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Nordvest Skipshistorisk Selskap - Ålesund

Kontaktperson: Svein Blindheim,
Postboks 9093 Vegsund,
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21 juni: Som tradisjon avsluttende medlemsmøte
på Fiskerstrand Verft kl. 1900.

Kontaktperson: Harald Bjørkli
Dragonveien 27, 1820 SPYDEBERG

Å lage et blad som SKIPET er i høy grad et stykke
teamwork, resultatet av manges arbeid med research,

artikler, fotografering, kontakter og redigering.
Jeg ville tro at dette nummeret av bladet vil være det

mest innholdsrike vi noengang har produsert og nok
også det som har involvert flest bidragsytere. Vi står

med litt av et luksus-problem ved å ha altfor mye stoff
og bilder. Men det kommer, om Bukserbåtene i Narvik,

om Forlis 1932, Arne Harsunds skipshistorier, foruten
flere rederihistorier på lager.

Av de bidragsyutere som ilcke kommer direkte frem

som forfattere og spalteredaktører vil jeg gjerne takke

spesielt Arne Sognnes, Ole Jakob Dingen ogAlfJohan
Kristiansen for bidrag med bilder, både fra sine
samlinger og aktuelle "shots".

For nummer 1 har SKIPET opplevd store problemer
med distribusjonen, hvor 30 adressater i Bergen ennå

ikke har mottatt bladet. Vi har påklaget saken og
awenter tilbakemelding. Jeg ønsker alle våre lesere en
god og maritim sommer.

Friskt vær på Sletta, selvlosseren Stabben Jr

passerer gamle Røværfjord.
Fotografert 3. mars av Alf J Kristiansen

Kontaktperson: Per Albert Lund,
Øyjordslien 3, 5038 BERGEN

Møteprogrammetfor høsten kommer
i neste nummer.

NSS - Østlandet

NSS - Bergen

Kjære leser,

Forsiden:

Dag Bakka Jr

Formann: ,., ... Per Alsaker Nebbeveien 15 5144 FYLLINGSDALEN Tel 55 16 88 21
Sekretær: .... ... Frode Folkestad Saudalskleivane 27 5136 MJØLKERÅEN Tel 55 39 06 32
Kasserer: .., Leif K Nordeide Østre Hopsvegen 46 5232 PARADIS Tel 55 91 0142
Bibliotek: ...AlfJohan Kristiansen Mannesvegen 114 4275 SÆVELANDSVIK Tel 52 81 50 98
Foto-pool: .. ... Øivind J Johnsen Klokkarlia 17A 5223 NESTTUN Tel 55 10 04 18



SKIPET NR. 2 - 2000

Bildet over, tatt av vår danske venn eiet av Kloster Cruise, under Bahamas-flagg. satt sluttstrek for cruisefart som en viktigBent Mikkelsen utenfor Piraeus 31. Bergenskes cruise-virksomhet ble jo utviklet gren av norsk skipsfart. Fortsatt finnes det
mai 1993, sammenfatter det meste av til Royal Viking Line og i 1984 solgt til cruiseskip under norsk flagg, og mange
historien om norsk cruisefart. Det lille Kloster og senere AS Vard. Sistnevnte ble i norske offiserer arbeider i cruise under
skipet er Epirotikis Neptune, engang sin tur til Norwegian Cruise Line, som etter mange flagg, men de norske eier-interesser
Bergenskes MeteorLra 1955, mens det store en dramatisk seilas i vinter ble kjøpt av Star er redusert til minoriteter i RCCL og Car
er Royal Viking Sun, bygget i 1988 på Cruises i Singapore. nival.
Wärtsilä for Royal Viking Line, dengang Og med salget av NCL ble det i realiteten Sic transit

HOVEDTEMAET I DETTE NUMMER er vietdet amerikanske skipsbyggings
programmet under andre verdenskrig.
Mange vil huske særlig C- 1 A-skipene, som
fikk lange karrierer under norsk flagg.

Bildet, som er fra Kieler Howaldtswerke,

viser Galveston Merchant nymalt og klar for
utdokking, mens det nye skorsteinsmerket
males på. Det dreier seg om Cape Falcon,
levert i 1944, som fra 1946 til 1962 seilte

for Westfal-Larsen & Co som Grenangerog
deretter for Vaboens Rederi AS, Kristian

sand, som Herbjørn.
Etter utlossing i Rostock på sin siste reise

under norsk flagg, gikk skipet 4. august
1966 til Kiel for dokksetting og levering til
R A Griffiths, New York, som hadde betalt

170.000 pund (3.4 millioner kroner) for
skipet.

Galveston Merchant fikk enda noen års

tjeneste, inntil den ble lagt opp i New York
med maskinskade i februar 1968 og ble
solgt til hugging i Cadiz høsten 1969.

Også svenske Silverland (bygget 1961) i
nabodokken fikk norsk tilknytning; kjøpt
av Ivarans Rederi AS i mai 1973 og omdøpt
Santos. Etter fem år gikk den til greske
redere og ble hugget i Brasil i 1985.
Foto via Burkhard Schiitt
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Harald Jarl i Bergen 26. mars, mens manskapet kolderpå å male rød stripe rundt skroget.
Se ellers i Røkesalongen om dette eksperimentet. Foto Dag BakkaJr

DET ER MED beklagelse at jeg må inngangspartiet til Iste klasse. Nå har demeddele at restaureringen av Kron- ansatt noen amatører til å fjerne vinduene i
prinsesse Martha ikke går slik som vi hadde salong/ spisesalområdet for deretter å sette
håpet. inn vinduer som er 25 cm høyere og 10 cm

Eierne har som mål å tjene penger på bredere enn de orginale. Dette er visstnok
skipet ved hjelp av hotell og restaurantdrift, så klønete gjort at ikke engang avstanden
De av eierne jeg har hatt kontakt med er mellom vinduene lenger er lik. Det er
glade i gamle skip og ønsket å beholde skip dessverre ingen ting som tyder på at de
mest mulig slik skip er/ var. Den andre kommer til å stoppe med dette.
fraksjonen er imidlertid kyniske hotellfolk Det er for tiden et meget dårlig sam
sona utelukkende ser på skipet som en arbeidsklima mellom eierne som følge av disse
framtidig pengemaskin. Disse har nå drevet interesse motsetningene. Mye arbeid som
gjennom mange forandringer som dessverre eksempelvis installering av sprinkler-anlegg og
er i ferd med å "ødelegge" skipet. nytt varmtvannsanlegg gjenstår. Det er derfor

Det første som ble gjort var å fjerne heller tvilsomt om skipet blir åse i Stockholm
skottene som ligger innenfor de åpne i sommer. Jeg hadde gledet meg til et gjensyn
gangene på babord og styrbord side. På med skipet, nå er jeg ikke sikker på om den
den måten har de ødelagt hele det flotte planlagte Stockholm turen blir droppet.

Vandalisme
Av Odd Magne Djønne

Aksjon for Harald Jarl
Nordvest Skipshistorisk Selskap har tatt
initiativet til en aksjon for å bevare HaraldJarl
som et flytende kulturminne. Skipet er det
eldste som i dag seiler i Hurtigruten, og
representerte i sin tid avslutningen av den
gradvise utvikling av det "klassiske" hurtigrute
skipet.

