr

O.V.K. I
Åpen lekter med bunnluker, noenlunde til
svarende lekteme benyttet til søppel-transpor
tene til Langøyene. Fartsområde Oslo havn -
Steilene.

Lastekapasitet ca 50 m3
Ukjent byggested og år.
Skjebne ukjent.

O.V.K. II
Slamlekter
Loa 36,7 B 8,0 D 2,8 m
270 brt

Tankkapasitet 300 m3
1938 Glommen Mek. Verksted, Fredrikstad,
bygg nr. 82. Levert som O.V.K. Il til Oslo
Kommune, Vann og kloakkvesenet.
Kontraktssum kr. 800.000.-

1.1974 Opplagt ved kai Skarpsno, Frog-

4.1978 Overlatt vederlagsfritt til Oslo

1997 Operativ. Base ved Oslo Havne-

O.V.K. III - JWYZ
Slamtankbåt
Loa 43,51 B 9,00 D3,50m
474,89 brt 266,38 nrt (1958)
BT 398 NT 137 (1992)
Tankkapasitet 518 m3
8.1958 Holmens Verft (N. Juell), Risør, bygg
nr. 90. Levert som O.V.K. Ill til Oslo Kom

mune, Vann og kloakkvesenet.
Kontraktssum kr. 1.700.000.-

Stabelavløp 10.5.1958
Wichmann Diesel 2SA 4cy 320bhk
12.1961 Kolliderte med lekter S.K.Ø. 51

02.1966 Kolliderte med Nicoline av Oslo

7.1984 Solgt til Neptun Fiskeindustrier AS

1990 P/R Karoløs ANS, Bekkjarvik.
1991 Hordatank IA/S, Kristiansand.
11.1993 Solgt til Hordafor A/S, Bekkj arvik,

Vann og kloakkvesenet
Oslo kommune,

nerkilen, da slamdumpingen i ytre
Oslofjord opphørte per 1. januar
1974.

Havnevesen for ombygging til
oljevemlekter.
Ombyggingen gjennomført ved
Mågerø Verft A/S, Tjøme, samme
år.

vesens verksted på Sjursøya.

slept av slepebåt S.K 0.34 ved Elle
lykt 18. desember.

mellom Askholmen lykt og Ka-
holmen morgenen 28. februar.

(BjømulfMikalsen), Båtsfjord, uten
navnendring 2. juli. Overtatt av
kjøper 17. august 1984.

omdøpt Hordafor. I bruk for føring
av fiskeavfall.

J it "v nr nr wr

 '•'  I -. •  ' - • , '.', .__ -  _ - :— -

 *r;,^-38: _- „; t-_  — ._,

.  ' '   ** ., w.-

...

 



o.v.K. rv
Slamlekter
Loa 55,18 B 9,50 D 3,50m (1968)
Loa 32,55 B 9,50 D 3,50 m (1989).
605,66 brt 520,86 nrt (1968)
BT 479 NT 143 (1990)
BT479NT 157(1993)
Tankkapasitet 744 m3 (1968)
10.1968 A/S Seutelvens Verksted, Fredrik
stad, bygg nr. 96. Levert som O.V.K. IV til
Oslo Kommune, Vann og kloakkvesenet.
Kontraktssum kr. 2.000.000.-

Stabelavløp 30.8.1968
7.1984 Solgt til Neptun Fiskeindustrier AS

1989 slept til Austevoll for ombygging
1.1990 Registrert på Sotra Tank AS, Fjell/

11.1991 Solgt til Bergen TankersAS, Strau-

(BjØrnulf Mikalsen), Båtsfjord,
uten navnendring 2. juli. Overtatt
av kjøper 17. august 1984.

Bergen som Sotraoil, etter om
bygging til tankskip ved Rabben
mek Verksted, Austevoll (-11)

me/Bergen Fortsatt i bruk som
bunkringstanker i Bergensområdet.

Kilder:
Oslo byleksikon, Aschehoug, 1966.
Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, 1987.
Pensjonert saksbehandler Erik Haugnes, Oslo vann og kloakkvesen.
Arkivmateriale fra Oslo vann og avløpsverk.
Inge Torstenson: « Fra nattmann til renholdsverk - avfall og enovasjon i

Oslo gjennom tusen år», ProArk AS 1997

Slamlekter OVKIV i sitt nye liv som bunkringstanker Sotraoil.
Foto Dag Bakka Jrjuli 1997.
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har for salg følgende artikler:

H NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

404/90 og 3-4/91 akr IV

1-2-3-4/92, 1-2-3-4/93, 1-2-3-4/94, 1-2-3-4/95, 1-3/96, CA
1-2-3-4/97, 1-2-3-4/98 og 1/99 akr Jv

30FLAGGBOKEN (Norges Skipsliste) 1985, 1987 og 1992 ... akr V

Register over merkepliktige norske fiskefarkoster ||
1978, 1980, 1982, 1984 og 1988 akr JV

Medlemsnål (NSS-flagget i hvitt-blått-sølv) (clip-feste) akr 50
+ Porto

Påregn noe tidfør varene kommer.



/zmg Lofotendet eneavde to siste, gamle skipene i Hurtigmten. Hun stevnerfram og tilbake mellom Bergenog Kirkenes nærmestpå nådefra sine eiere; Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab. En uverdig skjebne
for et skip som nesten har gått syv ganger tur/retur månen eller 130 ganger rundtjorden. Lofotens fredelige ytre
skjuler en lang, og til tider stormfull, historie.

VDS-Derioden 1964 - 1988 fortsatt beholdt, og totalt hadde Lofoten IHK. Dette var en ny og avansert type
96 passasjerlugarer med 233 køyeplasser. som det tidligere bare hadde blitt levert

Det var selve pioner-rederiet i Hurtig- Hver klasse hadde sin egen røkesalong seks stykker av, og da til Japan. De tre
ruten, Vesteraalens Dampskibsselskab, og spisesalong, samt felles kafeteria, alt hjelpemotorene kom fra Bergen Diesel,
som i sin tid fikk Lofoten bygd. De øn- plassert på det fjerde dekket. For de som og hadde en effekt på 190 kW. Hvis disse
sket seg en erstatning for Hurtigrutens betalte mest for billettene, fantes det også fait fra, ville et nødaggregat på båtdekket
siste dampskip, Lofoten fra 1932. Etter å en utsiktssalong på dekket over. Alle lu- automatisk startes opp.
ha søkt om tillåtelse til å bygge nytt i flere garer og oppholdsrom ombord hadde air Bma på Lofoten var avansert for sin
år, gikk alt i orden i februar 1962, daVDS conditioning. tid, da den var utstyrt med autopilot, som
kontraherte en ny hurtigrute ved Akers Men det var ikke bare passasjerer det den første i Hurtigmten.
mekaniske Verksted i Oslo, med bygge- var lagt til rette for ombord. Hurtigmten Under festmiddagen på Oslofjorden
nummer 547. fører gods, og skipet hadde fire lasterom på overleveringsdagen, 27. februar 1964,

Det var et forholdsvis stort skip som på til sammen 752,3 kbm. Disse var til kunne byggeleder Thorbjørn Berntsen
tok form på beddingen bare noen hun- og med beregnet for transport av biler, ved Akers mek. overta en sjekk på 17
dre meter unna Vestbanestasjonen. seiv om disse vanligvis ble å finne på millioner kroner fra VDS-direktør Chr.
Vesteraalskes nye hurtigrute, som skulle fordekket. Lasterommene ble betjent av Stockinger.
få navnet Lofoten , ble på 2597 BRT og en 3-tonns kran og to 1,75-tonns vinsjer. Lofoten hadde blitt et komplisert skip.
87,4 meters lengde. Ombord var det plass Hurtigmten førte også post, så det var Aker-direktør Siem avslørte under denne
til 547 passasjerer i innenskjærs fart, og innredet et stort postrom og lugarer for middagen at han hadde hatt visse
besetningen på 59 skulle sørge for at de postfunksjonærer på det tredje dekket. betenkligheter med å bygge en hurtig
fikk en trygg og behagelig reise. Det Maskineriet besto av en totakts hoved- mte, fordi dette var skip som ble bygget
gamle systemet med 1. og 2. klasse var motor fra Burmeister & Wain på 3675 for en av de tøffeste kyststrekningene i
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Vakre Lofoten i OVDS-fargene avgår fra Trondheim i februar 1997. Foto Anders Johannessen
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verden. Men han mente i ettertid at verf- niske Verksted. Den hadde en del rør- Folk blir født på hurtigruter. Det er
tet hadde lyktes med oppdraget. lekkasjer og noen andre feil som måtte ikke en hverdagslig hendelse, men det

Lofoten la ut på jomfrutur i Hurtig- rettes på. Og dette arbeidet måtte utføres skjer. Og det var på Lofoten at Gunda
ruten 5. mars 1964. På sin ferd nordover før skipet forlot Bergen i nordgående rate Djupvik ble født på en nordtur fra Finns-

ble hun møtt av tusener av skuelystne. dagen etter. Blant annet kan det nevnes nes til Tromsø i mai 1966.
Spesielt stolte var man på skipets hjem- at lekkasjer måtte utbedres i noen av lu- Lofoten ble ikke det mest omtalte hur
sted Stokmarknes. Lofoten var, som Leif gårene, i1. klasse hall og i toalettrom. tigrateskipet, seiv om hun for eksempel
B. Lillegaard uttrykte det ien av sine På brua fikk vinduene nye pakninger, og deltok ide fleste av Hurtigrutens spesial
bøker, «det rene eventyr». det ble tettet en lekkasje i taket. I tillegg seilinger og var VDS’ flaggskip helt til

Lofoten hadde sine bamesykdommer. ble to av de vanntette dørene ettersett, 1978. Hun gikk på Svalbard hver som
30. mars 1965 ble skipet nødt til ågå fra fordi de hadde hatt en tendens til å gli mer fra 1968 til 1982, og seilte også en
Festningskaien og bort til Bergens meka- igjen da skipet slingret. tur til Shetland i april 1977.

Lofoten ved utrustningskaien på Akers i februar 1964, nesten klar til levering. Foto fra Akers Mek Verksted
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Da Lofoten grunnstøtte i Tjeldsundet
19. juli 1977 pådro hun seg en stor bunn
skade, og måtte tilbake til fødebyen for
å repareres. Skjebnen hadde fart bedre
med henne da hun gikk på en sandbanke
utenfor Longyearbyen i 1972, uten så alt
for store konsekvenser.

I oktober-november 1980 lå Lofoten
ved Aalborg Værft i Danmark for å re
parere en maskinskade, og for å oppheve
klasseskillene i innredningen. Den mest
merkbare förändringen var at 2. klasse
spisesalong ble bygd om til fire passasjer
lugarer. Den nye tid var nå på vei inn i
Hurtigruten.

Det var Lofoten som innledet den
siste sesongen for Hurtigrutens Svalbard
seilinger, da hun gikk fra Bergen 16. juni
1982. Ruteopplegget skulle nemlig en
dres. Og når vi snakker om nye tider:
Nyttårsaften 1983 ble postkontoret
ombord i Lofoten og de andre hurtigru
tene nedlagt, som de siste postkontor til
sjøs. Postkontorene ombord ble da revet,
og for Lofotens del resulterte dette i en
stor passasjer-lugar som i dag har fått
oppgaven som rederlugar.

Da de nye hurtigrutene i Midnatsol
klassen kom i 1982-83 var det på tide
med en ansiktsløftning for de åtte reste
rende klassiske skipene. Lofoten gikk nok
en gang til Aalborg Værft i Danmark,
hvor skipet lå i oktober 1985. Salongene
fikk en gmndig renovering; blant annet
ble det bygd bar i akter-salongen, som
tidligere var 2. klasse røkesalong. Under
denne sjauen ble skipets originale kunst
revet ut, noe som kanskje gjorde at ski
pet mistet litt av sin gamle atmosfære.
Men hovedsaken i renoveringen var at
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Nye Lofoten ved den regnvåte Skateflukaien i Ålesund, april 1964,
fotografert av Jan Arild Hagen

mange av lugarene skulle få egen dusj I de første par tre årene gjorde FFR
og wc. Dette resulterte iat køyekapa- som VDS; de utførte en del malings
siteten ble redusert til 223. forsøk på Lofoten. Den hvite over-

På dette punktet sprakk tidsskjemaet bygningen ble malt med blå beiter for å
ved verftet fullstendig. Da Lofoten kom symbolisere rederiets eierskap i skipet,
tilbake til Nord-Norge i november var Dette var ikke særlig pent, og heldigvis
fortsatt mange fagfolk ombord for å klar- var alt fjemet i løpet av 1991. Et siste
gjøre lugarene. Men mye var opplagt ikke påfunn var svartmalt skorstein i april
som det skulle i dagene før skipet forlot 1994, som en slags «tilbake til VDS»-
Ålborg heller. Seiv på avgangsdagen, 31. ting.
oktober, var man plaget av lekkasjer i Til tross for all «sminke» visste FFR
styremaskinen, noe som også førte til åta godt vare på sitt flaggskip. I januar
vann i korridorene på lugardekket. 1992 fikk Lofoten en overhaling en hver

Da Lofoten igjen viste seg i Bergen i gammel hurtigrute kunne misunnt henne,
november 1985 hadde hun et blåmalt Ved Kaarbøs mekaniske Verksted i Har
skrog. Dette var et svært mislykket ek- stad fikk skipet blant annet ny dobbelt
speriment fra VDS sin side, som ble kut- bunn, og mye spant ble skiftet ut. I fil
tet ut noen måneder senere. Skipet ser legg begynte man så smått å renovere
unektlig vakrere ut med svart skrog! interiøret.

FFR gjorde mye ut av sitt eneste hurtigruteskip; her er Lofoten på vei nordover fra Molde,
april 1993. Foto Dag Bakka Jr

Det er egentlig ikke mye å si om de ni
månedene Lofoten seilte under OVDS
flagget. Skipet ble overdratt til rederiet
etter at Vesteraalens Dampskibsselskab
ble fusjonert med Ofotens Dampskibs
selskap.

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap i
Hammerfest hadde lenge ønsket å
komme inn i Hurtigmten. Dette klarte de
til slutt, for 30. september 1988 ble Lo-
foten overtatt fra OVDS.

sies å ha vært forholdsvis høy, ettersom
FFR måtte betale 20 millioner kroner.
Hurtigmterederiet Troms Fylkes Damp-
skibsselskap hjalp til med finansieringen.

OVDS-perioden 1988

FFR-perioden 1988 - 1996

Prisen for det 24 år gamle skipet kan
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Sommeren 1993 gikk Lofoten til Mur- ruteskip kostet 320 millioner kroner, og vasken i 1995, havnet Lofoten hos et langt
mansk i Russland, for å prøve ut en fram- det var en skyhøy sum for FFR, som i større rederi - OVDS - med dertil bedre
tidig hurtigmtelei hit. Lofoten var ikke utgangspunktet hadde vært et rent lokal- økonomi. Fram til 1997 lot Narvik-re
den første hurtigruta i Russland; den re- ruterederi. De ba TFDS om økonomisk deriet planene om nybygg til erstatning
korden tilhører Midnatsol, som var i assistanse, men svaret fra Tromsø-rede- for Lofoten bero (i alle fall virket det sånn
Murmansk 13. oktober 1988. riet var nei. En tid var det snakk om at offentlig), men i dag vurderer begge

Det var ved Fiskerstrand Verft i januar FFR skulle overta et av skipene i hurtigruterederiene seriøst å skifte ut de
1994 at Lofoten virkelig fikk en ansikts- Midnatsol-klassen i stedet, men dette ble to gamle traveme; Lofoten og Harald
løftning. Ombord ble det lagt om til en ikke noe av. Dermed fikk Lofoten leve Jarl. Det kan virke som om TFDS går til
mer klassisk stil, i form av messing og videre. Men da spørsmålet om nybygg kontrahering i løpet av 1999, og da lig
imitert tredørk. Dette, og det faktum at igjen ble aktuelt i 1995 kom FFR til den ger nok ikke OVDS langt etter. Slik som
FFR tok vare på mer og mer av Lofotens slutning at de ikke kunne bestille noe situasjonen fortoner seg for norsk verft
arv og historie i skipets jubileumsår i nybygg. sindustri i øyeblikket, er det nok mulig
Hurtigruten, økte passasjertallene. Innen Det kom likevel som en overraskelse for rederiene å presse priser. Og særlig
1995 hadde Lofoten-«hysteriet» nådd da Lofoten ble solgt tilbake til OVDS 1. hvis det bestilles flere skip samtidig,
slike høyder at man markedsførte skipet februar 1996, for intet mindre enn 35 Dette kan OVDS muliggjøre ved
selektivt i utlandet som «Queen of the millioner kroner. Dermed ble OVDS den f.eks. å bytte ut 17 år gamle Narvik (noe
Coast» - «Kystens dronning». Skipet største hurtigruteaktøren gjennom tidene, det virker som rederiet ønsker) i tillegg
hadde dette året 1700 rundreise- med seks skip foran TFDS sine fem. til Lofoten. I skrivende stund ser det ut
passasjerer; nesten like mange som de Under dokksetting ved Fiskerstrand som om staten kan trå til med økonomisk
dobbelt så store hurtigrutene Narvik og Verft i januar 1998 ble Lofotens pas- støtte også etter 2001, ved f.eks. å kjøpe
Vesterålen hadde samtidig. I tillegg ble sasjerkapasitet redusert fra 547 til 399. ulønnsomme anløp av rederiene. Dette
det stiftet en förening med navnet «M/s Dette ble gjort pga. nytt regelverk. I til- styrker den øko-nomiske situasjonen i
Lofotens Venner» av FFR. Denne foren- legg ble det krevet at skipet måtte ha Hurtigruten ytterligere, og gir dermed
ingen skulle utgi nyhetsbrev minst to «Mann over bord»-båt. Dette ble ikke bedre grunnlag for kontrahering.
ganger i året, men bare ett så dagens lys. montert før i november, og da på be- Vi har nok derfor sett Lofotens bedre

OVDS-perioden 1996 - det ødela nok noe av det gamle helhets- i god stand til tross for sine 35 år, og det
inntrykket. er synd å måtte se en så stolt skute gå ut

FFR hadde i 1991 måttet avslå sin op- I 1990 ble det vedtatt 1875 millioner av aktiv tjeneste på norskekysten. Det har
sjon på et nytt hurtigruteskip ved kroner i statsstøtte til Hurtigruten, utbe- vært ytret ønsker om å beholde Lofoten
Volkswerft Stralsund. OVDS og TFDS talt fram til og med 2001. Deretter måtte og/eller Harald Jarl som en slags «Hur
hadde to skip under bygging ved dette hurtigruterederiene greie seg seiv. Der- tigmten Classic», men det virker ikke
verftet, og FFR ville også ha en avløser for gjorde de antakelig det eneste riktige; som om rederiene imøtekommer disse
til Lofoten. de kontrahere nye og moderne skip. Seiv ønskene. Og åta vare på skip på denne

Men den nye generasjonen hurtig- om FFR’s kontraherings-planer gikk i størrelsen på privat basis må vel nærmest

Avgangfra Trondheim, juni 1997, fotografert av Anders Johannessen

kostning av en av de gamle livbåtene. Og dager. Dessverre. Skipet virker til å være
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være en umulig oppgave. Det spørs også
om markedet for skoleskip i Norge er
mettet, og om vi ser Lofoten sette kursen
mot varmere farvann.

Men takk, i alle fall. Til skip og mann
skap, som har gjort en imponerende inn
sats de siste fire årtiene med å opp
rettholde «Riksvei nummer 1» under alle
slags forhold. Så får vi se hva framtiden
bringer for Lofotens del.

M/S Lofoten
Byggeår: 1964
Tonnasje: 2621 BT
Lengde: 87,4 m
Bredde: 13,2 m
Dybde: 4,7 m
Passasjerkapasitet: 399
Køyeplasser: 184
Besetning; 28
Maskin: Burmeister & Wain.
Effekt: 3675 IHK
Fait: 16 knop.
Klasse i DnV: +1A1, Ice C
Eiere: Ofotens og Yesteraalens

Besetningen på M/S Lofoten
Johannessen, Anders:

«M/S Lofoten», Ås 1997

26

Dampskibsselskab ASA

Kilder

Tilgang til fiskeflåten i første halvår 1998. b.nr 45 v/Hjørungavaag mek Verksted AS.
Fartøy over 100 BT Hekktråler.

Januar 1998 Brødr. Hukkelberg til Fræna Kystfiske AS v/
Boanes Hav H-1 -AY LIQO 326 BT. B .nr 421 Ronny Groven, Elnesvågen. Not, snurrevad.
fra O Ulvans Båtbyggeri til Harald Knut ~ . . TT T „. DTT ,.. . r, , -a h. • •? rr, ta , . Ganthi H-205-BLJFK 534 BT. Innkjøpt fraMøgster, Kolbemsvrk/Bergen. Kombinert „ . ~ ,r , . c „ T AT . b . t 0 Svenge av Bømmelfisk AS v/Harry Ytrøy,
nngno , garn og rne. Urangsvåg/Haugesund. Båten er bygd v/Johs
Førde Junior SF-9-B LIYX 1.001 BT. B.nr Kristensens Skipsværft ApS. Ombygd fra
64 fra Solstrand AS til Førde Havfiske AS v/ ringnotsnurper/tråler til mdustntråler.
Asbjørn Førde, Bremanger/Måløy. Autoline.

Mars 1998 138 fra Mjosundet Båt og Hydraulikk AS til
Frøyanes Junior SF-22-S LJCM 897 BT. John Einar Ditlefsen, Brønnøysund. Ringnot,
B.nr 1 fra AS Båtbygg til Ervik Sjøfiske Invest snurrevad, hvalfangst.
AS, Stadtlandet/Måløy. Autoline.

J Lyngholm SF-23-S LJDH 897 BT. B.nr. 2
Vestbuen M-505-A LJDT 165 BT. Innkjøpt fra AS Båtbygg til Ervik Sjøfiske Invest AS,
fra Island av Vestbuen AS v/ Kjell I Mik- Stadtlandet. Autoline.

kelsen, Ålesund. Båten bygd 1988 som b.nr. Manon H-26-AV LJOD 1.793 BT. Innkjøpt
31 v/ Moen Slip og mek Verksted, Kolver- fra Mand av K Halstensen AS, Bekkjarvik/
eid. Gam/hne. Bergen. Båten er bygd 1996 vHh. Hellesøy

April 1998 ler til ringnotsnurper/tråler.
Fjelldur H-50-K LJFG 253 BT. Innkjøpt fra
Sverige av Kjell Henning Sjo PR, Halsnøy/ Juni 1998
Haugesund. Baten bygd 1981 som b.nr 405 _ T „ enn d-t d «ns , , .ABn i, Norafiell N-134-LN LIZI599 BT. B.nr. 65v/KarlskronavarvetAB. Ombygd fra tråler til r . '*, .. . , ..,. , . „ ,fraASEidsvikSkrpsbyggentilAsbiømSels
nngnotsnurper. bane gnot/tråL

Haastein Senior R-715-K LJEI419 BT. Inn- Nordtind N-15-H LJCL 698 BT. B.nr 400
kjøpt fra Shetland av Haastein AS v/Knut fra Astilleros Godan i Spania til Havfisk AS,
Jørgen Opheim, Skudeneshavn. Bygd 1980 Melbu Ferskfisktråler.
v/Hakvoort Scheepsbouw. Industritråler.

Nybo M-56-MD LJBD 1.803 BT. B.nr 3 fra
Spitsbergen N-2-H LHZR 631 BT. Innkjøpt Brødrene Långset AS til Nybo Holding AS,
fra Grønland av Tømmervik Trål AS v/Finn Amt Inge og Ingvar Nygård, Midsund. Ring-
Hansen, Stokmarknes. Båten bygd 1988 som not, trål.

Kombinasjonsbåten Boanes Hav, fotografert i Karmsundet av Alf J Kristiansen 19. mai.

ved Petter H Fosse

Kvatro M-55-F LJDJ 194 BT. B.nr 34 fra

Kingsholm N-33-BR LJNB 199 BT. B.nr.

Skipsbyggeri AS. Ombygd fra pelagisk trå-
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Litt øst for Newcastle der Tyne renner ut i havet ligger industribyen Sunderland med skipsverftet J. Crown &Sons. Året er 1948 og opphyggingen på sjø og land etter krigens ødeleggelser er kommet godt i gang. For
verftet J. Crown & Sons begynte dette året helnorskt, da årets treførste sjøsettinger alle varfor norsk reder. Det er
tre søsterskipfor rederiet Olsen & Ugelstad i Oslo, fullblods «lakedampere» som skal være med å gjennoppbygge
rederiets «Fjell Linje». Defår etter hvert navnene Hemsejjell, Ternejjell og Måkefjell.

I midten av april 1948 er rederiet Olsen & Ugelstad godt repre
sentert i Sunderland. Den 10. april tar Ternejjell vellykket van
net, og to dager etterpå blir Hemsejjell overlevert etter en vel
lykket prøvetur.

Ternejjell er ikke noe stort skip. St. Lawrence Seaways er
enda ikke åpnet, og det er de gamle slusene opp til «The Gråte»
som har bestemt de ytre målene. med en lengde bare 249,4 fot
er en lastevne på 2513 tdw ikke noe å skamme seg over. Seiv
om frrkantede sluser har vært med på å begrense slanke skips
linjer, er Ternejjell ikke blitt noe stygt skip. Med en høyreist
rigg og en kraftfull skorstein, sammen med teak-brovinger har
skipet både karakter og maritim skjønnhet.

Ternejjell går nå rett inn i rederiets «Fjell Linje» mellom
Great Lakes og Europa, og første lastehavnen er London. En
av de verste sommerstormene på lenge får akkurat i disse da
gene Nordsjøen til å spille på strenger som mere hører høst og
vinter til. Ternejjell får sin jomfruelige vask, og kaptein får
registrert sin første oppfatning om hvilket sjøskip det er. Det
hele er uten dramatikk og skipet kommer trygt opp Themsen
og kan legge nymalt skuteside inntil skitten London-pir.

Fra London går turen til Reykjavik, før Europa legges bak
og försvinner i kjølvannet. Det er fint å få noen rolige dager i
sjøen når skipet er nytt. Det er rart med det, set er mye som

I

Lake-damperen Temefjell sett fra Sklyjotosjly.

I

skal komme på riktig plass ombord, både av ting og mennes
ker.

Den 27. juli 1948 er Ternejjell i Montreal for første gang, og
det er her den er bygget for å være, i fart på Kanadas store
innsjøer, med passering av trange kanaler og sluser hvor bredde
og lengde og kanskje allermest dybde har klare begrensninger.
Her kan navigeringen by på stor spenning for de ansvarsha
vende. Kanalene er mange steder så smale at skip ikke kan
passere hverandre uten at det ene legger helt inn til kanalbredden
og fortøyer. Strømmen nedover kan noen steder komme opp i
3 til 4 knop og med nødvendig styrefart i tillegg kan farten bli
anselig. Det er da også nedover at de største utfordringene opp
står, og skip på veg nedover hai' alltid «forkjørsrett» for skip
oppover.

Første kanalområdet etter avgang fra Montreal er Lachine
slusene som består av totalt 5 sluser. Etterpå følger 18 sluser
før skipet er oppe i Ontario-sjøen som ligger ca. 83 meter over
havet. Et av de vakreste distriktene i Kanada møter nå skipet,
et «øyrike» kalt Thousand Island i begynnelsen av Ontario
sjøen.

Men Ternejjell skal videre opp i Eriesjøen. Kanskje er sluse
området mellom disse innsjøene (Welland slusene) enda mere
fascinerende. Her passeres Niagarafossen ved hjelp av 8 sluser

7
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med en løftehøyde på 112 meter. Skipet formelig klatrer oppo
ver fjellsiden, og flere steder kan Niagara-fallene sees omgitt i
en tåke av skum. Etter anløp av Buffalo går Temefjell hele veien
opp til Chicago i enden av Lake Michigan før ferden går til
bake. Etter en ytterlig laste-komplementering i Montreal settes
kursen igjen for Europa. I Norge blir det anløp av Bergen, Kris
tiansand, Skien og deretter Oslo.

Når vi «gamlekarene» drømmer om skipstrafikken i Oslo
fjorden i «de gode gamle dagene» er det gjeme Wilhelmsen
og Fred Olsen skip som glir over vårt indre øye, men også skip
fra «Fjell-Linjen» hadde sine faste besøk.

Den 3. september 1948 , med frisk bris fra sør og lett regn i
luften stevner Temefjell for første gang inn Oslofjorden og leg
ger til ved Grønlibryggen. Den deler kaien med m/s Knatten,
en liten 400-tonner bygget ved Seutelven i 1947. Men det gis
ingen spalteplass «Sjøfartstidene».

Etter Oslo er det lasting i København og Bergen før det
igjen bærer over Atlanterhavet. Dette blir siste turen på Lakene
dette året, og Temefjell förlåter Montreal 1. november. Søster
skipet Måkefjell avslutter årets seilinger og avgår Chicago 18
dager senere.

Etter utlossing i Bergen og i Oslo går Temefjell til Jøøssing
fjorden og laster 6. desember for Genua.

Nå er det annen last som skal ned i rommene. Skipet går nå
inn i «Citruslinjen» mellom Palestina og Storbritania/Konti
nentet. Første last tas inn i Haifa. Det er for det meste appelsi
ner som skal til London, Antwerpen og Esbjerg. Temefjell er
ferdiglastet nyttårskvelden.

Fire timer over midnatt 21. januar 1949 passerer skipetTower
Bridge på vei opp Themsen. Siste restpartiet av fruktlasten skal
nå losses i London. Natten er januarsvart og tidevannet går
sterkt i elven i natt. Lossekaien for frukten er denne gangen
«New Fresi Wharf», en pir tett inn til London Bridge, og ski
pet må tømes rundt før det kan gå til kai. Styrbord anker går ut
for å vende skipet, og maskintelegrafen kimer iltert forover og

Det fjerde skipet i serien fra J Crown & Sons var Oris til O B Sørensen & Co i Arendal. Som bildet viser gikk også Oris en tid i Fjell Line.
Fotoflite
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akterover for å holde det på plass i strømmen. Tyve favner fra
kai er skipet igjen i uønsket sig akterover og det gis full fart
forover. Men noe er galt, teknikk eller mennesker, det blir i
stedet full fart akterover. Babord anker går ut, men foijeves,
skipet støter inn mot en av pillarene til London Bridge, rekken
akter på styrbord trykkes inn og rekkestøtter knekkes.

I en periode er det full forvirring mellom bro og maskin,
både når det gjelder maskintelegraf og telefon. Mennesker lø
per med beskjeder i bratte leidere mellom bro og maskindørk.

Etter en tid får man en trosse i land, igjen prøves maskin
telegrafen, igjen skjer det samme, skipet går akterover istedet
for forover. Til tross for to ankre ute og trosser forut, tømer
igjen Temefjell inn mot London Bridge. Støtet denne gangen
er enda kraftigere, spanter og sideplater akter bøyes og brek
kes inn i flere meters lengde.

Men alle mareritt har en ende, og med trosser av stål og
hamp og god hjelp fra taubåter blir Temefjell tilslutt brakt til
kai og London Bridge står fortsatt der tilsynelatende uskadd
og uberørt av Temefjelh krumspring denne januamatten.

I Antwerpen repareres de verste skadene, og i februar 1949
er det igjen å finne i Middelhavet, denne gangen med lasting i
Malaga, Haifa og Tel-Aviv.

Det blir gjeme to mndturer i «Citrusfarten» hvert år. Men
når isen løsner på Michigan, Huron, Erie og Lake Ontario, da
er det her Temefjell hører hjemme. Da er det havnene Quebec,
Montreal, Buffalo, Cleveland, Detroit, Milwaukee og Chicago.

I Fjell Linjen er det mye blandet stykkgods. Fra Stor-britania
er det mye bra «Scotch Whisky» og «English Beer» å finne i
rommet. Fra Norge er det hermetikk, tran og andre fiske
produkter samt papir i hel- og halvfabrikat. På tilbake-turen
kan det være lastebiler, nikkel, magnesium eller andre typer
metallen Og noen ganger er det en ren bulklast i form av kom
produkter.

Slik går årene for Temefjell, et av Norges mange travle lin-
Forts. s. 33
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Over:
Mowinckels linjeskip Hørda fra 1955. Ski-
pet har åpenbart befrakters skorsteinsmerke .
- er det DDG Hansa?
Samtlige bilderpå denne siden er tatt av vårt a
sveitiske medlem Markus A Berger.

Tilhøyre: \ SS&&
Kinesisk tankci Da Qing 256 totograterl i , O™ * .JPJ
Tsingtao i oktober 1991. Den var bygget som *!! I * f \
Adna i 1965 på Örcsundsvarvet for C H !$($..” f
Sørensen & Sønner og var senere Blystads
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- “ Øverst: Det er sjelden å se NIS-registrerte
bulkskip i hjemmehavn, men Oddvar
Pettersen fotograferte Bergen Bay på
Sandviksflaket 20. desember, på vei fra
Duluth til Norge, med sluttlossing i Vaks-
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Over: Hurtigruteskipet Nordnorge har vært i
nye farvann i vår, her fotografert av Alf J.
Kristiansen utenfor Stavanger 15. april.

Til venstre:
i- Nye Petter Dass til Helgeland Trafikkselskap
v i Nesna 28. mars.

‘9 } ft| Foto Alf J. Kristiansen.
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jeskip på denne tiden. Det er dager med lasting og lossing un
der land, og dager i trange sluser og kanaler. Men det er også
lange rolige sjødøgn hvor alt er bare himmel og hav, hvor sjø
vakter ruller i takt med skipet pløyer seg fram over havet. Og
så klokken da, i «Fjell Linjen» er det mye «pinsing» som for
lenger netter på veg vestover, men som hentes igjen på tilbake
turen.

Og det meste går slik ting skal gå, for skip og rederi, og for
menneskene ombord.

I oktober 1952 har Temefjell allerede gjennomført sin tredje
tur på «Lakene» dette året. Det er bra isforhold her oppe dette
året og skipet er på veg opp til Rotterdam for å komplementere
last for nok en tur i «Fjell Linjen». Los er ombord, men under
en vikemanøver kommer Temefjell alikevel for mye ut av kurs
og grunnstøter. I dette område er det mye bløt havbunn som
skipsbunner kan pløye i uten alt for store bunnskader. Teme
fjell kommer flott uten skader og kan fortsette reisen.

Etter Rotterdam blir det en litt uvanlig avstikker opp til St.
John‘s på Newfoundland, før «Lakene». Temefjell avslutter
sesongen med avgang Montreal 2. desember.

Året 1953 begynner med en liten pust i bakken. Skipet an
kommer Langesund mek. verksted 4. januar og blir etter skip
listen liggende her i vel en måned. Småskader etter fire år i
travel linjefart med begrensete muligheter til større vedlike
hold skal nå repareres, og kanskje blir de siste bulkene etter
London Bridge her rettet ut.

En nyoppusset Temefjell anløper Kristiansand 1. mars før
kursen settes for Haifa. En del nye mannskaper er sikkert kom
met ombord etter verkstedoppholdet, og for en første-reisgutt
kan en tur fra Kristiansand til Haifa bli en spennende reise fra
vinter-Norge til solrike ørkenstrender, hvor Dover og Gibraltar
viser vei for nyfikne gutteøyne.

Det drøyer i Haifa denne gangen. Først den 10. april er ski
pet ferdiglastet. Etter utlossing i Liverpool 24.april er det tid
for tur på «Lakene» igjen. Søsterskipet Hemsefjell ligger alle
rede i Chicago, og Måkefjell (den andre søsteren) avgår Ber
gen for Montreal.

Temefjell er også snart ferdiglastet i Europa. En god del last
er tatt inn i Rotterdam og nå er det bare Glasgow som står for
tur, før stevnen settes for Montreal. Natten til 1. pinsedag er
skipet ved Start Point utenfor Southamton. Tåken ligger tett i
området kanalen og har fulgt skipet siden det gikk ut fra Rot
terdam. Utover natten har det tetnet ytterligere til, og tåken
ligger tykk som en grøt rundt skipet. Klokken er tidlig om
morgenen og alle de som har anledning til å sove, sover. Re
gelmessige tåkesignaler fra egen skipsfløyte, samt ul fra andre
skip i nærheten er ikke nok til å stjele søvnen fra en sjømann.

Da er det plutselig at en skipsbaug skjærer ut av tåkemørket.
Det er det britiske dampskipet Dotterel som så katastrofalt krys
ser Ternefjelh kurs denne tidlige mai-morgenen. På broen kan
man bare stå og være hjelpeløse vitner til at Dottereh baug
skjærer seg skrikende inn i Ternefjelh gråmalte skuteside, for
så igjen å gli bort og oppslukes av den samme tåken som den
så plutselig kom ut fra. Men Dotterel etterlater seg et hull som
havet nå kan fosse fritt inn gjennom. Ternefjelh store lasterom
fylles fort og skipet krenker over.

Det gis stopp i maskinen.
Dette er en slik morgen som ingen ønsker å våkne til. Det er

en morgen hvor reflekser övertar der tanker enda ikke er helt
våkne. Alarmklokker ringer i gangene, og alle prøver å danne
seg et bilde av hva som er skjedd.

Gudrund Fintland er telegrafist ombord på Temefjell. Det
var i 1953 enda ikke helt vanlig med kvinnelige telegrafister
ombord på norske skip. En del var enda skeptiske til kvinner i
posisjoner hvor mot og snarrådighet i kritiske situasjoner var
påkrevet. Skulle det være slike tanker blant noen ombord på
Temefjell gjorde Gudmn Fintland dem denne maimorgenen
ettertrykkelig til skamme. Hun var øyeblikkelig på plass i ra
diostasjonen, og SOS signal ble fort og greit sendt ut.

Det ble meget snart klart at skipet ville synke og kapteinen
beordret mannskapet til livbåtene. Været var stille og det hele
gikk uten dramatikk.

En snau time senere var Temefjell synkeferdig. Den siste
livbåten ble satt på vannet og Gudrund Fintland som hadde
vært på sin post hele tiden, ble hentet ned fra radiorommet.
SOS var nå oppfanget av flere britiske radiostasjoner, som igjen
hadde gått ut med meldinger til alle skip i området om å være
på utkikk etter skipsbrudne.

I flere engelske aviser fikk Gudrun Fintland hederlig om
tale.

Livbåtene holder sammen, og vissheten om at hjelp er un
derveis gjør oppholdet overkommelig på alle vis. Før dagen er
over er alle reddet og samlet i Southampton. For noen er det
sjøforklaringer som nå opptar tankene, for andre er det bare en
vond opplevelse med angstminner som skal bearbeides. Sout
hampton har mange puber til det.

Heldigvis ble ingen av mannskapet igjen der ute, og et skip
som bare fikk bli 5 år gammelt er lett å glemme.

Kilder: Norges Handels & Sjøfartstidende
SkipetOKipei
egne notater
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Observasjonene er populære, og takket være flittige bidragsy
tere har vi godt med stoff. Men vår lille spalte «Skipsvraket»
lever på sultegrensen. Meningen er i hvert nummer av SKI
PET å beskrive et synlig skipsvrak på norskekysten. Tross
myndighetenes ryddemani skulle det være en god del igjen.
Men JEG kan ikke finne dem alle!! Ønsker du at «Skipsvraket»
skal fortsette? Da må du sende bilde og noen ord om vraket i
DITT nabolag. Det er også fullt lov å skrive om vrak som se
nere er fjemet. Kom igjen folkens !

Fra Harald Sætre (5260 INDRE ARNA):
JØLST (motorbåt/—•/?) ble i 1994 satt i turistrute på lølstra
vatnet. Hovedruten var en tvermte fra Astruptunet til Ølhus
ved riksvei 5. Dette gikk ikke ihop økonomisk, og i 1997 ble
ruten lagt ned. IØLST ble fraktet til Homindals-vatnet. Der
ble båten fra sommeren -98 satt i turistrute under navnet DØ
LEN. Kjenner noen denne båtens historie før 1994?

Fra Reinhart Schmelzkopf (D-27474 CUXHAVEN):
I SKIPET 4/98 (s 37-38 & 51) fortake Dr Dieter Jung om de
norskbygde slepebåtene til Kriegsmarine. Blant disse var D/S
PUDDEFJORD (570/1943/Akers m V #502/seneie USN101
-46, OSTE A52 -57, GRETE-88). Som sivil GRETE kom bå
ten aldri i fart, men ble liggende til förfalls i Cuxhaven, der
Schmelzkopf fotograferte henne 10/89 & 4/90. Til sist ble
GRETE hugget in situ, en prosess som tok mer enn et år.

Fra Leif M Skjærstad (5096 BERGEN):
ARMADA (fraktTLFMD/58/1894) ble overtak av John Haus
berg, Steinsland i 1981 efter et langt liv i fraktefarten. Fartøyet
har siden ligget strandet i Færevåg på Tysnes. Det var visst
meningen å restaurere ARMADA tilbake til opprinnelig skikk
som seilende hardangeijakt. Men nå er alt håp ute. Skroget kan
knapt benyttes som ved, slår Tysnes Kystlag fast efter å ha
inspisert vraket.