HaraldJarl ble bygget på Trondhjems Mek
Verksted og gikk sin jomfrutur fra Bergen på
St Hansaften 1960 - for 40 år siden. Den var

20 fot lenger enn Blohm und Voss-serien fra
1956, og dannet forbildet for de tre Aker
bygde skipene i 1964, Lofoten, Kong Olav og
Nordnorge.

HaraldJarl har en hovedmotor av spesiell
type, en 5-syl B&W på 3450 bhk med
motgående stemplen Denne motoren har nå
gått 250.000 timer - hvilket trolig må være
verdensrekord for noen skips-motor.

Årsmøtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
besluttet å sende en resolusjon om skipets
verneverdi til Stortingets kultur-komite, se
ellers referat side 43.

Ekspedisjonsskipet Polar Star, Norges første
selfanger av stål, ble i mars overtatt av en
stiftelse under Ishavsmuseet i Hareid, med
Bjarne Brandal og Sigurd Bøe som ildsjeler.

Skipet er bygget i 1948 av James Lamont
&Co Ltd i Port Glasgow, måler 451 brt og
151 fots lengde. Til tross for ny Deutz-maskin
i 1966 er skipet stort sett uforandret siden lev
ering.

Polar Star er et bereist skip i nordlige farvann,
både på selfangst, i mange år på T/C til Den
Kongelige Grønlandske Handel, på oljeleting
og som sysselmannskip på Svalbard.

MF Davik som verneobjekt
Viser til melding i Skipet angående kon
trahering av 2 nye kombinerte hurtig-gående
passasjer- og bilførende båter til Fylkesbåtane
i Sogn og Fjordane.

"Davik", "Bjarting" og "Tansøy" blir derved
arbeidsledige og vil trolig bli lagt ut for salg.
Nå ser jeg annet sted at det er forslag om at
"Tansøy" burde bli tatt vare på som vete
ranskip. Det skal være enestående i sin kate
gori.

For min del vil det være vel så interessant

om man i felleskap kunne aktivisere seg for å
ta vare på MF "Davik". Denne representerer
nå en generasjon ferger som stort sett er borte,
eller som er bygget om. Gjerne ved at
overbygning er fjernet. Mange slike ferger er i
den senere tid bygget om til dykkerfartøy eller
som hjelpeskip innen oppdrettsnæringen.

Ved vern av "Davik" ser jeg muligheter for
en kombinasjon, der man også kan bruke
fergen til tidsriktig transport av veteranbusser
i forbindelse med arrangementer og opp
levelsesturer på Vestlandet.

Er det noen som følger meg på ideen?

SKIPET NR. 2 - 2000

Polar Star reddet

Bjørn Falck Russenes

Med hilsen
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Det er etterhvert opparbeidet et marked for veteranskip flere steder i landet, hvor
bevaringsverdige skip kan finne inntekter til drift og vedlikehold. Riktignok er sesongen
relativt kort, men publikum ser ut til sette pris på de gamle båtene.

Midthordland, som eies av Det Midthordlandske Dampskibsselskap, er en sjøbuss fra
1947 som etter en omflakkende tilværelse har funnet tilbake til sitt gamle ruteområde
mellom Bergen og Midthordlandsbygdene. Den hadde sin opprinnelige Wichmann-maskin
inntil i fjor, da den fikk installert en kraftigere Caterpillar. Båten har fått tilskudd fra
Riksantikvaren, bl a til förnyelse av tredekket. Her står båten på slippen i Dåfjorden 5.
april, fotografert av AlfJ Kristiansen.

Den britiske lystbåten Patroit er dukket opp
på salgssirkulæret til Djurgårdsvarvet med SEK
900.000 som asking price.

Den er bygget på Akers Mek Verksted i
1894, opprinnelig som dansk Munkebjerg til
Vejle Dampbaade for lokalrutefart. Båten har
åpenbart overlevd 100-årsgrensen, med ny
Perkins-motor fra 1984 og fornyet ved E Cole
&Sons, Cowesi 1988.

Noen interessert?

Skala Modellbåtklubb i Bergen har trolig landets
mestproduktive modellbåtmiljø.

Klubben har fatt nye lokaler i Sandviken
Kystkultursenter, i samme sjøhus som Gunnar
Mikkelsens motormuseum. Her treffes medlem
mene ukentlig til kaffe, prat ogproblemlösning.

LeifLitland har sendt bilder av noen av de nyere
produktene. Øverst hurtigruteskipet Polarlys i
skala 1:100 bygget av Hans Petter Karlsen, Askøy.
Under ser vi fergen Værøy til Fylkesbaatane i
Sogn og Fjordane, bygget i skala 1:50 av Otto
Hindøy, Florø.

Norskbygget veteran

Dampbåten Thorolf i Fyllingen i Langevåg 29. april,
etter vinterens omfattende restaurering. Den kommer
til Nordsteam 2000 i Bergen 3. -6. august. Foto Alff
Kristiansen
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Denne scenen er allerede et kvart århundre gammel, da Arne Sognnes knipset Fred Olsens Belgrano i Sydamerikalinjen ved Dokkeskjærskaien i Bergen
i 1975. Allerede da sang SALs konvensjonelle linjeskip på siste verset, i den sistefase av den "klassiske" linjefarten.

Skipet var byggetpå Eriksberg i 1952 som kjøleskip Sven Salén i Stockholm ogfikk senere navnet Carib. 1 1969 ble det kjøpt avpartnerne
i Den Norske Sydamerikalinje som overlot driften til Fred Olsen &Co som Belgrano . Etter at Fred Olsen solgte sin andel til svenskeJohnson ble driften
overført til Bergenske, som endret navnet til Cometa. / mai 1977gikk det tilgreske kjøpere som Demetrios C. De fikk tre års nytte ut av skipetfør det
gikk til huggingpå Gadani Beach, Pakistan høsten 1980.

SKIPETNR. 2 - 2000

Samarbeidet mellom Wallenius og
Wilhelmsen har skapt verdens
største operatør av ro/ro-skip med
over 70 enheter i et verdens-om

spennende skipningssystem. Vårt
tyske medlem Christian Eckardt
har fotografert Wallenius-skipet
Turandot i Bremerhaven 1. april,
nylig malt med Wallenius Wil
helmsen-styling, men uten den nye
logoen. Skipet er bygget i 1995på
Daewoo. Turandoterforresten også
etgammelt Wilhelmsen-navn.

Et at annet av våre internasjonale
medlemmer, Marcus Berger, foto
graferte Wilhelmsens Takayama i
Santos 8. desember 1998. Den er

bygget i 1983på Kurushima Dock
oger temmelig "japansk" ifasongen
ogderveden oddefugl i WW-flåten.
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DEN STORE FLATEN av tidligere hvalbåterskrumper inn, sakte men sikkert. Ved
siste telling var det bare etpar tiltall tilbake i
norsk eie, og ellers i verden finnes det ytterst
få.

Men en av disse ble oppdaget av Lars Helge
Isdahl i Buenos Aires 8. mars i år, malt i den

argentinske kystvaktens farger med navnet
Delfin. Bortsett fra innkledd overbygning og
ny toppbro synes båten å være temmelig intakt.