34

é I
BOGTIND (frakt/JXEG/548/1953) ligger pr mai -99 for
tvangssalg pÅ Hitra; selges «as is».
FRANZEFOSS (sementbulk/LLSV/299/1967) grunnstøtte
lOnm vest av Mandal natt til 240499. Båten ble raskt trukket
løs og slept inn til Kleven. 5600 liter diesel rant ut, ellers var
det ingen dramatikk.
FREDSBUDET (betelskip/LMEA/220/1957/ex VESTGAR)
observert i sving med møteserie i Brønnøysund 250499.
GREEN FROST (fryseskip/LAIE5/3398/1985/ex NIFAROS,
OLAVUR GREGERSEN) gmnnstøtte kl 16 180299 på Lind
holmen ved Hufthamar i Austevoll. Båten satt ikke fast, men
tok inn vann, og ble umiddelbart kjørt inn i Torangsvågen. Da
R/S BERGEN KREDS og K/V VOLSTAD JR kom til ved 18-
tiden hadde havaristen fåk kraftig slagside. Båten hadde nett
opp låstet frossenfisk på Storebø, og skulle til Stettin. Kaptei
nen hadde mønstret på samme dag. Været var godt.
NORDIC (passasjer/42/1975/Harding Plast/ex MIKKELINE)
er søsterskip av mer kjente MIKKEL, bygget for Nesodden-
Bundefjords i 1973. Dette var små 55 passasjerers plastkata
maraner. Båttypen var, forsiktig sagt, ikke noen suksess. Til
det ristet de alt for mye. Videre subbet taket i tunnelen mellom
skrogene sjøen, slik at båtene drog en masse sjø (og diesel).
Dermed ble det med disse to. MIKKEL er forlengst ute av
landet, men NORDIC eies nå av Svein Ivar Vinnes i Fusa. Han
bruker båten i passasjerer-chartermarkedet i Midthordland. Det
kan være turer for Solstrand Fjordhotel, turer med idrettslag,
o.l. 1 1998 ble båtens to MTU skiftet ut med 600 hesters Cat’s.
RIOTRANS (frakt/LMOB/153/1936/ex HALATT) var om
talt i denne spalten i SKIPET 4/98. En skrev da at planen var
full oppussing til förfart på Finnmarka. Men pr mai-99 ligger
båten fortsatt rusten, fæl og urørt i Svolvær.
RYGERFJORD (passasjer/LCOA/599/1950/ex BRAND VE,
TRANØY, KVINNHERAD) har siden sommeren 1995 ligget
som flytende lavprishotell ved kai Stockholm.
SLEIPNER og DRAUPNER (passasjerkatamaraner/??/1999),
nye båter til Flaggruten, kom som dekkslast til Bergen fra

i .ill.

Den lille passasjerbåten
Jølst fotografert i juli 1996

ved Ålhus ved Jølstervatnet.

Øyvind til Agasøster? Foto
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Kan det være tidligere

Harald Sætre
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Fyrvesenets fordums
Hekkingen fra 1913, slik
den ligger opplagt i
Sandnessjøen, fotogra
fert 6. juli 1998 av Bemt
Enes.

Austalverftet 060599. Overlevering er imidlertid helt i det blå.
Årsak: uakseptabelt støynivå og høye driftsutgifter ved
kontraktsfart (33,5 knop). Dette skal skyldes at båtene er mye
tyngre enn planlagt. De som har fulgt med noen år vil huske at
Flaggraten også tidligere har brent seg utenlands. Kan vi få
tipse HSD om et velrennomert verft innen eget ruteområde ?
KNM STAVANGER (fregatt/1.450/1967) gikk avskjedstur på
Bergens Byfjord 120499. Båten pensjoneres, men skal ikke
hugges før nye fregatter leveres.
TORGERSEN JR (gambåt/LEGZ/99/1977) forliste utenfor
Vega på Helgeland ved 03-tiden 2/3-99. Mannskapet på ni ber
get seg opp på en holme, og ble reddet av et passerende fartøy.
Været var godt, og årsaken til forliset er ukjent.
En 42 fots skøyte som lå i Vestevågen på Rong/Øygarden ble
totalskadd av brann 060399. Skøyten var fra 1938. Kan det ha
vært GRENAA (LKBM/28/1938) som endte sine dager på
denne måten ?
VISTAFJORD (frakt 1.437/1966/ex SALINA, TUNSTEIN,
KEHDINGEN), Maltaregistrert 1500-tonner, grunnstøtte i
Rongevær ved 04-tiden 240599. Fire timer senere ble båten
trukket løs av slepebåten BESS. VISTAFJORD kom fra Molde
i ballast, og skulle til Egersund. Skipperen hadde valgt den
trange leia gjennom Rongevær istedet for å gå rundt.

Fra Per Erik Johnsen (0571 OSLO):
ELIESER 6 (betelskip/LEYV/367/1980) drives av Den Indre
Sjømannsmisjon (motto: «Havets Folk - Herrens Folk»). Bå
ten var på ville veier ved to anledninger i april -99. 13/4 grunn
støtte ELIESER ved Hvaler. Da R/S RAGNI BERG skulle
trekke havaristen av røk sleperen. Den traff rednings-skøytas
styrehus og knuste vinduene der. Maskinisten pådro seg øy
eskader og måtte hentes av helikopter. 24/4 var ELIESER leiet
ut til Israelsmisjonen. Kl 0845 denne dagen rente båten rett på
Liaskjer i Kobbeleia. LIGRUNN trakk havaristen av kl 1045.
25 passasjerer og mannskapet på fem slapp uskadde fra det
hele, det samme gjorde ELIESER.

Fra Ole Jakob Dingen (5227 NESTTUN):
SJELLSAND (frakt/LDZM/44/1899) er innkjøpt av Odd
Magne Stabben på Sørstrøno. Han hai- siste tid kjøpt opp flere
gamle travere, som STEFFEN (frakt/LLUN/199/1956) og
ARILD (frakt/JWLF/199/1934). Hvilke planer ligger bak?

Martin Jensen (DK-2970 HØRSHOLM) har funnet flere ex
norske i Danmark:

FAABORG H (bilferge/223/1965/ex BORGSHORN I -90,
TJØTTA-87) havnet i Danmark i 1990, der den fortsatt trafik
kerer ruten Fåborg-Avemakø-Lyø.
SEMINOLE EMPRESS (cmiseferge/ex SCANDINAVIAN
STAR) opplagt i Fredericia pr 7/98.
STRYNBOEN (bilferge/97/1966/ex MÅLØYFERJA) ble
solgt til Danmark og Strynø-Rudkøbing overfarten i 1973, og
går fortsatt i denne ruten.
ØEN (bilferge/323/1972/ex SKJERGAR-93) ble overflødig på
ruten Solsvik-Rongesund i 1986. Efter noen års utleie til nord
norske rederier ble fergen i 1993 solgt fra Øygarden & Sotra
rutelag til Danmark og ruten Søby-Mommark.
P Høivolds mek Verksted i Kristiansand bygget midt på 60-
tallet noen små, innelukkede bilferger for danske rederier. Blant
disse er MARSTAL (1965) og SAM-SON (1967). Har noen
bilder av disse under bygging ? Har noen bilder av MÅLØY
FERJA, SKJERGAR og TJØTTA som norske, er Martin Jen
sen takknemlig også for slike. Han har adresse Hasselparken
9, DK-2970 HØRSHOLM, DANMARK.

En mengde observasjoner fra Bernt Enes (5690 LUNDE
GREND):
BJØRNELAND (bilferge/JXSI/151/1962/ex ULLA-FØRRE,
HUGLO) ble i 1989 solgt til Finland. Eies nå av et rederi i
Kuhmoinen, og går i fergetrafikk under navnet LINTA (OIZT).
FOLDEREID (bilferge/JXGL/169/1959) ble 300793 solgt fra
Namsos Trafikkselskap til Nordic Open AB i Mariehamn/
Åland. Går nå i fergetrafikk på Ålandsøyene som M/F MY
(OJGK).
HEKKINGEN (fyrvesenet/LFIJ/196/1913) representerte
sammen med søsterskipene VILLA og GRIP en kraftig styr
king av Fyr- og Merkevesenets flåte i årene rundt første ver
denskrig. Efter pensjonering skulle HEKKINGEN tas vare på
som dampskip. Først prøvde krefter i Bodø på dette, men bå
ten sank under en storstorm. Efter heving ble vraket slept til
Sandnessjøen, der hun nå ligger ved Høvding sitt nedlagte an
legg. Sålangt har det vært forfall som preger prosjektet. Ul
timo april -99 ble imidlertid en triple-maskin med til-hørende
kjel losset i Sandnessjøen (hvor kommer denne fra?). Kanskje
skal det skje noe positivt ?
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RØNNER (forskningsfartøy/LAKM/126/1948/ex PEDER
RØNNESTAD) har vi skrevet om flere ganger tidligere. Båten
lå lenge i Nesset/Bunnefjorden, før den i 1996 ble solgt til
Hundvåg. Nå er RØNNER tilbake i opplag på samme plass i
Bunnefjord.
VAAGSØYSUND (lokalrutebåt/JXBI/165/1958/ex VAAGS
ØY) ble solgt til Finland og et rederi i Karleby i 1989. Nytt
navn ble AQUARIUS (OIZR). 11994 solgt innelands til Lena
tor OY i Tammisaari og omdøpt FRANZ HÖLJER. FSFs gamle
VAAGSØY er nå ombygget til ren passasjerbåt, men kan fort
satt kjennes igjen.
VÆRDALEN (frakt/LFHF/49/1892) er omtalt flere ganger i
denne spalten. Så en båten på nært hold midt på 90-tallet skulle
en forsverge at dette kunne gå godt. Men nå er restaureringen
igang igjen, i første omgang med grunning av skrog.
ÅDROTT (frakt/LAEC/49/1950) ble omtalt i Obs 4/98. De
siste årene har følgende skjedd: 8/96 på slipp i Dåfjord, der
maskinen ble kondemnert. ADROTT ble slept tilbake til Skår

Den tidligere engelske kullbåten Brunswick Wharf fra 1951 havnet i fjor høst hos Stoksund Skipsopphugging. Den ble kjøpt av Norcem
som lekter Fjordcem i 1974 og har de siste år ligget opplagt i Stavanger. Foto Jarle Nicolaisen, september 1998.
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på Reksteren og lyst for salg. Men uten fungerende maskin ble
forventet salgssum ikke oppnådd. Ved årsskiftet 96/97 ble bå
ten slept til Fiskarfagskulen i Austevoll, der maskinen ble tatt
ut. Efter et par måneder påny slept tilbake til Reksteren, og
sommer -98 videre til Nordtveitgrend. Der ble en tidligere
maskin fra GEMA JUNIOR (fiske/LFEP/41/1954/ex HARGO)
hentet, før ÅDROTT 9/98 ble slept videre til Bømlo for mon
tering av denne maskinen.

Mer fra Bemt Enes i flere numre fremover.

Olav K Westby (9305 FINNSNES) kan fortelle at TAKAMINE
(ro-ro/LACT5/20.000/ 1 997) og TAKASAGO (ro-ro/LACR5/
20.000/1996) begge var innleide til frakt av Brigadens kjøre
tøyer under de store militærøvelsene i Nordnorge og Trønde
lag på eftervinteren. Det var turer Sørreisa-Namsos t/r og Sør
reisa-Mosjøen. TAKAMINE lå for anker på Finnnsnes flere
dager i den forbindelse. Begge skip var velholdte. TAKASAGO

/

Av de mange store
slepebåtene som ble

bygget i Norge for tysk
regning under krigen var
også ds Puddefjord. her

sees skipet i sitt siste
stadium som Grete, klar

for hugging i Cuxhaven i
april 1990, fotografert av

Reinhart Schmeltzkopf
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fikk vår observatør inspisere fra topp til bunn, før han ble be
spist på beste måte.

Fra Alf Johan Kristiansen (4275 SÆVELANDSVIK):
JEPPE (frakt/LDOF/25/1878,1956/ex DAMPSPRØITE No
2) har vært brukt ved et oppdrett nær Randøy i Ryfylke de siste
årene. Nå er båten solgt til G Birkeland, Haugesund. Ankom
Birkeland slipp på Avaldsnes i april -99 for om-bygging til
lystbåt. Ytre utseende skal visstnok beholdes. JEPPE er opp
rinnelig bygget som sjøsprøyte for Bergen Brannvesen i 1878.
Ble utrangert efter krigen, men ble i 1956 gjenoppbygget til
fraktebåt.

VENDLA (snurper/LNPF/941/1948, -66, 73, -86, -87/ex
KLEPPE SENIOR, LEIV AARSETH, STAR VII) ble i januar
-99 solgt til Færøyene. Sett i Karmsund Fiskerihavn 060599
under navnet KRUNAN og Midvågi som hjemsted.
ØSTERBRIS (snurper/LJME/—/1999/H-127-AV) ble døpt
ved Karmsund Marine Service A/S (tidligere Kopervik Slipp)

På Blomøy i Øygarden, ved Eikjelen eit par km vest av Blom
våg låg ein kvalstasjon. Her ute, berre skjerma frå storhavet av
den låge Nautøy, var det liv og røre frå 1911 og til langt forbi
siste krig. Mange småkvalfangarar leverte her. Framover 50-
talet minka det på kval, og kring 1960 var det slutt. Men like til
tidleg på 80-tallet låg anlegget intakt med flenseplan, kaier,
bygningar og utstyr. No er alle minne frå fangsttida borte. I
staden for å verta vema som kulturminne vart staden overlete
til ein skraphandlar som på 15 år forvandla området til eit kaos
av skrapjam og knust stein. Ein periode midt på 90-tallet dreiv
ein også skipsopphogging. Lesarar av denne spalta vil hugsa at
KILORAN (ex ALVERSUND) enda sine dagar her. Etter eit
par eigarskifte vart det slutt på skipsopphogginga. Området
vart planert og rydda, og ser no ut som ein steinørken. Med eitt
unntak: I en liten kunstig vAg ligg det kvelva vraket av
MANNA.

I desember 1957 vart fiskefartøyet KATO (JWOW/M-192-
SØ) levert til Oddmund Myklebust P/R, Harøy. Bygginga starta
hos Mekanisk Notrull A/S i Hjørungavåg, mens Brastad
Skibsbyggeri i Brattvåg fullførte prosjektet (gjekk Mekanisk
Notrull t.d. konkurs?). Måla var 24 x 6,4 m og 122 brt. Akterut
satt ein 4-syl Alpha på 280hk. 11967 vart båten lengt til 30,6m
& 142 brt, og i 1968 fekk KATO ein ny 500hk Alpha. Då
Myklebustane selde båten i 1973, gjekk turen rett over fjorden,
til Nils N Misund i Midsund. Nytt navn vart OTRØYING (M
6-MD). Neste eigarskifte kom i 1990, då båten gjekk til Hav
øysund og rederiet Manna Jr A/S. No vart han heitande
MANNA (F-75-M). Det varte ikkje lenge. Allereie i -93 vart
båten sletta av registeret, og hausten -95 såg eg han fyrste gong
på Kvalstasjonen. Planen var hogging. Slik gjekk det ikkje.
MANNA kvelvde og verksemda tok slutt. Den tristaste skjebne
ein båt kan få, ventar no MANNA; nedfylling under steinmassar.

rs

på Kolstøneset 060599, og satt inn i fiske bare få dager senere.
Båten, som tilhører Havbraut A/S (v/ Olav Østervold), er ett av
fire skrog som primo -97 ble kontrahert på Malta. Pga store
forsinkelser ble to av kontraktene kansellert; bare ØSTERRIS
og nye HARGUN blir levert. Skroget til nye VENDLA ble
istedet kontrahert i Klaipeda. Dette ankom Kopervik 22/5 slept
av FAIRPLAYIX, og skal overleveres 9/99.

Fra Jan Elund Mathisen (1743 KLAVESTADHAUGEN):
VESTFOLD (bilferge/LDPY/8383/1991) sett sammen med
«konkurrent» HOLGER STJERN i Drammen 070599. 12/5
kunne NRK-Østfold melde at VESTFOLD er solgt til Italia
for NOK 65 mill. Båten forlot Drammen 11/5, var innom Moss,
og gikk så til Haugesund for en ukes dokksetting før turen til
Italia. Fergen skal gå i samme farvann som OSTFOLD (ex
ØSTFOLD, ex BASTØ HI fra 1968). Med dette er Gokstad
Holding definitivt ute av Oslofjorden.

De sørgelige rester av Manna, fotografert på Eikjelen ved Blomvåg
27. mars 1999 av Leif M Skjærstad

Vil du vita meir om Kvalstasjonen i Blomvåg? Les boka
«Øygarden 1885-1920» s 121-127. Ho får du ved å venda deg
til Øygarden kommune på telf 5638 2000.

w

37

f



Ofotens og Vesteraalens D/S
M/S Narvik rente i kaien i Sandnessjøen natt til mandag 22.

februar da hun var på nordgående. Skipet fikk mindre skade
over vannlinjen forut ved bulben. Skipet lå i Sandnessjøen 22.02
før hun ble seilt til verksted i Harstad. Skipet gjennopptok ruta
på syd 27.02 fra Harstad.

M/S Nordnorge utsatte avgangen fra Bergen 03.03.99 og lå
over til 04.03.99 kl.22.30 fordi hurtigruteskipet Richard With
ikke rakk til Bergen etter endt Nato-oppdrag.

M/S Nordnorge gikk vanlig rute Bergen - Kristiansund og
deretter avvikende rute opp til Harstad hvor hun igjen skulle
være i rute søndag 070399 på nordgående.

M/S Richard With vil også sommeren 1999 seile til Geiranger.
Første tur gikk 6. april og siste tur i år blir 29. september.

Sommeren 2000 foreslår OVDS og TFDS at Geiranger skal
bli fast stopp for alle 11 skipene i Hurtigmten. For slippe sløyfe
Florø og Torvik foreslår selskapene at avgang Bergen blir frem
skyndet til 20.00

Hurtigrutemuseet/OVDS
M/S Finnmarken som har ligget på Stokmarknes i lang tid ble
dokket i Harstad på Kaarbø-verkstedet i mai. Planen er at ski
pet skal løftes på land på Stokmarknes midt i juni og nybygget
for Hurtig-rutemuseet skal åpnes 2. juli 1999, fødselsdagen for
Hurtigruten.

Troms Fylkes D/S
M/S Nordstjemen ligger på Ibestad i vinteropplag. Hun skal
seile mellom Troms og Svalbard sommeren 1999.

Første tur går fra Troms 20. juni kl. 19.00 og siste tur an
kommer Troms 29.08 kl. 08.00

Hurtigruteskipet Midnatsol for sørgående i Rolvsøysundet, fotografert av Alf J kristiansen 24. mars 1999.
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Gokstad / Gamle Bastøfergene
Etter at M/F Østfold (STAWEST) ble solgt til Italia 020399
var hun i Høylandsbygd for ombygging før turen gikk til var
mere farvann.

M/F Vestfold kantret i dokken hos Drammen Skips-repara
sjon natt til 110399. Feija fikk mindre skade, men dokken fikk
også en trøkk. Feija ble tatt ut av dokk i påvente av dokkrep.
Skaden skjedde dagen før en mulig kjøper skulle komme å se
på ferja.

Bastø-Fosen AS
M/F Holger Stjem ligger i opplag i påvente av salg.

Agder Cruise AS
M/S Risørjenta (ex. Sørlandscruise ex. Helgelands-ekspres
sen) skal også denne sommeren seile mellom Oslo og Risør.

Flekkefjord Dampskipsselskap
FDS har søkt Vegdirektoratet om å skifte ut Hidrasund II som
trafikkerer Hidra. Ferja er 30 år gammel og fortsatt i god stand.
Nye krav fra Sjøfartsdirektoratet vil medføre kostbare opp
graderinger kommende år. Derfor ønsker selskapet ny feije.

Rogalandscruise AS
M/S Fjordingen ex. Hyen begynte sesongen 4. april. Hun sei
ler nå sightseeingturer på Lysefj orden.

Rogaland Trafikkselskap AS
Rogaland Trafikkselskap har kontrahert tre nye ferjer hos
Remontowa i Gdansk, Polen. 1. januar 2000 skal ferjene være
klar for Finnøy-sambandet. De nye ferjene får følgende navn:
Finnøy (den største), Sjernarøy og Foldøy.

fÅ 1
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Skånevik ved Hjellestad kai
28.03.99. Foto Frode Folkestad

Fredag 12. mars fikk Stavanger motorhavari (sylinderhavari)
på vei fra Arsvågen til Mortavika. Rennesøy kom til etter 30
minutter og fikk holdt fetja under kontroll inntil slepebåt fikk
slept fetja inn til Mortavika. Stavanger ble senere tatt til verk
sted og var i fart igjen 26.mars.

Skudenes ble tatt ut av Skudesnessambandet og overført til
Mortavika- Arsvågen fredag 12. mars. Skudesambandet ble
midlertidig stengt.

Uhellet med Stavanger medførte mye venting for de rei
sende. Dette fordi Masfjord var inne til ordinær vårpuss hos
Mjellem & Karlsen. Hun var imidlertid tilbake i rute på kvel
den 25. mars.

Fredag 23. mars kl. 06.30 rmst&i Skudenes styringen og dun
ket inn i feijelemmen i Mortavika. Hun fikk mindre skade på
baugporten. Dette ble reparert i løpet av et par netter. Etter
kontroll m.m. ble ferja satt i rute igjen kl. 09.20 fra Mortevika.
Hun seilte avløser så lenge Stavanger var på verksted.

I påsken gikk Rennesøy, Masfjord og Tau på Boknafjorden.
Solbakk gikk avløsning for Tau i Hansand-sambandet. 31. mars
var leiefeija Lindøy på plass. Hun og Frafjord gikk da avløs
ning for Tau. Solbakk ble da overført til andre samband.

RT / Stawest
M/F Østfold ble solgt 020399 til Italia.

HSD - Nattruten Stavanger-Bergen
Godsruteskipet Bremnes er nå solgt til Linito AS (et selskap
innen Bergen Shipping as) som overtok teknisk drift samt be
manning fra 160399. Hun seiler videre i Nattruten i minst to år
fremover.

Hardanger Sunnhordlandske D/S
M/F Rosendal rente i kaien på Skjersholmane fredag 19. mars
fordi ho fekk restar frå ein trålpose i propellen.

Ferjebrua fikk hard medfart og vart reparert i veke 12/99.
Ferja vart ikkje skada, men uhellet medførte 4 timar stans i
sambandet Skjersholmane - Utbjoa medan dykkar fjerna trål
pose-restane frå ferja sin propell.

Westamaranen Hardangerfjord er solgt til et sameie HSD/lo
kale interesser i Ålesund. Hun forlot Bergen 070399 ca.kl. 1100.

Sin første leietur gikk hun 090399. De er samme lokale inter
esser i Ålesund som lånte båten i fjor. Hun skal skifte navn.

Søndag 21. mars raste vegen til Krokeide ut. Dette medførte at
det ble satt opp kriseferje fra Krokeide til Hjellestad inntil veien
kunne bli midlertidig reparert. M/F Skånevik gikk krisemte i
tidsrommet mandag 22. mars til og med onsdag 31.mars kl.
12.00 da veien ble klar igjen.

Ferja gikk nordover forbi Florvåg 30.04 i 1700-tiden, hun
kom da fra Stord. Turen gikk videre til Garnes kai hvor ung
dommene kom ombord. Deretter gikk turen innoverVealjorden.
Dette er et fellesarrangement for ungdoms-skoleelevene i Arna
støttet av politi,skole,kulturkontor og næringsliv i Ama. Etter
at turen var over var det retur til Garnes kai, og ferja gikk til
bake til Stord hvor hun går i rute.

HSD - Flaggruten
M/S Tyrving ex. Draupner skiftet navn 10.03.99 og skipsre
gisteret hadde navneendring klar først 100399 kl. 14.18. HSD
sendte melding om navneendring 050399. Da Draupner var
ny i 1992 betalte HSD 28 mill. for båten. Båten gikk første tur
med nytt navn fra Bergen onsdag 10.03.99 kl. 08.00

Flaggruten før levert to nye hurtigbåter fra Australia i mai 1999.
Planen er at båtene skal ankomme Bergen 20.mai 1999 på tung-
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Skånevik hadde følgende ruteplan:
Kvardagar:
Frå Krokeide: 0600,0800 osv. tom 20.00

Frå Hjellestad: 0700.0900 osv. tom 21.00

Laurdag:
Frå Krokeide: 0800,1000 osv. tom 20.00
Frå Hjellestad: 0900,1100 osv. tom 21.00

Sundag:
Frå Krokeide: 0800,1000 osv. tom 22.00
Frå Hjellestad; 0900,1100 osv. tom 23.00
Overfarten tok 35 minutt kvar veg.

Den trauste bilfeija Sveio ble natt til 1 .mai omgjort til flytende
discotek for ungdommer fra Ama.
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løfteskip. Båtene før navnene Sleipner og Draupner. Disse to
båtene skal ferdiggjøres her i landet og blir noe forsinket. Til
sommeren skal de i rute.

Tjelden er nå i utleiefart mellom Malmö og København.
Hun gikk fra Bergen 24.03.99 og blir gående til over somme
ren i danskefart.

Ulstein Turbiner ble satt inn i Haugesundsruta fra 08.02.99.
Båten har hatt noen mindre avbrudd hittil med opphold på
Skjøndal Mek. i Bergen. Sunnhordland har vært avløser, og
hun lå standby i Haugesund en lang periode i tilfelle nybåten
skulle få en svikt.

Bergen Nordhordland Rutelag
M/F Lindås var tilbake i Steinestø 06.01.99 etter leiefart for
NTS. Etter en periode ved kaien var det igjen bruk for den
gamle damen. Mot slutten av mars var hun innom Skjøndal og
fikk montert MOB-båt. Så gikk ferden sørover til Rogaland
31. mars hvor hun skal gå en periode for Rogaland Trafikk
selskap.

M/F Oster avgikk Bergen 07.01.99 for leiefart i N.Trøndelag
for Namsos Trafikkselskap.

M/F Haus er solgt til Helgeland Trafikkselskap med leve
ring i mars 1999. Ferja avgikk Steinestø 15.03.99 til verksted.
Hun er for tiden til ombygging ved H. Nordtveit & Sønner i
Nordveitgrend. Her skal dama få montert løftebauger samt for
høye skansekledningen. Hun skal skifte navn til Tomma.

Fjord Line
Nå har Bergen også fått blåsvart skrog. Dette skjedde ved siste
dokking i april hos Laksevåg Verft.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
FSF har kjøpt katamaranen Helgeland 11 fra HTS til turistruta
Lærdal - Flåm - Gudvangen. Båten har fått namnet Fjordtroll.
Båten vart kjøpt 29.09.98, og FSF overtok båten i november
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Hurtigbåten Fjordtroll ved Laksevåg Verft 27.04.99. Foto Frode Folkestad

98 og sigla henne til kai hos Kværner Florø for midlertidig
opplag. Båten har i vår blitt ommalt og påsett nytt namn og
logo. Dama kom til Laksevåg Verft om kvelden den 26.04.99.
Her skal ein m.a. skifte alle stolar i salongen m.m. Mot slutten
av mai skal båten i rute.

FSF - Gods
Fryseskipet Måløy er lagt i opplag igjen i Skavøypollen, Måløy.
Båten låg ved Laksevåg Verft i slutten av mars / begynnelsen
av april for reparere frysemaskineriet. Like over påske blei båten
sigla til Måløy.

Firda siglar i frysefart, medan Framnes er utleigd til Sam
skip og går i mte mellom Rotterdam og Murmansk.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar
M/F Bjømsundble tatt ut av rute i begynnelsen av januar 1999.
Feija ble seilt til Wartsila på Rubbestadneset for ombygging
av maskineriet med tanke på redusert utslipp av miljøgasser.
Verkstedsoppholdetvarberegnettil vare ca. 1 måned, men ferja
var tilbake først i mars måned. M/F Veøy avløste på ruta Kris
tiansund - Bremsnes.

Nordmøre sin hovedmotor ble bygget om på samme måte
høsten 1998.

MRF har nå kontrahert verdas første LNG-feije hos Langsten
Slip & Båtbyggeri AS I Tomrefjord for levering i januar 2000.
Gassfeija vil i hovedtrekk være en 100-bilers SKS-feije. Feija
skal trafikkere sambandet Sølsnes - Afames. Skroget vil bli
bygget ved Tangen Verft AS i Kragerø. Utrustning skal skje
hos Langsten i Tomrefjord. Gassen skal leveres fra Statoil sitt
anlegg på Tjeldbergodden.

MRF har malt om deler av hurtigbåtflåten. Mørejarl ex Hjø
rungavåg ble ommalt til blå skrogfarge i begynnelsen av mars
hos Oma Slipp på Leirvik, Stord. Hun ble sjøsatt igjen 120399
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Helgeland Trafikkselskaps
nye Petter Dass fotografert
på Nesna 28. mars av Alf J
Kristiansen

på Leirvik og dagen etter ble kursen satt tilbake til Ålesund.
Nybåten Hjørungavåg ble levert med blått skrog. Fjørtoft og
Lauparen har fortsatt gul skrogfarge.

Fosen Trafikklag
Fergene Austråt og Lagatun ligger i opplag ved Kvernhusvik
Mek. på Hitra.

Namsos Trafikkselskap
Feija Olav Dum ligger i opplag i Namsos. Fetja var planlagt
solgt til Filippinene. Disse forhandlingene er avsluttet og feija
sliter fortsatt kaien i Namsos. Hun er nå omdøpt Olav Duun I.
Navneendring ble foretatt 030399.

NTS har bestilt ny 60-bilers ferge hos Harstadverftene as
for levering i mai 1999. Hun ble døpt i Harstad fredag 30.04.99
og fikk navnet Olav Duun.

M/F Lindås var innleid fra BNR i tidsrommet 17.05.98 -
06.01.99. M/F Oster overtok 07.01.99 da hun avgikk Bergen.

Oster rente seg på en mindre nabbe 170299 etter at feija
gikk til smulere farvann da hun fikk inn sjø akterut, mer enn
det rant ut. Feija var i trafikk på Geisnes - Hofles da uhellet
skjedde i dårlig vær. Feija fikk skadet baugpropellen og denne
måtte skiftes/repareres. Oster ble seilt til Moen Slipp på Kol
vereid for reperasjon og 010399 ble hun tatt ut av dokk. Feija
var i trafikk igjen i slutten av uke 9/99.

NTS har planer om skifte ut hurtigbåten Namdalingen på ruta
Namsos - Rørvik - Leka. NTS har nå søkt om tillåtelse til å
bygge ny hurtigbåt til denne ruta. I sommer vil Askepott gå
supplering sammen med Namdalingen.

Torghatten Trafikkselskap
TTS bygger ny 50-bilers pendelfeije til Vega-sambandet i Po
len for levering april 1999.

TTS har fått bygd en ny mindre lokalrutebåt hos Eurobåt i
Måløy. Skroget ble bygd hos Brdr. Aa i Hyen. Båten ble over
levert 10. mars og fikk navnet Elias Blix II. Hun skal bl.a. be
nyttes i materute i Gildeskål for Nordlandsekspressen. TTS
overtok denne ruta fra nybåten ble overlevert. Nybåten er en
kombinert passasjer-, ambulanse- og brannvembåt som skal

betjene øyer og mindre bygdesamfunn i Gildeskål. Med sine
30 knop er hun dobbel så rask som sin forgjenger Elias Blix.

Helgeland Trafikkselskap
HTS har fått løyve til bygge ny 50-bilers feije til sambandet
Lurøy - Træna for levering sommeren år 2000. Feija blir en
lukket pendelfeije, mye lik selskapets Sigrid.

Ofotens og Vesteraalens D/S
Hurtigbåten Salten har ligget i opplag i Bodø. Onsdag 240399 ca.kl.
1800 ankom båten Strandkaien i Beigen. Båten lå over til neste dag
og avgikk allerede torsdag 2503 kl. 07.10 videre til Kværner Fjell
strand på Omastrand. Her skal båten modifiseres noe i akterskipet.

M/F Lødingen har vært utleid til FFR i tiden 02.02.99 - 26.04.99
på sambandet til Sørøya.
M/F Bognes overtok deretter og ble utleid til FFR fra 27.04.99

Andøyferge
Andjjordferga ligger i opplag på Andenes. Hun skal også iår
gå i sommerfart Andenes - Gryllefjord.

Troms Fylkes D/S
TFDS har bestilt to passasjerkatamaraner ved Oma Båt-byggeri
på Stord. Første båt ble levert i januar 99. (Se Skipet 1/99).
Den andre båten skal i fart fra mai 99.
Vågsjjord passerte Sotrabma søndag 2. mai ca.kl. 14.45 på veg
sørover til Oma Båtbyggeri as på Leirvik,Stord for garanti
ettersyn. Lørdag 1 .mai var båten observert på syd ved Rørvik.

M/F Helgøy kolliderte med feijekaien i Harstad 2.påskedag,
mandag 050499 i 10-tiden pga. en mekanisk feil på reverserings
systemet. Feija ble tatt ut av fart og Karlsøy ble satt inn som
avløser. Feijekaien i Harstad måtte repareres og i skrivende
stund er feije og kai i orden igjen.

Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap
FFR har kontrahert ny hurtigbåt hos Oma Båtbyggeri, Stord
for levering sommeren 1999. Båten bygges lik den største
TFDS-båten som verkstedet skal levere.

Hurtigbåten Vargøy skal i Hamburg-fart også i 1999. Etter
endt sesong 1998 ble båten seilt til Oma Slipp på Leirvik, Stord
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for vedlikehold. Båten har ligget hos Oma siden senhøstes 1998.
I begynnelsen av april var planen at båten skulle være tilbake i
Hamburg-fart.

Varangerfjord skal i sommerfart mellom Jersey og England
også sommeren 1999. Etter endt sesong i Kanalen 1998 ble
båten tatt til Hammerfest for opplag /avløsning. Hun kom sør
igjen til Bergen 210499 kl.2100. og 230499 forlot båten Ber
gen på tur sørover.

FER er også engasjert i fergefart Tallinn - Helsinki med hurtig
båten Nordic Jet. Her har selskapet Nordic Jet Line, hvor FER
er medeier bestilt et søsterskip hos Kværner Fjellstrand for le
vering sommeren 1999.

Taubåtkompaniet med utvidet trailerrute
Taubåtkompaniet sin nye trailerferge Boa Transporter (ex.
Nikolay Chemyshevski, bygd 1987 ved Neptunverffet i Rostock)
har nå utvidet seilingene til også omfatte Hirtshals og Florø. I
påsketider da Bergen var i dokk gikk Boa Transporter til Hirts
hals. Trailerferga har nå regelmessige seilinger til Danmark.
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Bilfergen Lødingen i Øksfjord 26. mars, utleid til Finnmark Fylkesrederi. Foto Alf J kristiansen

Brandbåtane
Brand ex. Firda ex. Hardangerfjord ligger som hotellskip i
Sandnes fom uke 3/99 og frem til april. Hun er hotellskip for
Offshore Marine i forbindelse med arbeidet på West Navion.
Brand skal også seile på Svalbard sommeren 1999.

Mørerutene
Latebåten Barenso ex. Mørejarl (1970) hadde blackout i mas
kinen i slutten av november 1998 da skipet var i Biscaya på
retur fra Portugal til Norge. Båten vart slept inn til Frankrike.
Hun ble reparert og fortsatte tilbake til Norge igjen. Tidlig på
våren i mars (uke 9/99) var båten uheldig igjen. Da gikk båten
på grunn på Grunnfames på yttersida av Senja. Barenso fikk
store skader og ble seilt til verksted hos Troms Skipsverft. Hun
ventes å være klar igjen i mai.

Indre Nordhordland Dambåtlag
Bruvik seiier dagsturer også i år mellom Bergen og Mo via
Osterfj orden. Den gamle dama hadde sin første søndagstur 25.
april. Hver søndag frem til 3. oktober vil Bruvik gå dagstur til
Mo. I tiden 21. juni til 31. august er det daglig rute. Ellers går
båten på div. utleieoppdrag.

Midthordlandske Dampskibsselskap
Midthordland var tilbake i Bergen i slutten av april etter vedli
keholdsarbeid ogf skifte av motor i Dåfjorden på Stord.
Hun seiier bl turer m.m. i vår / sommer.

Bergen Fjord Sightseeing
White Lady er en trofast traver på fjorden. 1. mai startet dama
opp turene til Hesjedalsfossen i Osterfjorden. Hun vil gå sine
turer fram til 30. september

Rutebåtredaksjonen takker våre korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av røkesalongen.
Redaksjonen avsluttet 02.05.99.

f

NvheX Kyst-linK Bm
* * «Vi gjør Danmark billigere» \f

M/S «Boa Transporter» seiier nå også til Danmark.

Avgang fra: Florø-Bergen-Sola til Hirtshals Tirsdag og fredag
Avgang fra: Hirtshals Onsdag og lerdag

Plassbestilling: Tlf. 51 71 54 45 - 55 33 00 71. Mobil 958 33 460
A Bergen: Bergen Cargo as Tlf. 55 21 40 40. Faks 55 21 40 44
G Florø: Nor-Cargo K. Jansen as Tlf. 57 74 35 55. Faks 57 74 38 60
F Hirtshals: FaroeShipas Tlf. +45 98 94 25 00. Faks +45 98 94 22 18
Z Kopervik: KTM Shipping AS Tlf. 52 85 69 00. Faks 85 02 90 1 1
* Måløy: Nor Cargo ICT as Tlf. 57 85 42 00. Faks 57 85 42 01

Stavanger:
F Sandnes: Martens Schanche Olsen as Tlf. 51 60 90 60, Faks 51 60 90 62

_R Sola:
Skip: M/S *Boa Transporter» Skip og linje er eld av:
Kapasitet: Ca. 30 trailerc, 380 personbiler. Taubåtkompaniet as i Trondheim. Q
Skipet tar nå bare med trailersjåføren Linjen drives av: Portship as i Bergen
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M/S Salten ble bygget i 1953 ved Trosvik mek. Verksted i
Brevik for daværende Salten Dampskibsselskab. De 12 før
ste årene seilte hun trofast i rederiets ruter, med lange pe
rioder hvert år som hurtigrateskip Bergen - Kirkenes.

Tekniske data:

Lengde 53 m, Bredde 8,6m, Dypgående 4m
Fremdriftsmaskineri:
En 6 cyl, 2-takt Atlas Polar diesel, med vridbar KaMeWa
propellen
Passasjerantall: 100 - vil bli utvidet til 185.
Lugarkapasitet: 50 personer samt mannskap.

Tidene forandret seg. Salten hadde oppdrag som spente fra
fart på Svalbard samt i rederiets lokale rutenett. 11967 kjøpte
Arbeidsdirektoratet skipet og damen endret navn til Sjø
kars. Hun hadde en havel periode med re senter i den ståt
lige opplæringen av norske sjøfolk. Men igjen ble det for
andring og Sjøkurs ble solgt til «Sørlandets seilende skole
skips institusjon» (SSS). Her fikk hun sin meste stabile pe
riode og i nesten 20 år var hun SSS sitt eie med opplæring
av sjøfolk før hun igjen kom for salg.

Det var såvidt hun ikke havnet i Middelhavet. Italienske
interesser var og kikket på skuta. Bare den siste signaturen
manglet på at hun ikke gikk til varmere farvann.

Samtidig begynte veteranskipsinteresser i Stavanger å
røre på seg. De handlet raskt og i romjulen 1995 kom ski
pet inn på vågen i Stavanger, nydokket og nyklasset. Etter
en hektisk vår 1996 kunne Gamle Salten legge fra kai like

Gamle Salten ut Vågen i Bergen søndag 18.04.99. Foto Frode Folkestad

nypusset og blank som sitt nye passasjersertifikat. Skipet
fikk en overveldene mottagelse.

Skipet er eid av Ryfylke Dampskibsselskab as. Medlem
mene i «Gamle Saltens Venner» stiller opp for dugnad og
seiling. Minimumsbemanning er 9 mann. I tillegg kom
mer noen ekstra for å ta seg av passasjeren

Rutebåtredaktøren fikk den glede å være med på fjordtur i
Bergen, lørdag 17. april sammen med medlemmer i
Veteranbåtlaget Fjordabåten, Nordhordland Veteranbådag
og Bergen Kystlag.

Gamle Salten ankom Festningskaien i Bergen lørdag
17.04 ca. 01.00 direkte fra Stavanger. I maksvær la båten
fra kai kl. 13.30 og seilte nordover Byfjorden for møte sør
gående hurtigrute Richard With. Like nord av Eidsvåg la
vi oss klar på Askøysiden og ventet på sørgående.