Delfin tilhører en serie på fem båter bygget
for Alfred Ryan for fangst fra Grytviken, levert
fra hollanske verft i 1957 med navnene R 1-5.

De skilte seg ved å være dieseldrevne, 183 fot
lange med en 2300 bhk MAN. Seiv om de gikk
under Panama- og Gibraltar-flagg ble de drevet
og bemannet fra Norge, som vist på bildet fra
Sandefjord havn, hvor R 3 ligger klar til avgang.
(Foto Sandefjords Blad).

Da fangsten tok slutt i 1962 ble R1og 3
leiet av Thor Dahl og senere av Kosmos og var
siste gang ute med Kosmos IV i sesongen 64/
65. Etter opplag i Sandefjord drog de i
desember 1966 til Peru på spermhvalfangst for
Ryan. Året etter havnet R 1 i Argentina som
Delfin, mens R 3 ble nederlandsk forsknings
skip Explorer og hugget i 1979.

De tre andre ble leiet av Sjøforsvaret i 1963
og senere kjøpt for ombygging til oppsyns
skipNordkapp, Senja og Andenes. I 1981 ble de
erstattet av tre nybygg og solgt for ombygging
til standby-skip. Ett av dem er fremdeles i
tjeneste under norsk flagg - Havila Sky,
opprinnelig R 5.

OM formiddagen lørdag 18. mars bleBMVs gamle flytedokk på Laksevåg
sjaklet løs og slept ut fjorden av Bukser og dokken var trolig 22.000-tonneren Songa i som deretter gikk ut av bruk. Da Laksevåg
Bergings røde båter- på vei til Hanøytangen 1961 og dens søstre. Verft i mars iår gikk konkurs ble dokken
for opphug-ging. Det var i seg seiv en Laksevåg Verft gjennomgikk på 80- og 90- solgt til skrap. Derved settes det punktum
historisk hendelse som nærmest ble totalt tallet flere eierskifter, og verftet fikk i 1995 også for et kapittel i Bergens sjøfarts-historie.
oversett av byens aviser og folk flest. Finnbodas gamle flytedokk. For et par år siden

Byggingen av denne dokken, som ble ble det oppdaget skader på den gamle dokken,
innviet 26. januar 1934 ved dokksetting av
Westfal-Larsens Samnanger, var resultatet av
et samarbeid mellom BMV og Bergen
Kommune for å skaffe sysselsetting til verftet
i Solheimsviken og for nye oppdrag til
Laksevåg. Dokken kom på 1.7 millioner
kroner og kunne til å begynne med løfte
8500 tonn, altså skip inntil ca 16000 tdw,
som dengang var de største under norsk
flagg.

Dokken ble senket 11. september 1944
av sprengladninger plassert av britiske mini
ubåter, hvor 17 verftsarbeidere mistet livet.

Heving og reparasjon skulle ta sin tid; flere
seksjoner måtte fornyes og først i mai 1954
ble dokken atter tatt i bruk, forlenget med
en seksjon.

I mange år ble dokken brukt jevnlig av både
nybygg og utenriksskip som kom hjem for
reparasjon og dokksetting. Største skip i

Den siste hvalbåt...

Exit BMVs flytedokk

Foto av Oddvar Pettersen, 18. mars.
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"YTTerkommer en nyforsyningobserva- folk på stedet. Båten ble liggende med lagt opp ved Eide' s anlegg i Høylands-
JL JL sjoner, noen heltferske og andre bunnen i været. Ble senere samme dag bygd. På vraket ser vi tydelig hvor
av litt eldre dato. Denne gangen er det snudd rundt av en mobilkran på land. Jeg "SLØVÅG" traff"NOR-BAR" midtskips
ikke så mange som har sendt inn bidrag finner ikke denne taubåten registrert noe på styrbord side. Opphuggingen er ennå
til spalten, men jeg håper at både våre sted, er der noen som har data på denne? ikke påbegynt pr. februar 2000.
faste og nye observatörer kommer sterkt "MOLINEREN" observert nypusset og I desember 1999 ankom også den
tilbake i neste nummer av Skipet. fin i Stavanger 10. juli 1999. Den er islandske tråleren "EYBORG II" (148
Nå står sommerenfor doren og mange sannsynligvis en tidligere fiskebåt. Kan brt/1960) ex"EYBORG" - 93, ex. "SÆ

av oss kommer tilsteder der vi vanligvis noen fortelle hvilken? Ligger pr. i dag per- UNN SÆMUNDSDOTTIR" - 85, ex.
ikkeferdes. Skulle du i løpetav sommeren manent fortøyd ved Engøyholmen "OLDUBERG" - 78, ex. "SOLBORG"
se et eller annet langs kysten som du tror Kystkultursenter på Hundvåg. - 77, ex. "BJØRG" - 76, ex. "VATTAR
også andreskulle ha interesse av tagjerne Boreskipet "WEST NAVION" er nå NES" - 65.
etbilde ogsendnoen ordtilObservasjons- ferdigbygget og har de siste par månedene Opphuggingen på denne er heller ikke
spalten. ligget til ankers på Gannsfjorden ved påbegynt pr. februar 2000. Er der noen

Sandnes for testing av utstyr etc. Er også som har bilde av denne i aktivt fiske ?Er
Omduvilbrukee-mailistedetforvanlig observert på Amøyfjorden i november interessert i å bytte/kjøpe eventuelle
post kan du nå sende inn bidrag til 1999 skip£t har hatt £n formidabel bilder.
spalten påfolgende adresse: kostnadsoverskridelse i forhold til opp- Brønnbåten "KNUT JUNIOR" (45

Så vil spalteredaktøren ønske både skiftet februar/mars. Oljedirekto-ratet har på forskjellige kaier på Hundvåg. Ble sist
bidragsytere og andre lesere av Observa- holdt igjen skipet pga. manglende/ikke sett i oktober 1999. Det virket som om
sjoner en riktiggod sommer! godkjente prosedyrer ombord de siste skipet ikke hadde vært i bruk på en god

månedene. stund. Er der noen som har noe historikk

Fra Terje Nilsen. 4085 HUNDVÅG. Det er fremdeles litt skipsopphugging på denne ?
Slepebåten "HUGIN III" tilhørende hos Brødrene Anda på Hundvåg. Den "LUNDENES" (2740 t.dw./1972) ex.
Selmer ASA veltet og sank i Jåttavågen 23. juli 1999 ankom vraket av "NOR- "WENCHE" - 95, ex. "MICHELLE" -
19. oktober 1998. Slepebåten var i ferd BAR" (834 t.dw/ 1975) ex. "BARITA" - 94, ex. "TRI STAR" - 91, ex.
med å legge en tom lekter til kai da 93, ex. "SUNDLAND" -86 Stavanger "LUNDEVAAG" - 91, ex. "GRETA" -
slepetrossa kom på tvers av "HUGIN III" under slep. Skipet sank etter kollisjon med 91, ex. "BINNA" -78 ankom Stavanger
mens lekteren var i drift forover. Trekk- M/S "SLØVÅG" (976 t.dw./ 1960) ved 23. oktober 1999 under slep etter
kraften fra lekteren dro da slepebåten side- Rongevær 18. april 1995. Vraket ble hevet maskinhavari. Skrapjernslasten ble losset
lengs rundt. Skipperen ombord kom seg i august samme år av Eide Marine Serv- om bord på "RANOSEN" i begynnelsen
ut av styrehuset og ble dratt på land av ices etter pålegg fra Kyst-verket. Vraket ble av november 1999. Lå opplagt i Stavanger

tim

aUkri@online no rinnelig budsjett for prosjektet. Skal i følge brt./ 1937) ex. "LIV II" -92 ble observert
Stavanger Aftenblad settes i drift i måneds- på Hundvåg i juli 1999. Ble flyttet rundt
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Vraket av Norbar

Brødrene Anda på

fotografert av Terje
Nilsen 19. august i

for, tydelig medtatt
etterfire år i opplag

i Høylandsbygd.

kollisjonen er
tydelig synlig.
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Hidlet etter

y-

: '. '.' -V    :.-. '- :   ' '- ' !