Kl. 14.20 presis kom Richard With opp på siden av oss
og begge skip parallellseilte innover til tvers av Florvågøy.
Der gav hurtigruta full fart og gikk innover til Frielenes
kaien. Gamle Salten fulgte etter i noe roligere tempo og
seilte inn i Solheimsviken slik at passasjerene kunne få se
Stord 1 ved Mjellem & Karlsen. Turen gikk så ut sundet
igjen og tilbake til Festningskaien kl. 15.30

Søndag 18. april kl. 08.30 kastet Gamle Salten loss fra
Festningskaien og seilte tilbake til Stavanger. Vi takker gjen
gen i «Gamle Saltens Venner» hjertligst for en svært fin
fjordtur.
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Retonpskinet Stiør getfraStavanger-tiden stod akter og tok forbindelse med at hans skip Trofast i± onn S/4. av Hp.kksnlassp.n 1 lå vp.H vprkstpH for skiftp av kip.lp

Bill Schell og Toralf Nilsen kan begge Liøen hadde nok planer med denne Skipsrederen kjøpte et enkrones lodd
rapportere at Fougners betongskip Stier, båten, men den ble solgt i slutten av 80- iet lotteri, og vant hovedgevinsten - den
byggenummer 20, gikk tapt som gresk årene til Os og videre til Sunnhordland, lille jembåten som var bygget i 1868.
Sudani ved forlis 4. mars 1920 utenfor etter det jeg vet. Under Samnanger-tiden Båten kom til Stavanger sammen med
Rosetta i Nil-deltaet, Egypt, på reise Fra gikk den for egen maskin, jeg mener den Trofast da kjelejobben var ferdig.
Alexandria til Port Sudan med stykkgods, hadde en gammel Rubb. Hva skipsrederen brukte båten til vet
iflg Lloyds. Bjøm Moe jeg dessverre ikke, men den er mest kjent

Ramar Bildet av føringsbåten med livbøye mer- °PP 1975. Da ble den utrangert
ket med Ragnar på side 52 i forrige num- °§ over 1 Privat eie ' l en Periode

Bildet av det ukjente fartøyet fotografert mer har en fortid i Stavanger. den med PersoneU-transPort i forbindelse
av Kai Fagerbakke i Moss, gjengitt i Den gikk i mange år i ferjetrafikk mel- med plattform-bygging, men etter en tid
SKIPET nr 1.99 på side 52, har avsted- lom Stavanger og Buøy. I 1952 ble den forsvant den fra distriktet,
kommet en rekke reaksjonen overtatt av Stavanger komune. dar som sa§t en sterk mistänke om

Ragnar \ar en tidligere svensk damp- Jeg husker at Ragnar lå med kaien i at det er nettoPP denne Ragnar som nå
båt som kom til Stavanger før krigen. Her opplag som reserveferje til begynnelsen er 1 Moss’ men som kanskje burde ha
ble den bygd om til motordrift og gikk i på 70 tallet
rutefart mellom byen og øyene, etter det Når jeg sammenligner bildet i Øya
jeg har hørt. Var muligens også i Hauge- bilder 1av Jan Alsvik med bildet i Ski
sund en periode før den havnet i Sagvåg pet er baugen og forskipet det samme,
på Stord som arbeidsbåt endel år i for-
bindelse med bygging av oljeplattformer. Trygve J. Knutson

Deretter, på 80-tallet, ble den kjøpt av
Mons Liøen, Trengereidfjorden i Sam- Jeg er rimelig sikker på at føringsbåten av et norsk kystruteskip i tysk krigsma
nanger (Hordaland). Liøen drev båtrute som Kai Fagerbakke har fotografert i ling, har ført til mange reaksjonen
mellom Tysse og Rolvsvåg/Solbjørg. Moss må være den samme Ragnar som Flere henviser til Erich Gröners verk
Båten han hadde fra før var en trebåt og ien årrekke var lokalrutebåt her i Sta- DieDeutsche Krigsschifife 1815-1945, bind
således ikke god i isen. vangen 8, hvor NS 35 ganske riktig er Kong Olaf.

Derfor kjøpte han Ragnar fra Sagvåg. Hvis så, da har den også en meget in
Mons Liøen var båtbygger av yrke og det teressant historie: Erik Bakkevig skriver videre;
var han som bygget om overbygget til Det hadde seg nemlig slik at skipsre- Skipet ble tatt som krigsbytte av tyskeme
slik båten nå ser ut. Det forrige overbyg- der Niels Brostrup Bemer var i Sverige i i april 1940 og gitt navnet Karmøy og

Dampskipet Sport på vei inn til Holmsbu i Drammensfjorden en gang i 1955-58, omgitt av tidens lystfartøyer. Sport med vedderbaugen var
bygget i 1900 for fart på vestsiden av Oslofjorden. Foto Eyolf Apold
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opp 3/4 av dekksplassen. 1885 lå ved verksted for skifte av kjele.

1 m

som lokalrutebåt hvor den tjente trofast

kommet hjem igjen til Stavanger?

Også bildet på side 3 i forrige nummer,

Kong Olaf

Jan Welde
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Min far, kystlos Jakob 0 Jensen, Kopervik,
var mye i fart med ds Varangmalm fra 26.
desember 1936 til det krigsforliste i oktober
1939. Mitt eget yrke har ikke vært sjøen, men
jeg vokste opp i losmiljøet i Kopervik, så en
fikk en viss interesse for skip, og som gutt
ble det også noen turer med Varangmalm til
Kirkenes.

26. desember 1936 lå Varangmalm av Oslo
ved dampskipskaien i Kopervik for å ta
ombord et reserveanker som var kommet hit.
Skipet var bestemt for Kirkenes i ballast og
skulle ha en kystlos med på rundturen. Min
far ble forespurt, og han tok «jobben». Skipet
skulle gå fast på Kirkenes og det ble kontrakt
angående losingen. Tilsammen ble det 11-12
rundturer i året inntil Varangmalm forliste i
oktober 1939. Deretter ble det Varangberg
med kaptein Stenersen inntil farten tok slutt i
april 1940.

Skipet seilte heldig under kaptein Arne
Hytten fra Slagen ved Tønsberg. Etterhvert
ble det til at flere av mannskapet kom fra
Kopervik, Haugesund og distriktet omkring.
Skipet ble godt kjent på reden i Kopervik.
På nordtur bestod lasten som regel av 3.000
tonn kull til Kirkenes, og det kunne også være
kull og koks til Lødingen. Tromsø, Harstad
eller Hammerfest.

Varangmalm lå i Kirkenes i september
1939. På sørtur stoppet den på Høievarde i
Karmsundet noen dager. Nøytralitets-merker,
flåter og ekstra motorlivbåt skulle ordnes.
Den første turen gikk bra, men neste gang
krigsforliste skipet utenfor kysten av England.

I SKIPET 1.1996 hadde vi en artikkel om
dampskipet Asmund. Eyolf Apold i Skutvik
forteller at hans far, Håkon Apold, var
førstereis med skipet, trolig i 1926/27. Det
ene bildet er tatt i Narvik og poststemplet der
i mars 1927. Som så mange andre fra Nord-
Norge fait et naturlig for ham å starte sin
sjømannskarriere der.

I hans tid ombord kom skipet ut for en
spesiell hendelse, da det reddet jungmann
Olaf Hellestøl som var blitt slått overbord
sammen med en livbåt fra ds Frisk II i
Nordsjøen. Den ene av Håkon Apolds bilder
er tatt ombord i Asmund, fra poopen og
forover på styrbord side og vser Ivbåten med
Hellestøl ombord. Vi ser også tydelig at
Asmund har hatt en hard tøm i orkanen, med
livbåten slengt løs fra daviten.

Eyolf Apold forteller at faren fortsatte til
sjøs, som en av fire sjøfarende brødrene, inntil
han måtte gi opp sjølivet som styrmann hos
Christen Smith i 1936, da han ble angrepet
av polio som lenket ham til rullestol resten
av livet.

D/S Varangmalm

D/S Asmund

John Jensen
Kopervik

Overrasket av orkan på Østhavet ifebruar 1939, legg merke til knust livbåt.
Begge bilderfra John Jensen, Kopervik
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Hurtgruteskipet Sigurd Jarl siger til kai i Harstad sommeren 1959, med Statsraad
Lehmkuhl i bakgrunnen. Dette var et år før skipet ble avløst av nybygningen Harald Jarl.

Foto Eyolf Apold

kjennetegn NS 35. Fra 28. februar 1942
ble dette endret til A/S 77, og fra 1. juni
1944 til V5107 - altså omklassifisert som
forpostbåt.

Angående forliset oppgir ovennevnte
tyske kilde at hun ble senket 20. novem
ber 1944, klokken 22.38, av granatild fra
det tysk kystfortet på Røtingi (Røttingen
i Os) ved en feiltagelse. 10 mann om
kom.

Vraket er i nyere tid lokalisert i nor
dre utløp av Langenuen, 3-400 meter øst
for skjæret Gjengjo, noe sør for Kolbeins
havn. Dybde ca 140 meter.

D/S Kong Olaf ble i begynnelsen av kri
gen rekvirert av tyskerene og bygget om
til minelegger. Ombyggingen var ferdig
i mars 1941, den ble da over-levert til
Hafenschutzflotille Stavanger og gitt
navnet Karmøy = NS 35.

I slutten av februar 1942 fikk den nav
net NS 77, og 1 juni 1944 ble den
Voorpostboot med navnet V5107. Dette
ble det siste navnebyttet på gamle Kong
Olaf.

Den 18 november 1944 ligger D/S
August Bolten i Bergen. Den er klar for
avgang til Tyskland, den skal eskorteres
av V5107. De to fartøyene følger hver
andre men når de kommer ut på Kors
fjorden får man problemer med navige
ringen grunnet tett sn drev. August Bol
ten går på grunn ved Alholmen, noen
hundre meter fra et tysk kystfort. Mann
skapet blir overført til V5107, det viser
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Kong Olaf og
August Bolten

Erik Bakkevig

seg senere umulig å redde August Bol- ken havaristen, voorpostboot’en eller
ten. Så man begynner åta i land utstyr kystfortet. Kystfortet på sin side oppda-
fra vraket som stadig legger seg mer over get heller ikke at MTB-ene passerte forbi
på siden. Den 19 november blir August dem.
Bolten sett av et enslig engelsk rekogno
seringsfly, og samme kveld letter tosenngsny, og samme kveld letter to Kilder:
MTB-er anker på Shetland med August Deutschlands Handelsshiffe
Bolten som mål. Om morgenen den 20 1939-1945 (Schwadtke s bok), ,. , „ . Die deutschen Knegsschiffe
november glir August Bolten av grunnen 1815-1945 band 8/2
kantrer og synker. V5107 blir liggende Skuld‘s Medlerasblad/Newsletter
hele dagen og berge vrakgods sammen No. 147 (1990)
med mannskaper fra det tyske kystfortet. Skipet nr. 2 -1990 og nr. 1 - 1999 J

Om kvelden går alarmen både på for- rør Helge Kvale
tet og om bord i V5107 det er blitt hørt
motordur fra fly eller MTB-er. Kystfortet
tenner en lyskaster for bedre oversikt over Under forutsetning at NS 35 er korrekt,
fjorden. Skipssjefen på V5107 har liten vil skipet være Kong Olaf.
lyst til komme i kamp med den gamle Kong OlafhXo formelt tatt av tyskeme
damperen, så han legger seg i skjul bak 13 april 40, og fikk deretter pennant num
en liten holme nærmest kystfortet. Da meret NS-35.1 enkelte tyske kilder er den
lyskasteren sveiper over V5107 blir han omtalt som omdøpt til Karmøy og NS 11.

Tekniske data på vrakene:

Navn: V5107 August Bolten
Tidligere navn: Kong Olaf, Karmøy

= NS 35, NS 11
Byggeår: 1883 1936
Tonnasje: 564 brt. 3665 bit.
Lengde; 52,77 meter 110,7 meter
Bredde: 7,31’ 15,8’
Dypg ende: ? 6,7’
Fart; 11,9 knop 13 knop
Type: Tidligere kystruteskip Tørrlaster

Nå eskorteskip
Nasjonalitet; Norsk, rekvirert av tyskerene, Tysk

og bygget ora til minelegger
og senere voorpostboot.

Eier: Det Stavangerske D/S Bolten, August, Wm.
Stavanger Millers Nach F; Hamburg

Havarigrunn: Se teksten Grunnstøting
Sted: Ved Strøno Vestsiden av Alholmen

21 21

redd for at hans posisjon skal bli røpet,
så derfor beordrer han lyskasteren skutt
i stykker. Kystfortet som tror de blir an-
grepet av fienden, gjengjelder ilden og i
over et kvarter pågår en heftig duell mel-
lom V5107 og fortet. Under et opphold i
ilden klarer mannskapet fra August Bol-
ten som fremdeles er ombord å redde seg
i livbåtene. Når mannskapet er kommet
i sikkerhet, åpner pånytt V5107 ild mot
fortet. Denne gangen svarer fortet med
alt de har, og etter en heftig duell synker
V5107, men det gamle skroget tålte like-
vel en støyt, 110 skudd fra tunge kano-
ner ble brukt for senke den. Kort tid etter
at V5107 har sunket passerer to MTB-er
over der August Bolten og V5107 (Kong
Olaf) fikk sitt siste hvilested, de så ver-
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Blir konsekvent omtalt som Kong Olaf,
NS-35 og V-5107 i tyske primærkilder.

Overført fra Hafenschutz-flotille Sta
vanger til 51. Vorpostenflotille ca som
meren 1944. Gitt nytt nummer V-5107.

Det vil uansett ikke være Oscar II, da
denne ikke seilte som bevæpnet hjelpe
fartøy. Den seilte med norsk flagg/beset
ning fram til 19.10.44. Primært brukt som
troppetransport- og losjiskip.

Jeg vil anta at det er et relativt tidlig
foto av Kong Olaf, siden den har ganske
beskjeden luftvern utrustning.

flotille Stavanger (Adm Norwegen)
Seetransportchef Norwegen -
Abwicklungsstab.

In 1994 I sent a report to Per Alsaker
about the vessel Chica registered in Li
verpool which had been locked at Dutton
Locks on the River Weaver. Previously,
the owner had used her for trading from
Gibraltar prior to her transfer to the Ri
ver Mersey. The owner of Chica has not
been near the vessel since 1990, his
wherabouts are unknown.

Per Alsaker fumished me with these
details:

Built as jakt Flora in 1894, reg KBTD,
62 grt, 54 rat.

Owned by Rolf Sjøsæther, Surendal,
registered Kristiansund. She later passed
to Augustinus Sjåflåth, Surendal. Engine
installed 1937; 2-cyl Union.

Sold 1977 to Straith Shipping Ltd,
Gibraltar. From 1981 as Chica.

I have recently been to visit the Chica.
She has now been stripped of all valuable
components by vandals. The enclosed
photographs were taken in February this
year. Chica is at the moment one of the
most forlom sights on the Rver Weaver,
or as a local newspaper reported, a sad
end to a beautifully bult Norwegian ship.

Kilder:
Liste over fartøyer i Hafenschutz-

Chica ex jakt Rora

1940: renamed Bjørg Haukaas
1965: renamed Lill Tove

Lesley Bailey
51 Romanes Street
Northwich
Cheshire CW8 IDE

Erling Skjold

Noen som husker frakteskuta Lill-Tove av Brønnøysund? Her ligger den ved Dutton Locks i
River Weaver, fotografert av Leslie Bailey i februar som Chica.

Skipet nr. 1/99 er nettop mottatt; meget B.C. i april - mai (utvilsomt samme
interessant som vanlig, liker forsidebildet torrdokk i Esquimalt som Meteor var
særlig godt. Har et par «Observasjoner» innom etter tragedien i 1971), etter endt
som muligens kunne vaere med i neste vintertokt til Mellom-Amerika. Nytt tokt
nummer: fra Seattle primo juni via Seward og

1. Tamburfjell ex Frosta-båten Laga- Kodiak, Alaska, til Petropavlovsk paa
tun, Storvik Mek. 1914; i beste velgå- Kamchatka, Namp’o i Nord Korea og
ende i Aruba, september 1997; Hondu- flere sørkoreanske havner, inkl. Inchon
ras flagg, navnet beholdt. (Bilde og be- og Pusan. Returnerer til amerikanske far
skrivelse i «Steamboat Bill»,Summer vann i november, via Honolulu.
1998) Aloha;

Reaksjonene på bildet av Kong Olafvar overstrømmande. Men er det noen som kan kommen
tere nedenstående bilde, etter alt å dømme tatt i Nyhavna i Trondheim under krigen. Det viser
anleggsarbeidene til übåtbunker Dora, samt et angivelig ex-norsk skip med merking V.157.
Skipet ligger ved Ladehammer-siden, åpenbart med slagside. Det er en flush-decker på rundt
1000 brt - men hvilken?

News from Menominee .f Cariife“" ex Polarfs skalvidere ut i verden. Dokksettes i Victona,

Peter K. Lyse
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Tyve mann pluss en dame møttes lørdag 08/05/99 klokken 13.00 i sol og fint vær ved Hvalfangstmuseet i Sandefjord til
Norsk Skipsfartshistorisk Selskaps årsmøte 1999. De fleste som var møtt frem kom fra Østlandsavdelingen, men også
medlemmer fra Stavanger og Bergensdistriktet deltok.

Først fikk vi en informativ og hyggelig omvisning på Hvalfangstmuseet. Deretter ble det en utmerket «Guidet» rundtur
om bord på den restaurerte hvalbåten «SOUTHERN ACTOR» som lå strategisk plassert i havnebildet i Sandefjord.

Klokken 16.30 tok vi deretter av fra Sandefjord med M/S «BOHUS» med retning Strömstad, og etter en fortreffelig lunch
med masse båtprat begynte årsm tet 1999 klokken 17.45 ledet av formannen Per Alsaker.

2. Årsberetning for 1998.

3. Regnskap for 1998 ble gjennomgått av kasserer Leif Noreide, og revisjonsberetning ble opplest av Harald Bjørkli.
4. Styrets forslag til budsjett for 2000. En skriftlig kommentar kom inn til Styret vedrørende budsjett og drift for år

5. Styrets forslag til kontingent for 2000. Det ble vedtatt en uendret kontigent for år 2000, men styret ble pålagt å
vurdere en økning fra år 2001.

6. Valg.

7. Eventuelt.
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1 Konstituering.
Per ble valgt til ordstyrer, og i mangel på sekretær ble undertegnede gitt i oppgave å skrive referat. Ellers ingen
merknader.

Dette ble referert av Harald Bjørkli, forøvrig uten kommentar.

2000. Det ble så en diskusjon og avstemming vedrørende en eventuell økning av kontingent. Se forøvrig punkt 5.
Budsjettet ble deretter godkjent.

Som Formann, Kasserer, Redaktør, Redaksjonskomité, Bibliotekar, Valgkomite ble det ingen endringer fra forrige
år.
Valget gav følgende resultat;
Formann; Per Alsaker
Kasserer Leif K Nordeide

Styremedlemmer: Petter Fosse og Leif M Skjærstad
Varamenn: Per Albert Lund og Jens Chr Egenæs
Redaktør: Dag Bakka jr

Valgkomité: Dag Bakka Jr, Alf J Kristiansen og Teije Nilsen

Redakskjonskomité: Per Alsaker. Håkon Larsson-Fedde, Leif K Nordeide, Jens Chr Egenæs og Frode Folkestad
Bibliotrekar: Alf J Kristiansen

Ikke på valg:

Formann takket for tilliten og meddelte at han fra neste år vil få mer tid til organisasjonen, da han i den nærmeste
tiden går over i pensjonistenes rekker.
Det kom opp ønske om at neste årsmøte skulle prøves å bli holdt i april om det av praktiske grunner lot seg gjøre.

Møtet ble hevet klokken 18.45.

Etter den formelle del holdt Frank Abelsen et interessant foredrag om «De Norske Minesveipere under den Andre Ver
denskrig.»
Han kunne med glede meddele at ett manuskript vedrørende en kommende bok ville bli sendt inn i trykken i løpet av mai.

Årsmøtet i Sandefjord
8. mai 1999

Sekretær Frode Folkestad, samt styremedlemmer oppnevnt fra NSS-Østlandet og NSS-Nord
vest

Kjell B. Sønstabø (referent)
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 2. februar 1999 - 30. april 1999

13220 Pål V Larsen Gransvea 45 1391 VOLLEN
1693B Jostein Sørensen Godalsvegen 26 5355 KNARREVIK
16940 Christian Larsen Andreas Nilsens vei 64 3040 DRAMMEN
1695 Gunnar Krogh Knut Glomsaas vei 7 B 7040 TRONDHEIM
NL1696 Kees Lous Fazantenlaan 44 1971 KL IJMUIDEN
1697 Per Inge Drågen Bergset 6430 BUD
1698 Erling Danielsen Farøyveien 3 4550 FARSUND
1699 Bjarne Lundegård Rødspetteveien 8 4085 HUNDVÅG
1700 Einar J. Lundegård Kamskjellveien 11 4085 HUNDVÅG
1701 Magnar Madsen Harehaugen 1 B 6900 FLORØ
1702 Arild R. Toijusen Bergelandsgate 51 4012 STAVANGER
1703 Bernt Eide Eide 8409 GULLESFJORD
1704 Per Rydheirn Frøskeland 8400 SORTLAND
1705 Trygve Johan Knutson Postboks 33 4085 HUNDVÅG
1706 Ulf G. Refsnes Magnus Barfotsvei 9 E 4633 KRISTIANSAND
S1707 Johnny Riert Kälsängsgränd 4 C SE - 753 19 UPPSALA
1708B Pål Stange Strandgaten 228 5004 BERGEN
1709B Vidar Hole Gorsvei 23 D 5174 LODDEFJORD
1710 Ola P. Skarstein Bergmovegen 41 6900 FLORØ
1711 Yngve Eriksen Musdalsvegen 6 4270 ÅKREHAMN
1712 Thorbjørn Andersen Smedemyrsgate 2 4790 LILLESAND
1713B Herraund Isdal 5440 MOSTERHAMN

Dødsfall:
597 Erling W. Ostnes 6260 SKODJE
216B Arne Holm 5415 STORD

Korrigeringer/adresseendringer m.m.:
Når det gjelder endringene av postnr, fra 1. mars 1999, henvises til postadresseboken

1620 Lars Olav Bøe Faleide 6783 STRYN
743 Mårten Eidesvik Kokkeveien 7 5535 HAUGESUND
1513 Bengt Arvid Endresen Lykketreffveien 12 A 8400 SORTLAND
S759 Lars-Eric Frennesson Frontgatan 5 B SE - 254 56 HELSINGBORG
898B John Bjarne Grutle Sanddalsåsen 5 5225 NESTTUN
S53 Erik Hag Svetsarvågen 5 SE - 176 73 JÄRFÄLLA
1534 Eivind Håkonsen Kleivavei 30 4262 AVALDSNES
1453 Karmsund folkemuseum Postboks 246 5501 HAUGESUND
12090 Johan L’Orange Solvangen 110 2013 SKJETTEN
1579 Morten Nygaard Farmannsveien 69 4647 BRENNÅSEN
S72 Olle Renck Pyrolavågen 9 2 tr. SE - 181 66 LIDINGÖ
1302 Roald Tangen Tustnavegen 7 6512 KRISTIANSUND
1254 Tor Åserød Klokkarvegen 1 5515 HAUGESUND
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Selfangeren Aarvak ble bygd i 1912 på
Georgemes Verft i Bergen, eiet av verft
seier Krstian Dekke. Damp-maskinen, en
2-sylindret compound, ble levert fra
Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri.
Det var Bergen Selfanger AS som fikk
levert skuta.

Bertel Landmark fra Brandal var til
synsmann i byggetida og var deretter
skipper på fire turer i Vesterisen. På
fangstturene i Vesterisen var betset
ningen vanligvis på 12 mann.

Etter fire år ble Aarvak solgt til Peter
Brandal AS i Brandal på Sunnmøre, der
den kom til å høre hjemme i 42 år.

11948 ble båten bygd om for motordrift,
med en 400 bhk Crossley 2-takter. Denne
motoren ble skiftet ut i 1963 med en 600
bhk Wichmann som fremdeles står
ombord.

I årene 1959 til 1963 ble Aarvak char
tret til Kongelige Grønlandske Handel i
København for sommerfart til lokalsam
funn på Øst- og Vest-Grønland.

11968 ble Aarvak solgt til G C Rieber
& Co i Bergen, men straks etter solgt vi
dere til Odd Bjørkelo i Balsfjord. Etter
sin siste tur i Vesterisen i 1981 ble båten
kondemnert. For å hindre at et fartøy av
historisk betydning skulle gå tapt, ble
overtatt av Stiftelsen Ishavsmuseet
Aarvak. Fra 80-tallet til og med 1995 ble
båten brukt til fjordturer i sommerhalvå
ret.

Ishavsmuseet har arbeidet med planer
om varig vem av fartøyet og valgte å sette
det på land i en egen tørrdokk. 18. de
sember 1998 ble Aarvak derfor tauet inn
i dokka, hvor den er blitt restaurert og
klargjort for museumsformål. Ishavs
museet skulle etter planen åpne for pu
blikum 1. mai. Her vil Aarvak bli åpen
for publikum, sikret for ettertiden som
en representant for ishavsskuter av tre.
På sikt er det planen å reise et hus over
fartøyet.

Er du interessert i selfangst, fangstskuter
og ishavskulturen, så ta kontakt med
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Ishavsmuseet Aarvak
ved Vebjøm Landmark

6022 BRANDAL

a

a

Aarvak på plass i den spesialbygde dokken ved Ishavsmuseet på Brandal.

mm

Over: Aarvak i dokken, hvor den vil bli stående tørr.
Under: Interiørfra Ishavmuseet. Allefotos Thorbjørn Ingebrigtsen
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M/S RYGERBUEN

M/S KAPTEIN NEMO

M/S ØRTIND

M/S NORDKAPPVÆRING

M/S FRØYANES SENIOR

M/S ROY KRISTIAN

Rig BORGLAND DOLPHIN

M/S TEREPIA

M/T STENA ALEXITA

M/S MÅTIND

M/S LYSVIK

M/S HARHAUGI

M/S VESTVÅG

M/S EIDE IMPLACABLE

M/S HJØRUNGAVÅG

M/S SKOLMEN

M/S SHANNON

M/S STREAM TRUCK

M/S ESCARGOT SENIOR

Lekter RILUM

M/T NAVION SCANDIA

M/S TRIOLOGY

M/S PATER NOSTER

M/S HEAVENS DOOR

M/S HAUGE SENIOR

M/S BERGSTRÅL SENIOR

M/S NESVAAG

02.10.

06.10.

07.10.

08.10.

19.10.

26.10.

28.10.

30.10.

06.11.

13.11.

14.11.

16.11.

20.11.

23.11.

27.11.

04.12.

07.12.

08.12.

10.12.

10.12.

11.12.

11.12.

14.12.

15.12.

15.12.

16.12.

17.12.

é

LJKT
362 brt.
LJFI
15 brt.
UKE
103 brt.
LJFF
115 brt.
LJKY
987 brt.
LJPL
434 brt.
LEGD
15217 brt.
LJPT
28 brt.
LJKL

76836 brt. -ex NIS reg. STENA ALEXITA
LJKH - Partrederiet Måtind ANS (Petter And
77 brt. - Skogsøy Båtbyggeri AS, Mandal (59
LIZZ - Lys-Line Rederi AS, Oslo.
5656 brt. - ABG Shipyard Ltd., Bombay (153)
LJPQ - Molva AS, Vatne/Ålesund (M-94-H)
450 brt. - Voldnes Skipsverft AS, Fosnavåg/Ål<
LJXR - Reidar Bentsen, Torvastad/Skudenes
24 brt. - ex norsk ikke reg. før (B. 1949)
LJMC - Eide Marine Services A/S, Høylands
1535 brt. -ex Br. reg. TIDEWATERIMPLAC
LJPE - Møre og Romsdal Fylkesbåter A/S, I
454 brt. - Kværner Fjellstrand AS, Omastrand
LJOB - Tangstadfisk AS, Bøstad/Svolvær (N
340 brt. - Ulvan Ship AS, Hitra (422)
LJQE - Partrederiet Fairy ANS (Mårten Eide
499 brt. - ex dansk reg. PERNDLLE (B. 1984)
LJMR - Sea Tmck Rederi AS. Sandnes
3106 brt. - Søviknes Verft AS, Søvik (114)
LJIB - Tore Knut Remøy, Eggesbønes/Ålesi
- brt.
LM6539
1026 brt.
LJFF
72.132 brt.
LJIC
- brt.
LJQL - Pater Noster AS, Kvaløysletta/Tromsø (T-520-F
174 brt. -ex svensk reg. PATER NOSTER (B .1979)
LJIY - Svein Ame Hagen, Gravdal/Myre
32 brt. - Fairline Boats Plc., Oundle (8)
LJQG - Hauge & Hauge AS, Gursken/Ålesund (M-6-S)
775 brt. - Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (33)
LJQS - Bergstrål AS, Bud/Molde (M-31-F)
319 brt. -ex islandsk reg. THORUNN HAVSTEEN
LLZU - Svein Waage, Hardbakke/Florø
42 brt.

Norsk Ordinært Register
- L. Rødne & Sønner A/S, Sjemarøy/Stavanger
- Smøgen Plåt- och Svetsindustri AB, Smögen (48)
- Nautilus AS, Svolvær
- ex italiensk KAPTEIN NEMO (B. 1997).
- A/S Torghatten Trafikkselskap, Brønnøysund
- Westcraft AS, Deknepollen (108)
- Storhavn AS, Honningsvåg/Hammerfest.
- ex irsk reg. LOUGH BELTRA. (B. 1973)
- Ervik Havfiske AS, Stadlandet/Måløy (SF-24-S)
- Solstrand AS, Tomrefjorden (65)
- Frøyfisk AS, Sistranda/Trondheim
- Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (87)
- Fred Olsen Drilling AS, Oslo

- ex Panama reg. BORGLAND DOLPHIN ex norsk
- Tore Reinard Solberg, Skien/Bergen.
- ex norsk ikke reg. før (B. 1995)
- Partrederiet Stena Ugland Shuttle Tankers I DA (Ugland Nordic Investment
AS), Sandefjord/Grimstad.

- Partrederiet Måtind ANS (Petter Andreas Pettersen), Bleik/Sortland (N-l-A)
- Skogsøy Båtbyggeri AS, Mandal (59)

- Voldnes Skipsverft AS, Fosnavåg/Ålesund (56)
- Reidar Bentsen, Torvastad/Skudeneshavn (R-122-K)
- ex norsk ikke reg. før (B. 1949)
- Eide Marine Services A/S, Høylandsbygd/Bergen
- ex Br. reg. TIDEWATER IMPLACABLE (B. 1965)
- Møre og Romsdal Fylkesbåter A/S, Nolde/Ålesund.
- Kværner Fjellstrand AS, Omastrand (1648)
- Tangstadfisk AS, Bøstad/Svolvær (N-25-W)

- Partrederiet Fairy ANS (Mårten Eidesvik), Bømlo/Haugesund (H-31-B)
- ex dansk reg. PERNDLLE (B. 1984)

- Tore Knut Remøy, Eggesbønes/Ålesund.
- ex St. Vinc. & Gren. reg. ESCARGOT SENIOR (B. 1995)
- Nordslep AS, Honningsvåg/Hammerfest
- ex svensk reg. RILUM (B. 1990)
- Navion Maritime AS, Stavanger
- Ast. Espanoles S.A. Sastao Shipyard, Bilbao (314)
- Ståle Remøy, Leinøy/Ålesund
- ex St. Vinc. & Gren. reg. TRIOLOGY (B. 1995)
- Pater Noster AS, Kvaløysletta/Tromsø (T-520-K).
- ex svensk reg. PATER NOSTER (B. 1979)
- Svein Ame Hagen, Gravdal/Myre

- ex ? (B. 1953)
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M/S CRYSTAL SEA

M/S GEIR I

M/S SAR CASTOR

M/S SOLVÆRGUTT

M/S GOLLENES

M/S LADY ELIZABETH LAKK5 - P/R Inatemational Offshore Services ANS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
05.10. 1.924 brt. -ex Singap. reg. MAERSK ASSISTER ex norsk STAD NEPTUN

M/S LADY KARI-ANN LAKL5 - Partrederiet Inatemational Offshore Services ANS (Farstad Shipping ASA), Ålesund

M/S STAR GRINDANGER LAKR5 - Westfal-Larsen & Co. A/S, (Westfal-Larsen Management AS), Bergen

M/S CONCORD LAK05 - B&N Bylock & NordsjøfraktAS (Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Oslo

M/S EURO TRANS LAKW5 - Euro Ship AS, Stjørdal/Trondheim.

M/S ANGLIA LAKJ5 - Anglia AS (Louis Ormestad AS), Sandefjord

M/T BOW CECIL LAGU5 - K/S Ul Bow Cecil c/o Unileasing A/S (Odfjell ASA, Minde), København/Bergen.

M/S LADY SANDRA LALA5 - District Supply VI AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen.

M/T JO ELM LALC5 - Jo Eim BV (V Ships Norway AS, Oslo), Spijkenisse/Bergen.

M/S NAVEN LALD5 - Erik Thun AB (Thunbolaget AS), Lidköping/Oslo
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Odfjells nye Bow Cecil, fotografert ved utrustningskaien i Florø 16. oktober 1998 av Shipsphoto West, Bjørn Ottosen

17.12.

18.12.

18.12.

21.12.

23.12.

05.10.

05.10. 1.924 brt. -ex Singap. reg. MAERSK ATTENDER ex norsk SEA PIPER

09.10.

13.10. 6.994 brt. -ex Liberia reg. CONCORD

19.10. 1.016 brt. -ex Bahamas reg. PIQUENCE

20.10. 1.220 brt. -ex Malta reg. ANGLIA ex NOR reg. ANGLIA

23.10. 23.206 brt. - Kværner Florø AS, Florø (137)

28.10. 2.599 brt. - Kværner Kleven AS, Ulsteinvik (275)

29.10. 15.393 brt. -ex nederlandsk reg. JO ELM ex NIS reg. LAKE ANNE

29.10. 2.497 brt. -ex Bahamas reg. ANNA BUCK

LJES - Crystal Sea AS (Brøvig Offshore ASA), Oslo/Farsund
6764 brt. -ex Isle of Man reg. CRYSTAL SEA
LJPZ - H. P. Holmeset A/S, Vatne/Ålesund (M-123-H).
1067 brt. - Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (43)
LJLV - Ocean Delta AS, Steinsland/BergenLJLV
430 brt. - ex britisk reg. CASTOR TIDE
LJKI
77 brt.
LJRD
597 brt. - Utr. v/Egersund Mek. Verksted AS, Egersund (4)

Skrog v/ Cenal Shipyard Co. Ltd., Gdansk (104)

27.972 brt. -ex Liberia reg. STAR GRINDANGER

Norsk Internasjonalt Skipsregister

Edvardsens Fiskebåt AS, Andenes/Sortland (N-22-A)
Skogsøy Båtbyggeri AS, Mandal (60)
Partrederiet Kvalsvik & Ose ANS (Frode Kvalsvik, Fosnavåg), Nerlandsøy/Ålesund

(M-40-HØ)
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M/T MAERSK HUMBER LAKN5

M/T EKFJORD LALB5 - Turus Shipping Limited (Orient Ship Management Norway AS), Douglas/Arendal.
30.10. 6.823 brt. -ex svensk reg. EKFJORD AF DONSÖ

M/T TARNFJORD LAKT5 - Tamshipping AS (Th. Jacobsen Management AS), Sarpsborg/Oslo.
04.11. 12.926 brt. -ex svensk reg. TÄRNFJORD

M/S SAYA RTVER LALE5 - Myklebusthaug Shipping AS, Fonnes/Bergen.

M/S MACADO LAKP5 - B&N Bylock & Nordsjøfrakt AS (Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Oslo

M/S VISION LAKS5 - Actinor Shipholding AS (Barber Ship Management AS, Lysaker), Oslo.

M/T KNOCK CLUNE LAKY5 - Davieship Inc. & Davieship II Inc. (Fred Olsen & Co.), Monrovia/Oslo.

M/S GUARD ATLANTIC LALL5 - Oddatein AS (Oddvar Vea), Haugesund

M/S RYFJELL LALH5 - K/S A/S Rytind, Haugesund

M/S NORNEWS EXPRESS JXQE3 - Rederiet Nomews Express ANS (Seatrans DA), Nesttun/Bergen

M/S NORNEWS LEADER LHQM3 - Rederiet Nomews Express ANS (Seatrans DA), Nesttun/Bergen

M/T DORIS LAGP5 - Doris Shipping KS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.

M/T NORTH PACIFIC LALK5 - Nemeth Lic (Jahre-Wallem AS), Douglas/Sandefjord.

M/S GEO SURVEYOR JXIF3 - Geos Marine Incorporated N.V. (Eidesvik & Co. AS, Bømlo), Curacao/Haugesund

M/T CLIPPER VIKING LAFU5 - Partrederiet Clipper Viking DA (Skibsaksjeselskapet Solvang ASA), Stavanger.

M/T IMMANUEL KANT LAL05 - Sartfell Shipping Ltd. (Intercon AS), Dougla/Oslo

M/T STEN ODIN LAJC5 - Stentank AS (Rederiet Stenersen A/S), Minde/Bergen

M/T EMPRESS LAKZ5 - Empress Ltd. (Nor Sing Shipping AS, Eidsvåg i Åsan), Providenciales/Oslo.

M/S GEO SEARCHER LKT03 - Eidesvik Shipping Limited (Eidesvik & Co. AS, Bømlo), Basingstoke/Haugesund.

30.10. 17.980 brt. - Mitsui Eng. & Shipb. Co. Ltd., Chiba (1451)

10.11. 2.030 brt. -ex Panama reg. SAVA RTVER ex NIS reg. SAVA RTVER

12.11. 6.996 brt. -ex Liberia reg. MACADO

12.11. 40.177 brt. -ex Singapore reg. CHOYANG VISION

12.11. 78.843 brt. -ex Liberia reg. KNOCK CLUNE

18.11.

19.11. 2.791 brt. -ex Marokko reg. OUARZAZATE

30.11.

30.11.

01.12. 9.956 brt. - Aukra Industrier AS, Aukra (99)

04.12. 58.853 brt. -ex Singapore reg. NORTH PACIFIC

09.12. 951 brt. -ex NOR reg. GEO SURVEYOR

11.12.

18.12.

18.12. 8.594 brt. - Jiangnan Shipyard, Shanghai (2235)

22.12. 14.780 brt. -ex Panama reg. EMPRESS TRADER

31.12. 1.863 brt. -ex NOR reg. GEO SEARCHER

Guard Atlantic, fotografert ved Karmsund Fiskerihavn 14. mars 1999 av Alf J Kristiansen, er ingen annen enn
det gamle kystvaktskipet Farm.

524 brt. -ex St.Vincent & Gr. GUARD ATLANTIC ex norsk kystv.FARM

4.859 brt. -ex NOR reg. NORNEWS EXPRESS

5.339 brt. -ex NOR reg. NORNEWS LEADER

10.692 brt. - Jos. L. Meyers GmbH., Papenburg (S651)

12.240 brt. -ex tysk reg. IMMANUEL KANT.

The Maersk Company Limited (Ivar Berg, Randaberg), London/Bergen
overført til Isle of Man samme dag. (Egentlig kontr av Westfal-Larsen & Co)
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Sideportskipet Brønnøy er
solgt fra Brønnøy Ship ved
P A Slotvik til Eriksen
Shipping i Herøy og har
skiftet navn til Seresa.
Foto Arne Sognnes

Oktober 1998:
M/S CANICA (LHDX) (18/-/1994) - fra Stein Erik Hagen, Oslo til
Erik Gunnar Braathen, Snarøya/Oslo, omdøpt til SAYONARA.
M/S COURIER (LJFT) (48/-/1878) - Stiftelsen Courier, Holme
strand/Oslo. Disp. endret fra (Pål Reidar Arvesen) til (Einar Nålby). I
november 1998 hjemsted endret til Holmestrand.
M/S DALEN (LDZZ) (75/-/1871) ex NOTODDEN - 65 ex GVARV
- 53 ex LUNDETANGEN - 15 - fra Partr. Dalen (Øyvind Storhaug),
Lunde/Skien til Tom Svensson, Skien, omdøpt til LUNDETANGEN.
M/T FENSFJORD (JXFG) (82/-/1965) ex BøMLOBUNKER - 97
ex MOBILBUNKER - 91 ex SJÖBJÖRN VI - 86 ex WESTA - 82 -
fra Fonnes Shipping AS, Fonnes/Bergen til Feietank AS, Fedje/Ber
gen, omdøpt til FEIETANK.
M/S HAGANES (LEWO) (118/140/1907) ex SMART - 75 ex KYA
- 29 ex WHANGAREI - 20 ex GUNNAR HAMUNDARSON -11-
fra Kristian og Gunnar Havsgård (Gunnar Havsgård), Eikelandso
sen/Bergen til Løkeland Sjøtransport (Terje Løkeland), Askvoll/Ber
gen.
M/S HERØY (LEUB) (1.041/1.359/1970/80/81) ex STENFOSS -
92 ex CARL JAKOB - 74 - fra Idar Paulsen, Herøy/Bergen til Helge
sen & Eide Shipping AS, Stord/Haugesund, omdøpt til HARDING
FALCON
M/S HJØRUNGAVÅG (LMQP) (277/-/1983) - Møre og Romsdal
Fylkesbåtar A/S, Molde/Ålesund, omdøpt til MØREJARL.
M/S HOLMTUN (LEDW) (94/145/1913/29/50) ex FJELLTUN -
72 ex HØLEFJORD I - 50 ex ENGENE - 29 ex SUNDAL - 28 - fra
Svein Stokvold, Brønnøysund til Gabriel Bouvier, Salsbruket/ Brønn
øysund.
M/S HORNØY (LHFX) (188/-/1978) - fra Finnmark Fylkesrederi
og Ruteselskap AS, Hammerfest til Helminsen Skips & Eiendom AS,
Fredrikstad, omdøpt LA REINA.
M/S INGYILL (LNXP) (93/-/1949) - fra Jan Robert Hansen, Oslo/
Langesund til Albatross Cruise AS, Oslo/Langesund.
M/S ISEGRAN (LNSS) (78/-/1939) ex SVELVIKSAND - 90 ex
ANGER - 50 ex SCHEIBENHOF - 48 - fra J K B Trans AS, Engals
vik/ Fredrikstad til Veidekke ASA, Billingstad/Fredrikstad.
M/S IVAR SENIOR (LEFC) (152/-/1962/69) ex SEEFJORDII -94
ex SEIFJORD - 94 ex THOMAS ROGER - 77 ex NYVONIA - 74 -
fra Averøy Skip AS, Sveggesundet/Kristiansund til Viknatrans AS,
Rørvik/Namsos, omdøpt til STEINSVIK.
M/S KAARE (LGMU) (46/-/1916) fra Ivar Nilsen, Grimstad/Svol
vær - til Bjøm Erik Klausen, Manger/Svolvær.
M/S LENALINE (LHEP) (427/300/1969) ex LECALINE - 84 - fra
Lena Line AS, Narvik/Haugesund til Lena AS, Narvik/Haugesund.
M/S RIGNATOR (LNDW) (769/1.000/1968/93) ex ASKITA - 86
ex BJERKØSUND - 78 ex GRETE SLEIRE - 74 ex HAMLET - 74
- fra Bernt Eide, Bogen i Kvæfjord/Harstad til Eides Rederi AS, Bo
gen i Kvæfjord/Harstad.
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NOR - endringer, kjøp og salg m.m
M/S ROYAL SUN (LHUC) (34/71986) - fra Jan Olav Lofthus, Høle/
Sandnes til Yacht Norway Einar von Hirsch, Stavanger/Sandnes.
M/S SEIMSTRAND (JXTH) (768/-/1975) ex STRYN - 93 - fra AS
Bergen Nordhordland Rutelag, Bergen til Hardanger
Sunnhord-landske Dampskipsselskap ASA, Bergen, omdøpt til RO
SENDAL.
Lekter SERVUS (LK2829) (314/-/1986) - fra Firda Fiskefarm AS,
Byrknesøy/Bergen til Firda Sjøfarmer AS, Florø/Bergen.
M/S SIRI MARIE (LHPV) (57/-/1992) ex ZITA - 95 - fra Yacht
Charter Norway Einar von Hirsch, Sola/Stavanger til Jan Olav Loft
hus, Høle/Stavanger.
M/S STARFRAKT (LKPP) (191/200/1955/75/88) ex STARTRANS
- 97 ex ALDOR INGEBRIGTSEN - 88 - fra Starfrakt AS, Alsvåg/
Tromsø til Starship AS, Alsvåg/Tromsø.
M/S TRES-UNO (JWVO) (453/630/1958/87) ex ANN ELISABETH
- 96 ex ELISABETH - 95 ex VANKO - 94 ex RINGHAV - 93 ex
STÅLVARD - 93 ex KANUTTA - 66 - fra Tres Shipping A/S, Greå
ker/Måløy til Hålogaland Shipping AS, Oslo, omdøpt til LISE
MALEEN.
M/S TOR (LKSP) (42/-/1904) ex THOR - 47 - fra Bess AS, Høvik/
Kristiansand til DS Turisten AS, Aremark/Halden, omdøpt til THOR
(Endring juni 1998!)
M/S VESTÅS (LMGN) (199/315/1949) ex GURO - 74 ex GABRIEL
FAROULT - 64 - fra Partrederiet Dingen DA (Henning Dingen), Ei
vindvik/Haugesund til Teqe Bøe, Sandefjord/Haugesund.