9 '~^^*§i^BflH



SKIPETNR. 2 - 2000

Sandgubben i Tananger 1.
april, på vei til Danmark
hvor en ny livsfase venter
denne spreke 80-åringen.
Foto Kjell B Sønstabø.

fram til februar 2000. Avgikk Stavanger
15. februar 2000 kl. 17.00 under slep av
dansk "SVEASUND" for ukjent desti-
nasjon.

Fraktebåten "HAVAS" (87 brt./1885)

ex. "OSCAR II" - 55 ble innkjøpt av
interesser i Sandnes for angivelig å
restaureres tilbake til opprinnelig utseende
som rutebåt. Ankom Sandnes i oktober

1999. Ble omdøpt til "OSCAR II". Seilte
i mange år som rutebåt før den ble
ombygget til fraktebåt i 1955. Det er også
en revy som er oppsatt i kulturhuset i
Sandnes med tema fra båtens tid som

rutebåt. Revyen har det velklingende
navnet "Oscar den II med kusjid i paen"....
Visstnok et ordspill som ble sagt om båten
i dens glansdager som rutebåt.

To gamle fraktebåter observert i Lunds
vågen på Hundvåg den siste tiden. I
oktober 1999 ankom "SJELLSAND" (45
brtf 1899). Ligger stille pr. februar 2000.
Var i bruk under juletresalget i desember
1999 da den lå i Vågen i Stavanger fullastet
med juletrær. Er der noen som har histo
rikk på denne?

I desember 1999 ankom også velkjente
"STRAUME" (152 t.dw.J1907) ex.
"TELEMARK I" - 72, ex. "SVEIN' - 41,
ex. "GRAASTEN" - 25, ex. "EMILIE" -

24 samme sted. Ligger også stille pr.
februar 2000.

Damptråleren "MOROZOVSK" (647
brt/1959) - se Observasjoner i Skipet nr.
4/1998 ligger fremdeles ved kai i
Stavanger. Det viser seg at skipet ikke har
noen formell eier da forrige eier Ivar Nilsen
i Grimstad er konkurs. Skipet er fremstilt
som en "tikkende miljøbombe" i Stavanger
Aftenblad 18. januar 2000. Ingen vil ta
det økonomiske ansvar for å bli kvitt

vraket. Verdien av skipet er negativ og skal bygges om til dykkerfartøy med
Stavanger Havnevesen har kr. 100.000 til navnet "MERLAB". Under ombyggingen
gode i leie av kaiplass. På toppen av dette vil den fa flere lugarer og bli utstyrt med
er det funnet asbest om bord. Miljøvern- ROV. "SAND-GUBBEN" var en av
avdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland mange dampslepe-båter som i 1950 og
har prøvd å belaste konkursboet med kr. begynnelsen av 1 960-årene ble ombygget
250.000 i forurensingsgebyr. til fraktebåter og som det nå bare er noen

Fra AlfJ.Kristiansen. 96, ex. "HELGEY" - 86, ex. «LYS -
4275 SÆVELANDSVIK. CON», - 81, ex. «GULLSTRYK" - 76,

"EWOS JUNIOR" (Lastebåt / JWNZ / ex. "JOLARA" - 74. Ble en av de første
677 Brt. / 1970 ex. "FEVÅG" - 95) Satt i dagene av mai omdøpt til "VIT' ved kai i
fart ien i begynnelsen av april etter åha Åkre-hamn på Karmøy. Fikk samtidig
fått ny hovedmotor ved Karmsund Mari- færøysk flagg og er nå registrert i
time Service avd. Kopervik. Den nye er Fuglafjørdur. Når dette skrives er det ikke
en Caterpillar 3512 på 1065 BHK.

Skrog til ny brønnbåt ankom Fraktebåten Hzvås fra 1885 er kommet til Sandnes hvor
Karmsund Maritime Service avd den harfått tilbake navnetOscar II. Foto av Terje Nilsen

Kopervik 29. april under slep fra ' '
Stettin. Båten som får en kapasitet
på 500 m3 bygges for Oddegutt
A/S v/ John Hettervik, Hervik i
Rogaland og ventes ferdig i juli.
Slepingen ble utført av taubåten
"EIDE MAX" (LHDH / 164 brt.
1962/1994)

"SANDGUBBEN" (Fraktebåt/

LESJ / 49 brt. / 1920 / 1951 ex. ir——>
"HAVSYN" - 83, ex. "ARCIBUS" ""
- 77, ex. "ROSEN-BERG" - 50
ex. "BAMSF' - 33, ex
"BORREGAARD" 28) ble i be
gynnelsen av april solgt til Dan-
mark etter 80 års tjeneste under
norsk flagg. Båten gikk fra Karmøy
1. april og ble dagen etter overtatt
av sine nye eiere i Tananger. Etter
en frisk tur over Skagerak kom den
vel fram til Danmark hvor den nå

ganske få igjen av.

brt f 1973 /1987 /l 997 ex. «JAROLA" -
"NYVANG" (Lastebåt / JXKG / 712
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Sjelhandpå Hundvåg 17.10.99, fotografert av Terje Nilsen. Båten ble bygget i 1899på Fredriksstad &mes Tidligere iår ble båten reg. i Mur-

Mek Verkstedsom dampbåt Græsvig, senere Græsvik I. Bygget om til motorlastebåt Sjellsand på 50- mansk) men har j føl \\0y^s sarnme eiere.tallet.

kjent om det dreier seg om utflagging eller
salg, flere detaljer om dette vil komme i
neste nummer.

"NAUSTHOLM" (Traler / LARW /
265 brt. / 1961 / 1972/ 1984 / 1986 ex.
"SALVØY" - 98 - ex. "TUMLAREN" -

94 ) grunnstøtte ved Smørstakk sør i
Karmsundet på vei fra fiskefeltet i Nord
sjøen til Karmsund Fiskerihavn for å losse
industrifisk. Ble trukket av dagen etter, fikk
bare mindre skader og etter et kort
verkstedopphold var båten tilbake i fiske
igjen.