November 1998:
M/S ACTIVE GIRL (JWTQ) (2.562/3.230/1985 - fra S. Ugelstads
Rederi A/S, Oslo til Skipsaksjeselskapet S. Ugelstad, Oslo.
M/S BARCA (JWUI) (34/-/1907) - fra P/R LLL (Lilly Hausberg),
Bergen til Partrederiet Barca DA (Einar Kårvåg), Kårvåg/Bergen
(Båten er identisk med LNCB ATOM som ble kondemnert i 1978.
Gjennoppbygget av Lars Hausberg).
M/S BRØNNØY (LGEN) (1.127/818/1969/73) ex BARØY - 86 -
fra Partr. Brønnøy Ship (Petter Amt Slotvik), Brønnøysund til Erik
sen Shipping AS, Herøy/Sandnessjøen, omdøpt til SERESA.
Lekter BULDRA (LM6254) (302/-/1977) - fra Doc AS, Tananger/
Stavanger til Dolphin AS, Tananger/Stavanger. I desember 1998 til
Stolt Comex Seaway AS, Haugesund/Stavanger.
M/T BUNKER I (LLXO) (83/-/1973) ex MOBILBUNKER 6 - 88 -
fra Bunker Oil Syd AS, Ålesund til Bunker Oil AS, Ålesund.
M/T BUNKER 111 (LKZT) (46/-/1961) ex TRØNDERBUNKER -
94 ex MOBILBUNKER 12 - 74 - fra Bunker Oil Syd AS, Ålesund/
Trondheim til Bunker Oil AS, Ålesund/Trondheim.
Rig DEEPSEA BERGEN (LFSR) (14.534/—/1983) - fra K/S Deep
Sea Drilling Company A/S, Kokstad/Bergen til Deep Sea Drilling
Company II KS (Odfjell Drilling AS), Kokstad/Bergen.
M/S EAGLE (LGFB) (34/71989) ex INA - 92 - fra Sunrise AS, Hinna/
Stavanger til Westmarin Charter AS, Skudeneshavn/ Stavanger.
M/S EVIS (LAZN) (23/71971) - fra A/S Egelands Verk, Sønderled/
Risør til Kragerø Sjøtjenester AS, Kragerø/Risør.
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M/S FRØYFISK (LIHL) (296/330/1996) - fra FrøyfiskAS, Sistranda/
Trondheim til Aqua Star AS (Svein Martin Sæle), Torangsvåg/Ber
gen, omdøpt til MARTIN SÆLE.
M/S GAPØY (LJCF) (47/-/1980) - fra Troms Fylkes
Dampskibsselskap AS, Tromsø til Frøyen Fjordskyss DA (Øystein
Føyen), Sagvåg/Tromsø, omdøpt til FØYTUR.
M/S GRO VIKING (LNOQ) (1.823/2.253/1984) ex LORD
SUPPLIER - 90 - samme som ACTIVE GIRE.
M/S GULLHOLM (LMEU) (909/950/1973/79) ex LENA - 95 ex
VESTLAND - 89 ex TRANS ØY - 89 - fra Gravvik Sjøtransport AJ
S, Kolvereid/Namsos til Varg Transport AS, Norddyrøy/Namsos.
M/S GUNNAR JUNIOR (LMNN) (238/-285/1983) - Averøy Skip
AS, Kristiansund, omdøpt til IVAR SENIOR.
M/S HAVTRANS (LMJW) (190/290/1967/88/96) ex SVETROS -
92 ex FAGERFJORD - 79 ex FOLLAFJORD - 74 - Havgull Brønn
båtrederi AS, Leines/Namsos, omdøpt til HELNESSUND.
M/S HELGELAND II (LLZZ) (287/50/1983 ex HELGELAND -
97 - fra Helgeland Trafikkselskap AS, Sandnessjøen til Fylkes-baatane
i Sogn og Fjordane, Florø, omdøpt til FJORDTROLL.
M/S HELNESSUND (LMJS) (28/-/1939/49) - Paul Jensen, Leines/
Bodø, omdøpt til SENKET 82.
M/S HOBBY (LFNW) (49/-/1911) - fra Jan H. Brendehaug, Man
ger/Bergen til Øyvind Taule, Manger/Bergen.
M/S HYEN (LJGG) (181/50/1980) - fra Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane, Florø/Måløy til Rogalandscruise AS, Sandnes/Måløy. I
desember 1998 omdøpt til FJORDINGEN.
M/S JANNIKE (LK4535) (22/-/1987) ex OREADE - 95 ex BEN
JAMIN - 94 - fra Westmarin Charter AS, Skudeneshavn til Sunrise
AS, Stavanger/Skudeneshavn.
M/S LOFJELL (LJGS) (81/-/1936/69) ex DUGA - 94 ex LOFJELL
- 91 ex NAMDALINGEN - 81 ex BIRGER - 75 ex MATRE - 69 ex
VAKSDAL - 60 - fra A. L. Services Underwater Technology AS,
Bergen til Sørfjorden Sjøtransport AS, Bergen.
M/T MST ODIN (UPI) (65.167/99.304/1998) fra Navion Maritime
AS, Stavanger til Partrederiet West Navion DA, Stavanger, omdøpt
til WEST NAVION.
M/S MYKENFJORD (LDWA) (40/-/1953) ex ULV-EIRIK - 70 -
fra Hans Svenning, Stokkøy/Trondheim til Frode Larsen, Sandviken/
Trondheim. Slettet i merkeregister.
M/S OCEAN STAR (LAWW) (1.513/876/1976/86) ex NORINDO
SUN - 85 - fra AS Ocean Star, Syvde/Ålesund til Rovde Supply AS,
Rovde/Ålesund.
M/S POLARGIRL (LNVY) (340/-/1962) ex TANAHORN - 84 -
fra Polargirl AS, Kvaløysletta/Tromsø til Redningsselskapet - Norsk
Selskab til Skibbmdnes Redning, Høvik/Oslo, omdøpt til TRAINEE.
M/S POLARSYSSEL (JXBT) (1.009/590/1976) ex POLAR CIR
CLE -88 ex POLARSIRKEL -81 - fra Ramform Invest KS, Bergen/
Longyearbyen til Solheimsviken Shipping AS, Bergen/Longyearbyen.
M/S PRINCESS LADY (LHEE) (34/-/1986) ex VICTORIA - 94 -
fra Kåre Iversen, Søreidgrend/Bergen til Jan Kåre Wickstrøm, Bre-
vik/Bergen.

M/S ROGNA (LJUG) (46/-/1885) - fra Andreas Weidemann Voraa
Rederi, Haslum/Drøbak til Seiljakt Anno 1885 Partrederi DA (Lars
Henning Lura), Sandnes/Drøbak.
M/S ROSTEIN (LHLO) (225/-/1995) - fra Partrederiet Rostein ANS
(Odd Einar Sandøy), Harøy/Molde til Rostein AS, Harøy/Molde.
M/S SKROVABULK (LGVR) (148/240/1969/85/88) ex TOMME
LITEN - 92 ex SYNØVE - 85 ex AUKASKJÆR - 84 ex LENA 77 -
fra Skrovabulk AS, Skrov/Namsos til Alsvågskip AS, Alsvåg/Nam-
sos.
M/S SKUDENES (LLUH) (16/-/1900) - fra Trond Viding Tvedt,
Skudeneshavn til Stiftelsen Losbåt 21 Skudenes, Skudeneshavn.
M/S STEFFEN (LLUN) (208/332/1956) ex TINGVIK - 97 ex
TOLLEVIK - 82 ex FJORDSTEIN - 75 ex UNLIS - 73 ex LYSAKER
TANK - 70 ex SØRSTRAUM - 63 - fra Jan Angel, Herøy/Sandnes
sjøen til Odd Magne Stabben, Hagavik/Sandnessjøen.
M/S TDLDE (LHHK) (29/-/1987) - fra Bråthen Boatchartering c/o
Bjørn Bråthen, Oslo til Riska Fjordcruise AS, Hommersåk/ Sandnes,
omdøpt til LILLIMARLEEN.
M/S TOSFART (JXQF) (23/-/1987) - fra Johnny Busch, Terråk/
Brønnøysund til J. Busch Båtskyss AS, Terråk/Brønnøysund.
M/S TRANS BALTIC (LHYW) (3.382/3.994/1975/85) - Euro Trans
Skips II KS, Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips II AS, Nesttun/
Bergen.
M/S TRANS FJELL (LJOX) (2.195/1.376/1978) - fra AS Euro Trans
KS, Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips II AS, Nesttun/Bergen.
M/S TRANS NES (LIZL) (2.065/1.558/1980) - fra AS Multi-Trans
KS, Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips AS, Nesttun/Bergen.
M/S TRANS NORDIA (JXIQ) (4.876/4.020/1986) - fra AS Euro
Trans KS, Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips AS, Nesttun/Bergen.
M/S TRANS SEA (LIQH) (3.382/3.931/1974/79) - samme som
TRANS BALTIC.
M/S TRANSVÅG (LHYI) (2.065/1.751/1979) - samme som TRANS
NORDIA.
M/S VERONICA (LLOO) (125/153/1914/25/79) ex FRØYSJØ -
87 ex SIRAHAV - 79 ex REIHER - 55 - fra Veronica AS, Hammer
fest til Havfangst AS, Hansnes/Hammerfest.

Desember 1998:
M/S ADELLA (ULS) (67/-/1891) ex MISSIONÆR SKREFSRUD
-51 ex GISKE -1891 - fra A/S Mosvolds Rederi, Farsund til Farsund
Management AS, Farsund.
Lekter ANETTE SUSANNE (LK2828) (233/-/1986) - fra Sogn
laks A/S, Leirvik i Sogn/Florø til Vestkapp Havbruk AS, Florø.
M/S AQUA-BOY (LKYK) (312/340/1982/97) ex KONKURS I - 88
ex ANTONSEN SENIOR - 87 ex PEER GYNT - 84 - fra Askvoll
Båtservice Atle Gjørøy c/o Atle Gjørøy, Askvoll/Bergen til Aqua Ship
ANS (Jan Erik Taule, Fyllingsdalen) Rong/Bergen.
M/S AQUA-PRINCE (LMMV) (227/-/1967) ex SVEAFJORD -
88 ex HAUGNES - 73 - fra K. Levende Fisk Transport A/S, Rong/
Bergen til Aqua Ship ANS (Jan Erik Taule, Fyllingsdalen), Rong/
Bergen.

63 år er ingen alder for en
slepebåt som Lofjell, som

nylig er solgt innen Vestlan
det. Den er bygget som

Vaksdal i 1936, men hørte
siden 60-tallet hjemme i
Fredrikstad som Birger,

Namdalingen, Lofjell og
Duga', fotografert som

sistnevnte av Tom Bjørge
Jensen.
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Lekter BOABARGE 7 (LK3226) (6.933/-/1977) ex BOA 7 - fra M/S LYNX (LENM) (1.954/1.600/1975) ex ASKJA -92 ex LYNX -
Taubåtkompaniet Management A/S, Trondheim til Taubåtkompaniet
AS, Trondheim.

M/S COLOR VIKING (LHIY) (20.581/2.857/1975/89) ex KING
OF SCANDINAVIA - 94 ex DANA GLORIA - 89 ex SVEA
CORONA - 85 ex DANA GLORIA - 84 ex WELLAMO - 81 - fra
Color LineASA (Color Marine AS, Sandefjord), Oslo/Bergen til Fjord
Line AS, Bergen, omdøpt til JUPITER.
M/S FIRST LADY (LAXL) (31/-/1989) - Svein Laurits Skjølingstad,
Karmsund/Oslo, omdøpt til NIOVAN.
M/S GULLFJORD (LAUX) (383/509/1968/85) ex GULLFJELL -
97 ex TERNINGEN - 93 ex SØLVSTJERNEN - 83 ex GULLFJORD
- 73 - fra Vang Transport AS, Norddyrøy/Trondheim til Kanneles AS,
Brønnøysund/Trondheim.
Lekter HAATELL (LGQC) (592/-/1975) ex EMERALD - 93 - fra
Bukser og Bjergning AS, Høvik/Stavanger til West Contractors AS,
Ølensvåg/Stavanger.
M/S ISNES (LJGB)(4.200/6.200/1998) - fra Boreal Shipping & In
dustrier AS c/o Bergen Shipping A/S, Bergen til Borealvik AS, Ber
gen.
M/S KAMELEON (LDIZ) (43/-/1967) - fra Ulf Gundersen, Aren
dal/Tromsø til Tom Erik Økland,Oslo/Tromsø.
M/T KILSTRAUM (JXUJ) (2.894/4.618/1988) - fra K/S A/S
Kilstraum, Bergen til Utkilen Shipping AS, Bergen.
M/S KNUT JUNIOR (LJWS) (45/-/1937) ex LIV II - 92 - fra Not
ros Spesialfrakt AS, Tromsdalen/Kristiansund til Ivar Nilsen, Grim
stad/Kristiansund.
M/S LADY JANE (LGPA) (23/-/1993) - fra KS Swany, Oslo til Jane
Yacht Charter AS, Oslo.
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82 - fra Scandic Marine AS, Tromsø til Gravvik Sjøtransport A/S,
Naustbukta/Tromsø.
Lekter MAMMUT TRANSPORT (LK2948) (965/—/l952) ex
ROGGE - 95 ex ?? - fra Ødegaard Berging AS, Ålesund til Eide Marine
Services A/S, Høylandsbygd/Bergen, omdøpt til EIDE BARGE 23.
M/S MIKAL (LCRZ) (90/-/1917) ex ARILD - 67 ex BREIFJORD -
65 ex LEBO - 18 - fra Skauge & Sønner AS, Rørvik/Haugesund til
Skauge Eiendom AS, Rørvik/Haugesund.
M/S NJORD (LJJU) (347/-/1969) ex HENRIC - 98 -fra Ulstein
Flextransport AS, Ulsteinvik/Ålesund til Ulstein Shipping IV AS,
Ulsteinvik/Ålesund.
M/T NORDSTRAUM (LNVX) (2.898/4.750/1985) - fra K/S A/S
Nordstraum (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til Utkilen Ship
ping AS, Bergen.
M/S PRESERVING (LKTV) (49/-/1939) ex NÆRØY - fra Alf R.
Johansen, Henningsvær/Svolvær til Svein Roger Hagen, Harstad/
Svolvær (konkurssalg).
M/S SANDSUND (LEIM) (616/970/1967/89) ex PAUL BARSØE -
77 - fra Partr. Sandsund ANS (Norvald Matre), Sandeid/Bergen til
Sandfrakt Rederi AS, Ølensvåg/Bergen.
M/S SATURN SPEED (LMVS) (37/-/1983) - fra Finnøy Båt AS,
Finnøy/Stavanger til L. Rødne & Sønner A/S, Sjemarøy/Stavanger,
omdøpt til RYGERSPEED.
M/S SJØSPRINT (LKFE) (27/-/1981) ex FRØYSPRINT - 96 ex
STRANDFART - 95 ex SNERTEN - 89 ex SJØVAKT - 87 - fra Part
rederiet Brødrene Johansen ANS (Viggo Johansen), Kjøpsvik/Nar
vik til Brødrene Johansen Skyssbåter AS, Kjøpsvik/Narvik.
M/S SKAGERRAK (LCEK) (7.172/7.150/1976/81) - fra Statnett
Rederi AS, Oslo til Statnett Skagerrak AS, Oslo.
M/S TORANN (LKCY) (13/-/1949) - ffa Alf Thostein Pettersen,
Tromsdalen/Tromsø til Alfreds AS, Tromsø - slettet i merkereg.
M/S VERITASVIKING (LIYV) (7.886/6.000/1998) - Eidesvik Suivey
AS, Bømlo/Haugesund. Disp. er (Eidesvik & Co. AS).
M/S VESTNOT (JWWE) (480/-/1958) ex TROMSØYBUEN - 98
ex VESTSNURP - fra Global Dong Nam KS, Måløy til Vestnot AS
(Kolbjørn Ervik og Sønner A/S), Dyrvik/Måløy. Slettet i merkeregis
ter.
M/S VISJON (LJIS) (7-805/—/1993) ex GIJON - 98 - fra Normar
AS, Ølen/Haugesund til West Contractors AS, Ølensvåg/ Haugesund.

Lekter BOABARGE 11 (LK4692) (863/-/1992 - samme som
BOABARGE7
Lekter BOABARGE 12 (LK4693) (863/-/1992 - samme som
BOABARGE 7
Lekter BOABARGE 13 (LK5186) (863/-/1994 - samme som
BOABARGE 7
Lekter BOABARGE 14 (LK5187) (863/-/1994 - samme som
BOABARGE 7
Lekter BOABARGE 15 (LK5188) (371/-/1994 - samme som
BOABARGE 7
M/S BRISENFJORD (LGZR) (31/71948) ex KRISTIAN DOLMEN
- 91 - fra Pål Storehaug m.fl., Rud/Tromsø til Jo-Inge Dalland, San-
defjord/Tromsø.
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Oktober 1998:
M/S BRUNTO (LAUG4) (8.341/12.100/1977) ex GENERAL VAR
GAS - 94 ex BRUNTO - 85 - fra Partrederiet Brunto ANS (New Deal
AS), Oslo/Bergen til Partrederiet Brunto ANS (Wilson Ship Mana
gement AS), Bergen.
M/S ENTERPRISE (LACL2) (6.389/8.709/1985) ex TORGNES -
96 - Enterpan S.A. c/o Patton, Moreno & Asvat, Panama City/Ber
gen. Drift endret fra (Beltships Shipping KS, Bergen) til Beltship
Management AS, Bergen).
M/T INA (LAWX4) (17.958/31.501/1975) ex LADY INA - 97 ex
SILVER HORN - 95 ex NYHORN - 91 - KS Gerd c/o Acomarit AS,
Oslo/Bergen, omdøpt til GINA. I november 1998 endret til KS Gerd
c/o Fleischer & Co. AS., Oslo/Bergen. I desember 1998 endret til KS
Gerd c/o Acomarit AS, Oslo.
M/T JANE STOVE (LAEM2) (70.982/139.515/1976 - Rosshavet
Tankers Ltd., Hamilton/Oslo. Repr. endret fra (Lorentzens Skibs AS,
Oslo) til (Lorentzen Skibs Management AS, Oslo).
M/T MARY STOVE (LAMG2) (69.155/130.363/1974) ex HAPPY
TINE - 91 ex TURQUISE - 88 ex PETROL DE ORO - 87 ex
MESOLOGI - 85 - samme som JANE STOVE.
M/T POLYCLIPPER (LAQZ4) (42.159/78.228/1993) - Rasmus
sen Navion KS., Kristiansand, omdøpt til NAVION CLIPPER.
M/S SEATERN (LAKMS) (11.909/5.710/1973) ex RUNHAVEN -
98 ex WESTÖN - 95 ex ORION - 85 - Seatem KS, Oslo. Foir.adr.
(Goliat Shipping AS, Oslo.)
M/T VTVALDI (LAFLS) (3.922/6.125/1982) ex ECHOMAN - 97 -
Partrederiet Vivaldi ANS., Sarpsborg. Repr. endret fra Per Bøhaugen
til Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg.