"SENIOR" (Tankbåt) se Observasjoner
i Skipet nr. 1 - 2000 ble i midten av april
omdøpt til "ANDREA". Årsaken til det var
at Bodø-rederiet Kvitskjær A/S har kjøpt
tilbake navnet SENIOR for å bruke det på
sin nye ringnotsnurper/tråler som skal
leveres fra Fitjar MekVerksted til høsten.
Rederiets forrige "SENIOR" ble tidlig på
høsten 1999 solgt til Finnmark og omdøpt
til "HAVBAS". Navnet ble dermed ledig
og da "ROALDSEN SENIOR" i slutten
av 1999 ble innkjøpt til Karmøy ble navnet
på den tidligere fiskebåten ganske enkelt
forandret til "SENIOR".

"RAMSØ" (Traler) se Observasjoner i
Skipet nr. 1 - 2000 er i løpet av våren
ombygget ved verksted i Åkrehamn. Un
der ombyggingen har båten fått på-bygget
bakk, nye vinsjer og tromler,og div. annet
utstyr. Båten som nå er omdøpt til
"RAMSØGUTT" ble sett på nordgående
i Karmsundet 11. mai. Den hadde da fått

ombord not og trålbrett og så ut til å være
klar til å settes inn i fiske. . Båten som er

registrert i Kopervik har fått kjennings
bokstavene LLBS og reg. nr. R - 200 - K i

8

Fraktebåten Friøy fa 1905 har iflere år ligget ved et oppdrettsanlegg i Ytre Steinsundet, Solund,
som fotografert av AlfJ Kristiansen 30. april.

Under: Kutteren Solhaug i Farsund - se observasjonfa Bjørn Tandberg

merke-registeret. Eiere er brødrene Steven
og Paul Stensen og deres svoger Erling
Waage.

Sett i forbindelse med årsmøtet i Ålesund

29. april. VedVedde Sildolje-fabrikkpå Sula
lå russisk ringnotsnurper "AGAT". Båten
som er registrert i Murmansk så velholdt
og fin ut. Er tidligere "FISKEBAS" av Florø.
(LDBB / 1966 / 462 brt. / SF - 230 - F)
Ble i 1986 solgt til Shetland men fikk be
holde navnet. I 1997 ble båten overtatt av

Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk som
delbetaling for en ny båt som eierne hadde
under bygging ved verkstedet. Året etter
solgt tilAtlantic Water Shipping Ltd. (Rybas
A/S), noe som skulle tilsi at det står norske
interesser bak. Omdøpt til "AGAT" og reg.
i Kingstown, St. Vincent and the Grena-

SKIPETNR. 2 - 2000
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"THOROLF" (Veterandampbåt - tidligere
agentbåt / LFBP /31 brt. / 1911 / 2000)
sett ved Fyllingen i Langevåg på Sula. Båten
var kommet tilbake til Fyllingen 15. april,
slept av rednings-krysseren "ERIK BYE"
etter en omfattende ombygging ved
Mellem-værftet i Kristiansund. Bortsett fra

kjølen og deler av noen spant er skroget
nytt og båten har også fått ny kjel.
"THOROLF" gikk sin første prøvetur etter
ombyggingen 7. mai og fra begynnelsen av
juni vil den være klar til å settes i fart, da
for det meste i charterturer i Ålesunds

distriktet. "THOROLF" vil også delta på
Nordsteam 2000 i Bergen i begynnelsen
av august.

SKIPETNR. 2 - 2000

"FRIØY" (Fraktebåt / LMFF /121 brt.
/ 1905 / 1935 / 1939 ex. "OSPØY" - 66,

ex."MORIAN" - 54 ) sett oppankret i
nærheten av Nara i Ytre Steinsund fra

"NORDLYS" på vei hjem fra årsmøtet 30.
april. Ble også satt av spalteredaktøren
samme sted i mars 1999 fra "NORD
KAPP". Båten har i flere år vært brukt ved

et oppdrettsanlegg i distriktet, men ser nå
ut til å være ganske forfallen og er trolig
ikke lenger i bruk.

I avisen Fiskaren fra 8. mai 2000 er det

en annonse der noen ønsker slep av en eldre
lastebåt på 85 fot fra Ytre Sula til Ålesund.
I følge registerene er "FRIØY" 87,4 fot og
så mange andre gamle skrog av denne
størrelsen er det vel ikke i det distriktet, så

det er nok gamle "FRIØY" som skal ut på
tur.

Fra Bjørn Tandberg. 4550 FARSUND:
"SOLHAUG" bygd Fana 1938 og brakt
som fiskefartøy H-25-FJ, ex. H-97-FE' ex.
H-35-A til 1978. Senere benyttet som
fritidsbåt og ble i februar d.å kjøpt av Frank
Vatland, Farsund observert og fotografert i
Farsund den 16. mars av Bjørn Tandberg.

Denne kutteren på 45 fot, da med en
Wichmann på 20 HK som fremkomst
middel gikk fra Askøy den 13. september
1941 med 22 flyktninger ombord og
ankom Lerwick på Shetland et par døgn
senere. En av dem som måtte romme fra
landet med "SOLHAUG" var daværende

student, senere skipsreder Erling Brøvig
(1920-2000) fra Farsund.

Frank Vatland har hatt "SOLHAUG"

slippsatt Engøy i Farsund for driving av
undervannsskroget, förnyelse avstråkjøl og
bunnsmøring. Nåværende motor, en De
troit diesel på 150 HK er tatt i land for
sandblåsing og grundig overhaling. Den
nye eier blir nok ikke arbeidsledig med det
aller første, denne restaureringen kommer
nok til å bli meget tidskrevende.

Brønnbåten Aqua Prince ble i høst brannherjet ved Shetland, se Skipet 4.99. På bildet over ses
den under slep nordoverfra Bergen Mammut, påpasseligfotografert av Olefakob
Dingen 21. oktober. I løpet av vinteren ble den avrigget (hvor?), før den i vår havnet hos

Stoksund Skipsopphugging i Åfjord. Båtfoto, 7170Åjjord

Under: Herøyværing ifjæren hos Stoksund Skipsopphugging, tidligere i vår. Båten er bygget i
1974 som Thue Jr og ble strøket av registeret så lenge siden som i 1993. Båtfoto, 7170 Åfjord
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1H\e 100 år som nå ligger bak oss har brakt enformidabel utvikling av skipstyper anvendtforpassasjerfart.
JL*JÅrhundredet startet med konvensjonelle dampskip, byggetforpassasjerer og last, og endte opp med enorme
cruiseskip samt hurtiggåendepassasjerskip. Vi skal i dennepresentasjonen tafor oss et skipfra hvert 10-år og se
hvordan utviklingen har gått, skrittfor skritt.

D/S "IRMA" ble levert i april 1905 fra Sir Raylton Dixon Co. Ltd.,
Middlesbrough (b.nr. 510) til Det Bergenske Dampskibs-selskab, Bergen.
Skipet var bygget for Englandsruten, men ble også mye brukt som
turistskip.

Tonnasjen var 1.322 brt 760 nrt 920 tdw. Dimensjoner: 244,0 x
32,8 x 21,1' Maskineriet var en 3 sylindret triple ekspansjons
dampmaskin, bygget av J. Dickinson & Sons Ltd., Sunderland, 1.500
IHK. 13.5 knop.