November 1998:
M/S BALTIC NEWS (LHLN3) (5.603/4.944/1990) ex NORNEWS
SUPPLIER - 98 ex GOLD RIVER - 95 - fra Euro Trans Skips II KS
(Seatrans DA), Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips II AS, Nesttun/
Bergen
M/S BEWA (LARH4) (1.599/3.220/1975) ex HAVSÖ - 93 ex KA
RIN BEWA - 76 - Farley Trading Limited, Gibraltar/Bergen. Drift
endret fra (Lund, Mohr & Giæver-Enger Marin AS, Solheimsviken)
til (Sunbay Management AS, Solheimsviken).
M/S BLUE SKY (LATW4) (5.086/2.926/1974) ex FLIPPER - 94 ex
MONCAO - 86 ex TUULIA - 85 ex IGGESUND - 81 - Thassos
Shipping Ltd., Nassau/Bergen. Drift samme som BEWA.
M/S BLUE SUN (LASG4) (5.186/3.535/1975) ex KALMARSUND
- 93 ex MERZARIO OLIMPIA - 81 ex KALMARSUND - 77 - KOS
Maritime Ltd., Nassau/Bergen. Drift samme som BEWA.
M/T GERD (LAKP3) (17.958/31.502/1975) ex BOW GERD - 97
ex BOW FLOWER - 89 -Endret fra KS Gerd, (Singa Ship Manage
ment A/S, Oslo/Bergen til KS Gerd c/o Fleischer & Co. AS, Oslo/
Bergen. I desember 1998 endret til KS Gerd c/o Acomarit AS, Oslo/
Bergen.
M/S HANNA (LAIRS) (1.616/1.475/1971) ex JOHANNA
CATHARINA - 89 - Nordia Shipping AS, Solheimsviken/Bergen.
Drift samme som BEWA.
M/S INDIAN (LARI4) (1.599/3.100/1975) ex TINA - 93 ex INDIAN
COAST - 79 - samme som BEWA.
M/T JAHRE VIKING (LADU4) (260.851/564.763/1979/80/91) ex
GIANT - 91 ex HAPPY GIANT 90 ex SEAWISE GIANT - 89 sjs.
PORTHOS - fra Jahre Viking Ltd. (Jørgen Jahre Shipping A/S), San
defjord til Loki Ship AS, Oslo/Sandefjord.
M/S KARIN (LAJC4) (2.135/2.530/1970) ex SAMO - 91 ex SCOT
VENTURE - 90 ex SAMO - 90 ex NOVIA - 86 ex ANJA - 86 ex
SAMO - 86 ex NOVIA - 85 ex MERCIA - 81 ex BRAGE - 79 -
Kenworth Shipping Limited, London/Bergen. Drift samme som
BEWA.
M/S OCEAN EXPLORER (LAJXS) (1.728/2.632/1979/80) ex
AMY CHOUEST - 93 ex FAR COMET - 88 ex TENDER COMET
86 - PGS Shipping (Isle of Man) Limited (Shipman AS, Torangs
våg), Douglas/Bergen, ommålt til 4.952 brt.
M/S POLAR BIRD (LAVT4) (5.632/6.433/1984) ex ICEBIRD - 94
- Korrigert fra Polar Circle AS, Bergen til Polar Bird AS, Bergen.
M/S SITUS (LAGA2) (37.323/62.180/1981) ex TITUS - 97 ex
SANTA VITORIA MARU - 88 - endret fra Situs KS c/o Feamley

NIS - endringer, kjøp og salg m.m. Finans (Prosjekt) A/S, Oslo til Situs KS c/o Tschudi & Eitzen AS,
Lysaker/Oslo.
M/S SONG OF AMERICA (LENA3) (37.584/5.000/1982) - fra
Song of America Inc. (Anders Wilhelmsen & Co. AS), Monrovia/
Oslo til Fox Finance Limited c/o Marinelaw, Bergen (Anders Wil
helmsen & Co. AS), George Town/Oslo.
M/T STRIPE (LAOB2) (20.461/33.950/1974) ex LADY ELISA
BETH - 97 ex LADY BENEDIKTE - 95 ex BENEDIKTE - 93 ex
SKAN BENEDIKTE - 92 ex OSCO BENEDIKTE - 90 ex OSCO
STRIPE - 88 ex CARBO STRIPE - 75 - Hector Shipping AS, Oslo.
Forr.adr. endret fra (Singa Ship Management AS, Oslo) til T. Alendal
Rederi AS, Haugesund).
M/T TRANS ARCTIC (LAKV4) (4.712/6.927/1991) - fra AS Euro
Trans KS, Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips AS, Nesttun/Bergen.
M/S TRANS FENNIA (LKQA3) (7.307/7.040/1982) - fra AS Euro
Trans KS, Nesttun/Bergen til Euro Trans Skips II AS, Nesttun/Ber
gen.
M/S TRANS HOLM (LJSV3) (4.259/4.259/1981/92) ex
ESTRELLA - 92 - samme som TRANS ARCTIC.
M/T TRANS SCANDIC (LANC4) (4.716/6.927/1992) - samme som
TRANS ARCTIC.
M/T TRANS SUND (LAIVS) (3.206/4.794/1991) ex LIS TERKOL
- 96 ex STOLT LIS TERKOL - 94 - Euro Träns Skips KS (Seatrans
DA), Nesttun/Bergen - til Euro Trans Skips AS, Nesttun/Bergen.
M/T TRANS VIK (LAYF4) (3.206/4.763/1991) ex BENTE TER
KOL - 96 ex STOLT BENTE TERKOL - 94 - samme som TRANS
ARCTIC.
M/T TROMAAS (LAKF2) (52.247/96.551/1988) - Tromaas KS c/o
Pareto AS, Oslo/Arendal. Forr.adr. endret fra (Mørland Ship Mana
gement AS, Arendal) til Bergshav AS, Grimstad).
M/S WHITE SEA (LAWY4) (7.037/5.913/1972) ex SVANÖ - 85
ex OCEAN LINK - 84 ex FRAGARIA - 80 - San Torino Shipping
Limited, Nassau/Bergen. Drift samme som BEWA.
M/S WINDFJORD (LAJGS) (1.678/2.060/1977) ex BALTIC
BONITA - 98 ex NORRLAND - 95 ex FALKENSTEIN - 90 - Wind
Shipping AS, Solheimsviken/Bergen. Drift samme som BEWA.

Desember 1998:
M/S EMIRATE STAR (LADDS) (5.998/7.835/1984) ex DEA
BRØVIG - 98 ex UWA BHUM - 97 ex EAGLE STAR - 95 ex
VANELLUS - 89 ex SEAS PLATA - 88 ex VANELLUS - 87 ex EA
CHALLENGE - 87 ex VANELLUS - 85 - MS «Dea Brøvig»
Schiffahrtsges. MbH. & Co. (Brøvigs Rederi AS), Hamburg/Farsund,
omdøpt til DEA BRØVIG.
M/S GARDSKY (LAKO4) (2.978/4.450/1976) ex ISNES - 94 ex
DOLLART - 87 - fra Gards Rederi AS, Lysaker/Tønsberg til Gustav
Walter Invest AS, Drammen/Tønsberg.
M/S GEO EXPLORER (LDOJ3) (2.762/530/1988/91/94) ex FAME
- 90 - Geo Explorer AS, Haugesund. Drift endret fra Eidesvik Hol
ding AS, Bømlo til Eidesvik & Co. AS, Bømlo.
M/T HAVSTRAUM (LECB3) (4.931/7.975/1983) - fra Havstraum
KS (Anders Utkilens rederi AS), Bergen til Utkiien Shipping AS (An
ders Utkilens Rederi AS), Bergen.
M/S LINITO (LAVM3) (840/1.400/1969/85) ex AASTUN - 95 ex
TROMSBULK -91 ex AASLAND -85 ex VENLO -81 - fra Boreal
Shipping & Industrier AS (Bergen Shipping A/S), Bergen til Linito
AS (Bergen Shipping A/S), Bergen.
M/T NAVION MUNIN (LIKT3) (66.662/104.333/1997) ex MUNIN -
97 - fra Navion Maritime AS c/o Den norske Stats Oljeselskap AS), Sta
vanger til Navion Maritime AS, Stavanger.
M/T NORGAS PILOT (LAFA2) (5.696/6.325/1977) ex
MAGELLAN - 87 - fra Labogas IX KS (V. Ships Norway A/S), Oslo
til Norwegian Gas Carriers Ltd. (Norwegian Gas Carriers AS),
Hamilton/Oslo.
M/S SAGA BREEZE (LAOT4) (29.369/46.908/1992) - KS Borge
stad Forest II (Aktieselskapet Borgestad), Porsgrun, omdøpt til
WESTWOOD BREEZE.
M/S SANCO CHASER (LMOR3) (440/300/1973/85/96) ex FLÅ-
VÆRING - 96 ex HAVFANGST - 94 ex GAMVIKTRÅL - 87 ex
SAGATRÅL -85 ex ARKANSAS -84 ex SMÅVIK -81 - fra Sanco
Holding AS, Gjerdsvika/Ålesund til SP/F Thor Chaser (Sanco Ship
ping AS, Gjerdsvika), Hosvik/Ålesund.
M/S SONG OF AMERICA (LENA3) (37.584/5.000/1982) - fra
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Song of America Inc. (Anders Wilhelmsen & Co. AS), Monrovia/
Oslo til Capital Bank Leasing & Limited (Anders Wilhelmsens &
Co. AS), City Road/Oslo.
M/S SPERO (LAON4) (29.369/47.029/1992) ex SAGA OCEAN -
95 - fra Partrederiet Aaby Forest ANS, (Aktieselskabet Borgestad
ASA, Porsgrunn), Oslo til Partrederiet Borgestad Forest (AS Borge
stad Shipping), Porsgrunn, omdøpt til WESTWOOD BORG.
M/T SPIRIT (LANM2) (20.461/33.950/1974) ex LADY JANNICKE
- 97 ex JANNICKE - 94 ex SCAN GRETE - 93 ex OSCO TONE - 90
ex OSXO SPIRIT - 88 ex SAGA SPIRIT - 74 - Endret fra Hector
Shipping AS c/o Singa Ship Management A/S), Oslo til Hector Ship
ping AS c/o T. Alendal Rederi AS, Haugesund/Oslo.
M/S TAI SHAN (LAZP4) (48.676/15.577/1986) ex NOSAC TAI
SHAN - 96 - Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg
til Actinor Car Carrier Holding AS (Barber Ship Management AS,
Lysaker), Oslo/Tønsberg.
M/S TAKARA (LAZN4) (48.547/15.546/1986) ex NOSAC TAK
ARA - 96 - samme som TAI SHAN.
M/S TANCRED (LALX4) (48.676/15.571/1987) ex NOSAC SEA -
96 ex NOSAC TANCRED - 89 - samme som TAI SHAN.
M/S TRIANON (LAIZ4) (49.792/15.536/1987) ex NOSAC STAR -
96 - samme som TAI SHAN.
M/S TRICOLOR (LATT4) (49.792/15.543/1987) ex NOSAC SUN
- 96 - samme som TAI SHAN.
M/S TRINIDAD (LAIY4) (49.750/15.528/1987) ex NOSAC SKY -
96 - same som TAI SHAN.

Oktober 1998:
M/S CASINO (LENT) (248/393/1967) - Odd Magne Stabben, Ha
gavik/Florø - solgt til India, omdøpt til PRINCESS CLAUDIA.
M/S FAIRY (LIKR) (403/ /1974/77/96) ex COURAGE - 96 - Part
rederiet Fairy ANS (Mårten Eidesvik), Bømlo/Haugesund - solgt til
AB Grundstenen, Fotö, Sverige, omdøpt til VERONICA, signal
SJWA. (GG-522)
M/S FAR MINARA (LJCO) (1.631/1.968/1983) ex SEAFORTH
MINARA - 89 - Partrederiet International Offshore Services ANS
(Farstad International AS), Ålesund - overført til Isle of Man, samme
navn.
M/S INNOVATION KVÆRNER I (LIJI) (69/-/1993) ex WINSTON
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- 98 - KværnerASA, Lysaker/Oslo - solgt til Sverige, omdøpt til SPI
RIT, signal SJWN.
M/S MARTIN SÆLE (LK2920) (74/-/1987/88) - Partrederiet Mar
tin Sæle ANS (Odd Bjørn Sæle), Torangsvåg/Bergen - solgt til Stor
britannia.

November 1998:
M/S BØRTIND (LNXK) (235/-/1985) ex SKOGØY - 90 - Ofotens
og Vesterålens Dampskibsselskap ASA, Narvik - solgt til Thailand
M/S GEIR PEDER (LAUE) (271/-/1968) - Geir Peder Egil Urke
dal (Egil Kåre Urkedal), Vatne/Ålesund (M-71-H) - slettet som for
list 24.11.98. (Forliste 15.02.1998 utenfor Båtsfjord).
Lekter HAATRAMP (LK4935) (568/-/1974) ex STORMKING 302
- 93 - Bukser og Bjergning AS, Høvik/Stavanger - solgt til Sandinge
Bogsering & Sjötransport, Lysekil, Sverige, omdøpt til TRAMPE,
signal SJXQ.
M/S MOSKUS (LEUF) (48/-/1903) - Sverre Hundsnes, Hundvåg/
Ålesund - solgt til Danmark
M/S MULTI MAMMUT (LCZC) (363/-/1967) ex JASON - 90 ex
BETA - 86 ex HANSA - 85 ex JASON - 72 -Ødegaard Berging AS,
Ålesund - solgt til Panama, omdøpt til SVENDBORGSUND (Svend
borg Bugser).
M/S NORNEWS EXPRESS (JXQE) (4.859/4.610/1987) - Rede
riet Nomews Express ANS, Nesttun/Bergen - overført til NIS, samme
navn, signal JXQE3.
M/S NORNEWS LEADER (LHQM) (5.339/5.670/1990) - Rede
riet Nornes Express ANS (Wollert Hvide og Bjarne Kyrkejebø, Hop),
Nesttun/Bergen - overført til NIS, samme navn, signal LHQM3.
M/T STENA AKARITA (LIQQ) (58.928/108.735/1991) ex AKA
RITA - 96 - Nordic Akarita KS c/o Fiba Prosjekt Management AS,
Oslo/ Grimstad - overført til Liberia, samme navn, signal ELWJ2.
M/S SØNNØY (LHLR) (49/-/1897) ex STURLASON - Rangøy &
Gjetøy DA (Einar Rangøy), Kårvåg/Kristiansund - slettet som forlist
25.11.98. (Fartøyet brandt og forliste på Folla juli 1998).

Desember 1998:
M/S ATLANTIC SURF II (LIYR) (2.098/875/1987) ex LEIR
ANGER - 96 - Barentsskjell AS, Tromsø - solgt til Kypros.
M/S GEO SEARCHER (LKTO) (1.863/-/1982) ex POLAR KING
- 89 - Eidesvik Survey AS, Bømlo/Haugesund - overført til NIS,
samme navn, signal LKT03.
M/S GEO SURVEYOR (JXIF) (951/527/1965/81) ex NARVIK -

,

jf IS \

Mshshbsää^



80 - Eidesvik Survey AS, Bømlo/Haugesund - overført til NIS, samme
navn, signal JXIF3.
M/T GOLFSTRAUM (LIUH) (1.834/2.600/1979) - Utkilen Ship
ping AS, Bergen, solgt til Bahamas, omdøpt til WEST STREAM,
signal C6QI4.
M/S HALTENTRÅL (LGSO) (1.024/-/1978) ex JOHN LONGVA
- 97 - Halten KS, Fosnavåg/Ålesund (M-53-Hø) - solgt til Kypros.
M/S HAVSTEIN (LHJF) (80/-/1986) ex MUMMI - 94 - AS Roald
nes, Valderøy/Ålesund - solgt til Anders Jansson & Torbjörn Jonsson,
Rönnäng, Sverige, omdøpt til ÅLESUND, signal SKBM. (GG-193).
M/S HEGGFJORD (LHNF) (39/-/1976) - Torgnes Fiskefarm AS,
Toftsundet/Brønnøysund - solgt til Skottland.
M/S LABRADOR (JWZN) (1.438/1.270/1974) - LabradorAS, Åle
sund - solgt til St. Vincent & the Grenadies.
M/T POLARTANK (LHXN) (1.084/1.880/1969) ex BERGEN
FAITH - 97 ex DUTCH FAITH - 96 - Skips AS Braconda, Stavanger
- overført til Bahamas, samme navn, signal C6QCH
M/S SUNDBORG (JXAI) (467/—/1958) ex STEINVARG - Høv
ding Skipsopphugging v/Einar Høvding, Oslo/Molde — slettet som
forlist. (Forlist, senket i 1996).
M/S TORBAS JR. (LJEB) (425/-/1966/79) ex TORBAS - 97 ex
BRØDRENE NILSEN - 88 ex SKARODD - 83 ex ARTUS - 72 -
Mathisen & Lyng Rederi AS, Havøysund/Hammerfest (F-231-M) -
solgt til Sverige
M/S ØKLANDSNES (JXRL) (252/—/l952) -ArildAndersen, Saup
stad/Haugesund - slettet 18.12.1998 som kondemnert. (Fartøyet ble
kondemnert i 1987 etter tvangssalg den 27.01.1987).

Sideportskipet Lynx ble i desember kjøpt av Gravvik Sjøtransport AS i Naustbukta ved Namsos og skiftet senere navn til Gullholrn.
Fotografert 24. april 1999 av Ole Jakob Dingen

Oktober 1998:
M/S AMERICANA (LADX2) (19.203/19.830/1988) - Ivarans Re
deri ASA, Lysaker/Oslo - solgt til Bahamas, samme navn, signal
C6QG4.
M/T MAERSK HUMBER (LAKN5) (17.958/22.500/1998) - The
Maersk Company Limited (Ivar Berg, Randaberg), London/Bergen -
overført til Isle of Man, samme navn, signal MYUFY.

November 1998:
M/T BERGE DUKE (LLSW3) (138.009/284.004/1973) - Part
rederiet Berge Duke ANS (Bregesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger -
solgt til opph. i Bangladesh, ank. Chittagong 03.11.1998 for opph.
M/T STENA ALEXITA (LAKD5) (76.838/127.535/1998) - Part
rederiet Stena UglandShuttle Tankers I DA (Interocean Ugland Ma
nagement AS), Sandefjord/Grimstad - overført til NOR, samme navn,
signal LJKL.

Desember 1998:
M/S BAYARD (LAGD5) (20.198/10.800/1997) - Partrederiet Gån
ger Rolf & Bonheur (Fred Olsen & Co.), Oslo - solgt til Spania, om
døpt til SUPERFAST ANDALUCIA, signal EHZA.
M/S BRABANT (LAGQ5) (20.198/10.800/1998) - Partrederiet Gån
ger Rolf & Bonheur (Fred Olsen & Co.), Oslo - solgt til Spania, om
døpt til SUPERFAST CANARIAS, signal EASA.
M/S SANANTONIO (LATN4) (16.043/20.300/1994) - Ivarans Re
deri ASA, Lysaker/Oslo - overført til Bahamas, samme navn, signal
C6W2034.

NIS - Slettet (utgått av registeret).
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Avgang fra Tvedestrand (over), og stødige karer i styrehuset (under).
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Søgne var bygget i 1935 for
Thomas Salomonsen, Trysnes i
Søgne, like vest for Kristiansand.
Som ny målte den 37 brt, og bort
sett fra modernisering av styrehu
set synes den å ha vært lite foran
dret opp gjennom årene.

Etter mtefart i området vest for

Kristiansand, kom den tidhg på 60-
tallet til Tvedestrand-området, inn
kjøpt av Salomon Sten Salomon
sen i Gjeving. Fra gammelt hadde
Tvedestrand Dampskibsselskab
drevet mtefart i dette området, inn
til konsesjonen på denne siste
ruten ble overtatt av Salomonsen.
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Ruten gikk ut Tvedestrands
fjorden til Bota på Tverdalsøya,
derfrå østover innom brygger på
Borøya, Sandøya og Askerøya til
Lyngør.

Søgne var livsnerven til øyene
og fraktet både passasjerer og
gods.

Etter å ha holdt det gående året
rundt i nesten 30 år ble Søgne rundt
1990 overtatt av AS Søgne, med
Ole Bøgh i Sagesund som primus
motor.

I dag går båten fortsatt mellom
Tvedestrand og Lyngør, men bare
i sommersesongen.

9. og 10. juli 1987
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Nya skip og nye miljøer; Eidesvik nybygning Subsea Viking fotografert gjennom beina på Troll-C av AlfJ Kristiansen, 15. mai 1999.
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