"IRMA" gjorde tjeneste i ruten Bergen-Newcastle i årene 1905-1921,
deretter ble skipet brukt som turistskip 1922-1926. Så kom en periode
i ruten Bergen-Hamburg årene 1927-1931. I 1931 ble skipet bygget
om for å kunne anvendes i Hurtigruten Bergen-Kirkenes, men

m I

Av Per Alsaker

ombyggingen var lite vellykket, og måtte gjentaes i 1932. Etter
ombygging var tonnasjen blitt 1.392 brt 789 nrt 770 tdw.

Skipet hadde et større havari i 1940 hvor propellerakslen ble brukket
og propellen falt av. Hovedmaskinen ble sterkt skadet, bl.a. med brukket
bunnramme. "IRMA" ble reparert i Trondheim og Bergen og kom i
fart igjen 25/11-1941.

13/2-1944 møtte skipet sin skjebne i form av 2 norske
motortorpedobåter, "MTB 627" og MTB 653". På reise i nordgående
Hurtigrute ble skipet torpedert og senket ved Hestskjær på Hustadvika.
25 norske passasjerer, 36 av besetningen, samt et ukjent antall tyske
passasjerer omkom.

SKIPETNR. 2 - 2000

Bergenske og Nordenfeldskefikk
bygget en serie medflotte passasjer/

godsruteskip som nærmest var
gradviseforbedringerfra Sirius og

Capella i 1885. Medlvmz i
1905 og den litt større Haakon

representerte nok detypperste av
det klassiske ruteskipfor lange

regionalruter. Her er skipet sørfor
Alverstraumen i 1959, fotografert

VII i 1907 kulminerte denne

Nordfjord I levert i 1915

utviklingslinjen.
Foto KKnudsen

av Dag Willgohs.

1900-1910:

1910-1920:
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I mai 1915 ble det nye flaggskipet til Nordre Bergenhus Amts
Dampskibe, Bergen, levert som "NORDFJORD I" fra Helsingør
Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark (b.nr. 146). Det var
den økte utbyggingen av industristedene i Sogn og Fjordane som førte
til kontraheringen av båten. Den gikk straks inn i hovedrutene Bergen
- Sogn og Fjordane. "NORDFJORD I" var landets største lokalruteskip,
og etter manges mening også det peneste.

Tonnasjen var 572 brt 281 NRT. og fremdriften ble besørget av en
triple ekspansjons dampmaskin bygget av verftet, 737 IHK. som ga 12
knops fart.

1920-1930

Dronning Maud levert i 1925
introduserte et helt nytt arrange
ment, med 1. plass midtskips og
3. akter, mens 2. plass ble
avviklet. Tidligere hadde 1. plass
ligget i akterskipet, med 2. midt
skips og 3. forutpå banjerdekk.
I løpet av noen fa år slo dette
arrangement gjennom i
Hurtigruten og ombord i mange
kystruteskip. Foto Mittet & Co

Förnyelse av tonnasje i Hurtigruten skjedde med jevne mellomrum,
men i perioden etter 1. verdenskrig varte det en stund før det kom et
nytt skip. Da det endelig kom var det mye større skip enn sine
forgjengere. Det ruvet ganske imponerende ved kaiene, kommandobru
og overbygning var som på et dampskip i oversjøisk fart, lugarer, salonger
og promenadedekk var av dimensjoner som virket uvant. Det sies at
man lett kunne forveksle første- og tredjeplass!

Skipet vi tenker på er D/S "DRONNING MAUD", levert juli 1925
fra A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad (b.nr. 246). Tonnasjen
var 1.505 TBR. 742 NRT. 450 tdw. En 3syl triple ekspansjons
dampmaskin fra FMV var på 359 NHK. og ga 16 knops fart.
Dimensjoner: 235,8 x 37,7 x 13,8'

I 1927 ble skipet ommalt til 1.488 TBR. 754 NRT. "DRONNING

1930-1940

Motorskipet Venus levert i 1931
introduserte en ny generasjon
ruteskip i Nordsjøen oggjorde
overfarten Bergen-Netucastle til
den raskesteforbindelsen mellom
Oslo og London. Etter store
krigsskader ble skipet
gjennomgripende ombygget i 19451
48. Ukjentfotograf

T

I

i

i

Selskapet skiftet navn i 1919 til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. I
1931 ble båten bygget om og ble målt til 635 brt 345 nrt.

"NORDFJORD I" unnslapp heldigvis krigsskader og ble heller ikke
rekvirert av okkupasjonsstyrkene. Den fortsatte i selskapets tjeneste
helt frem til 1961. På nordgående i rute Bergen - Sogn grunnstøtte
båten natt til 9. mai i nærheten av Risastrømmen. Båten sprang lekk og
man gikk til dampskipskaien på Lygra, hvor passasjerene ble satt i land.
Her sank båten ned med akterskipet. Båten ble hevet, men skadene var
så store at hun ble kondemnert og opphugget.

MAUD" gikk i Hurtigruten frem til 1940. Da skjedde dramatiske ting.
Først ble skipet innvolvert i en redningsaksjon på Folla, hvor man berget
mannskapet på det tyske D/S "JOHAN SCHULTE" under svært
dramatiske omstendighete

Det tyske "takk for sist" kom i mai 1940. Skipet ble rekvirert av
norske myndigheter under krigen i Nord-Norge og førte bl.a. tropper
fra Alta til Sjøvegan. Et sanitetskompani var satt opp i Bakfjorden, og
brakt til Sørreisa. Derfrå skulle de til Foldvik i Gratangen.
"DRONNING MAUD" utførte transporten av kompaniet, og var
tydelig merket som Røde Korsskip. Under manøvrering for å komme
til kai i Foldvik, ble skipet angrepet av 2 tyske sjøfly og ble truffet av 2
bomber. Det kom i brann og ble vrak. 9 av besetningen og ca. 10
sanitetssoldater omkom.
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Det Bergenske Dampskibsselskab kunne i 1931 stolt presentere sitt
nye skip "VENUS" for kongehus, regjering og Storting. Med unntak
av Amerikabåtene var dette landets største passasjerskip. "VENUS"
var bygget for Englandsruten, denne tradisjonerike forbindelse som
var hurtigste reisemåte mellom Oslo/Bergen og Newcastle/London.
Skipet var bygget av Helsingörs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingør
(b.nr. 198) og ble levert mai 1931. Tonnasjen var 5.407 TBR. 2.867
NRT. 1.760 tdw. Passasjerer på l.plass: 197, 2.plass 76. 2x 4-takts 10-
syl diesel-motorer på tilsammen 9.000 BHK. bygget av Burmeister &
Wain, København, ga skipet en fart på 19.5 knop. Dimensjoner: 398,5
x 54,2 x 26,6'

Ruten på Newcastle fikk en brå stopp ved krigsutbruddet 9/4-1940,
og "VENUS" ble lagt opp. 16/3-1941 ble skipet tatt av tyskerne og
ført ut av landet. Var i bruk fra mai 1941 som målfartøy for 26.
ubåtsflotilje i Pillau. 20/3-1945 ble skipet senket ved kai i Hamburg
under et alliert flyangrep. Etter krigens slutt ble skipet hevet og ført til
byggeverftet for en omfattende reparasjon og ombygging. Det ble på
mange mater et nytt skip som ble levert 5/1948, profilen var helt endret

Etter at 2. verdenskrig var avsluttet, satt lokalrute-rederiene igjen med
gammel og sterkt nedslitt tonnasje. Behovet for nybygginger var stort,
men det var svært lang leveringstid for nybygg. Den amerikanske og
britiske marine satt inne med store mengder krigsskip, som det ikke
lenger var bruk for, og en god del av disse ble solgt for ombygging til
sivile formål.

Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, U.S.A. bygget
under krigen en serie ubåtjagere. En av disse, som opprinnelig skulle
hett "USS PCE 830" ble leiet ut til Royal Navy, England, som en del
av låneleieavtalen. Som britisk fikk den navnet "HMS KILCH

RENNAN". I 1947 ble hun innkjøpt av Hardanger Sunnhordlandske
Dampskips-selskap, Bergen, for ombygging til passasjerskip.
Ombyggingen fant sted ved A/S Bergens mek. Verksteder, Bergen, og
skipet kunne leveres juni 1949 med navnet "SUNNHORDLAND".
Av den tidligere ubåtjageren var det nå blitt et førsteklasses skip for
bruk i Sunnhordland Snøggrute. I tillegg til kapasitet på 681 passasjerer,
kunne skipet også medføre biler og ekepresslast.

Alle hverdager presis kl. 14.30 forlot "SUNNHORDLAND" Bergen
med kurs for Leirvik, Stord hvoretter skipet gjorde runden gjennom
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med bl.a. overbygget forlenget helt akterut. Mange syntes at skipet nå
var penere enn før. Tonnasjen etter ombygging ble 6.272 brt. 3.521
nrt. 1.700 tdw. Dimensjoner: 406,4 x 54,2 - 26,6'

Etter krigen var trafikken i Englandruten mindre enn i 1930-årene,
og for å utnytte skipet bedre ble det fra 1948 satt inn i cruisetrafrikk
om vinteren mellom Southapton og Kanariøyene/Madeira.

23/3-1955 lå "VENUS" i Southampton med stempelsjau på begge
hovedmotorene. Skipet lå kun for ett anker, det andre var mistet på
Funchal. Det blåste opp til storm og skipet drev på grunn på klippene.
Det gikk heldigvis bra, skipet kunne bringes flott og ble reparert i Am
sterdam.

I mars 1965 kunne man iaktta "VENUS" med hvitt skrog og gulmalt
skorstein. Skipet ble nå, på sine gamle dager, anvendt som cruisebåt i
Middelhavet, og gjorde også turer til de norske fjordene. Men tiden
innhentet den gamle dame og i 1967 ble skipet lagt opp ved Rothaugen
i Bergen. Oktober 1968 gikk så "VENUS" sin siste tur fra Bergen til
Faslane, U.K., hvor hun ble hugget opp av Shipbreaking Industries
Ltd.

Sunnhordland med retur til Bergen neste morgen. Båten ble meget
populær blandt de reisende og holdt stillingen helt inn i moderne tider
hvor hydrofoiler begynte å dukke opp. I 1973 måtte ruten legges ned
etter krav fra myndighetene, og båten gikk i opplag.

I 1974 begynte neste fase av "SUNNHORDLAND"'s karriere. Hun
ble solgt til Oy Fagerlines Ab, Helsingfors/Helsinki og registrert i
Kristina, Finland med navaet "KRISTINA BRAHE". Etter ombygging
ble hun satt inn i cruisetrafikk i finske farvann. I 1985 ble det

opprinnelige maskineriet erstattet med 2 stk. Caterpillar 4-takts 8syl
diesel, 1.735 BHK.

Nye eierskifter fant sted, 1986 til Rannikkolinjat Oy, Kotka, Fin
land og 1991 til Kristina Cruises Ltd., Kotka. Fortsatt seiler den gamle
dame i finske farvann.

Ved leveringen i 1943 var båten på 795 tonn deplasement. Etter
ombygging i 1949 ble tonnasjen 995 brt. 409 nrt. Opprinnelig
maskineri bygget av General Motors Corp., La Grange, Illinois og var
2 stk. 2-takts 12syl diesel, 1.800 BHK. som ga 16 knops fart.
Dimensjoner: 177,0 - 33,1 - 14,2'
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Etter krigen ble seks
amerikanskbygde
antiubåt-fartøyer

innkjøpt til Norge
for å bygges om til

Sunnhordland
levert til HSD i

1949 ble den nest
største av dem, etter

Stavanger til DSD

forlenget. Med sine
rene linjer og noe

stive profil gav
Sunnhordland et

sterktpreg av kraft
og styrke. Foto

Lars Helge Isdahl

1940-1950:

passasjerskip.

som også ble
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1950-1960:
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Med Ålborg-båtene bestilt
i 1946 og levert i 1951152
nådde det "klassiske"

hurtigruteskip sin endelige
form med lasterom forut,
1. plass midtskips og 2.
akter og medfelles
kafeteria. Nordenfeldskes
Håkon Jarl skilte segfra
BDS-søstreneNordlys og
Polarlys ved å ha vanlig
rigg, broen hevet et dekk
og med to-motorsanlegg.
Foto Schrøder

Förnyelsen av Hurtigrute-flåten etter krigen begynte med leveringen
av de 4 søsterskipene fra Italia. Disse alene dekket ikke behovet, og den
neste serie av skip kom fra Aalborg Værft, Danmark. Det var Det
Bergenske Dampskibsselskab og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab
som i fellesskap kontraherte 3 skip, hvorav NFDS skulle få skip nr. 2.

15/2-1952 ble "HÅKON JARL" levert som verkstedets byggenr. 93.
Tonnasjen var 2.173 brt. 1.101 nrt. 610 tdw. Dimensjoner: 252,1 x
40,1 x 20,2' Som maskineri ble valgt 2 stk. 2-takts 8syl diesel gearet
til 1 aksel, bygget av A/B Atlas Diesel, Stockholm. Totalt 3.030 BHK.
16 knops fart

"HÅKON JARL" betjente Hurtigruten under NFDS-fargene helt
frem til 1981. Det var et spesielt skip med en spesiell atmosfære, som
gjorde at de reisende gjerne valgte samme skip neste gang turen gikk
nordover.

I 1981 ble skipet solgt til A/S Ofotens Dampskipsselskap, Narvik.
Det beholdt navuet, men fikk nytt skorsteinsmerke. For oss kaigjengere
var det vanskelig å akseptere at det vakre NFDS-merket var blitt endret,
men det var jo lite å gjøre med det.

1960-1970:

Amerikalinjens Sagafjord
levert i 1965 bar tydelige
slektskapstrekk med
Oslofjord (1949) og
Bergensfjord (1956), alle
tegnet av teknisk direktør
Kaare Haug. Reklamekort
fra NAL

Den norske Amerikalinje A/S hadde i likhet med andre passasjer
skipsrederier fått erfare at transatlantisk passasjertrafikk gikk over til
flyreiser. Når linjens nye "SAGAFJORD" ble levert 9/1965, var skipet
tenkt som cruiseskip og ikke Amerikabåt. Den nye båten var bygget

I

I

T

I

Etter at det nye skipet "NARVIK" ble levert i desember 1982, gikk
gamle "HAKON JARL" i opplag. 1/1983 ble skipet solgt til Fekete &
Co. A/S, Tønsberg, og gikk sydover fra Narvik under navnet "HÅKON
GAMLE". En kort tid lå skipet opplagt i Vrengen, deretter ble det
solgt 2/1983 til K/S A/S Håkon Jarl (Nils Hugo Sand), Oslo, og fikk
tilbake navnet "HÅKON JARL". De nye eierne gjorde skipet om til
hotell- og restaurantskip, og det ble fortøyet ved Akershus-kaien i Oslo.
Driften viste seg å være vanskelig å få til økonomisk, og det ble en del
eierskifte utover: 11/1984 til A/S Factoring Finans, Oslo, 6/1988 til
Tromsø Sparebank, Tromsø/Oslo, 3/1990 til A/S Akershus Strand, Oslo
og senere samme år til A/S Preco, Oslo.
I november 1991 forlot "HÅKON JARL" Oslo og Norge for godt.

Det ble slept til Antwerpen, hvor skipet idag ligger som hotell- og
restaurantskip. Skroget er nå hvitmalt og skipets profil er ødelagt av
ekstra overbygg.

ved SA. Des Forges & Chantiers de la Mediterranee, La Seyne, (b.nr.
1366. Maskineriet var 2 stk. Sulzer 2-takts 9syl diesel bygget av verftets
avdeling i Le Havre, 24.000 BHK. 20 knop. Dimensjoner: 188,88 x
24,49 x 8,2Sm

13 —
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Ennå i noen år gikk det N.A.L. skip i passasjerfart til/fra New York,
men fra midten av 1970-tallet var det kun dersom skipene skulle i
posisjon til cruise i Europa eller v.v.

Eierforholdet var fra starten av Partrederiet Sagafjord, managers
N.A.L. Fra 1980 ble det dannet et K/S Norwegian America Line Cruises
A/S, managers fortsatt N.A.L., men fra 1982 overtok Leif Høegh &
Co. A/S, Cruise Drift/Operasjon.

Oktober 1983 ble det norske flagget strøket på dette vakre skipet,

Den første hurtigbåten i lokalrutefart på Vestlandet kom i 1961, det
var hydrofoilbåten "TEISTEN" til HSD. Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane vurderte også hurtigbåttrafikk, men var awentende, ikke minst
fordi slike båter ville undergrave passasjergrunnlaget for de store,
kombinerte nattrutebåtene. Etterhvert som nye skipstyper ble utprøvet
og så dagens lys ble FSF for alvor interessert i hurtigbåter. I 1971 kom
to nyskapninger i fart mellom Bergen Sogn og Fjordane. Den første
var "FJORDPRINS", en ett-skrogs båt basert på skrogene til marinens
Missil Torpedo Båt. Den andre var Norges første "Westamaran", et to
skrogs konsept utarbeidet avWestermoen Hydrofoil A/S, Mandal. Med
navaet "FJORDGLYTT" kom den i fart juni 1971, levert som
Westermoens byggenr. 21. Båten hadde plass til 140 passasjerer og var

14

som bar i seg mye av linjene/design fra "OSLOFJORD" (1949). Skipet
ble solgt til Cunard Line Ltd., reg. på Nassau, Bahamas med samme
navn. I 1986 ble skipet ommalt etter nye måleregler til 24.474 brt.
9.091 nrt. I 1993 ble eierselskapet til The Cunard Steam Ship Co. plc
(Cunard Line Ltd.), og i 1996 ble det Cunard Line Ltd. med nytt navn
"GRIPSHOLM" på skipet. Kun ett år senere, i 1997, ble hun solgt til
Saga Shipping Co. Ltd. (Columbia Shipmanagement Ltd.), Nassau,
og ble omdøpt til "SAGA ROSE".

på 192 TBR. 110 NRT. 2 stk. MTU diesel på 2.200 BHK. ga en fart
på 28 knop, og dimensjonene var 26,45 x 9,02 x 2,62m.

De nye hurtigbåtene gjorde det mulig å reise fra Sogn og Fjordane
om morgenen, få noen timer til rådighet i Bergen, og kunne reise hjem
igjen om ettermiddagen. For de reisende var dette et stort fremskritt i
forhold til de eldre båtene, hvor man måtte ha lugar den ene veien.
"Westamaran"-typen hadde utmerkete sjøegenskaper og la grunnlaget
for den suksess FSF har hatt med sin hurtigbåtdrift frem til idag.
Etterhvert som nye båter kom til, ble "FJORDGLYTT" redusert til
reserve-fartøy I 1995 ble båten solgt til Koster Marine AB, Koster,
Sverige, som ga den navnet "KOSTERFJORD". I dag går den, i
ombygget stand, mellom Strömstad og Koster.

SKIPET NR. 2 - 2000

Fjordglytt til Fylkesbaatane i
Sogn og Fjordane, levert i 1971.
25 knops marsjfart var den gang

levert i 1982/83 var en dristig
kombinasjon av passasjerskip

Vesterålen i opprinnelig stand.

hurtigbåtrevolusjonen, hvor
Westamaran 86 ble den første

katamaran i norskefarvann.
Den første av de alle var

Foto Harry Runderheim

De nye hurtigruteskipene

med moderne sideport
teknologi, seiv om de snart

skulle vise seg å ha for liten
passasjerkapasitet. Her er

Syttitallet opplevde

teknisk sett vellykkede

et veldigfremskritt.

Ukjentfotograf

1970-1980:

1980-1990:
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Gjennom 1970-tallet planla Hurtigruteselskapene å modernisere
tonnasjen. Myndighetene ble forhandlingspartner i dette arbeidet, og
det ble en til dels hard tautrekking mellom partene om hva som skulle
bli en brukbar løsning. Striden sto bl.a. om størrelsen på båtene,
Departementet ville ha et mindre skip på -2.400 brt, mens selskapene
ville ha et større skip på 3.900 brt Til syvende og sist var det selskapenes
syn som vant frem, og det ble kontrahert 3 søsterskip ved norske verft.
Disse ble levert som "MIDNATSOL" for A/S Troms Fylkes
Dampskibeselskap, "NARVIK" for A/S Ofotens Dampskipsselskap og
"VESTERÅLEN" for A/S Vesterålens Dampskibsselskab.

Skipene representerte noe helt nytt, og og brøt over tvert med de
tradisjonsrike gamle skipsprofilene i Hurtigruten. De var bygget med
sideport og muligheter for å kjøre ombord og iland. Et åpent akterdekk
kunne gi plass til 22 containere. Stort kjølerom og et rommelig
lastedekk, men det gjeveste var passasjer-innredningen, som var av en
helt annen standard enn det man hadde vært vant til. Her var det mere

1990-2000:

En ny generasjon giganter
gjorde sitt inntog i
cruise/arten på 90-tallet,
skip på rundt 70.000 brt
medplass til 2000
passasjeren Splendour of
the Seas ble levert i 1996

til Royal Caribbean
Cruise Line, et rederi

med sterkt norsk innslag.
Foto Göran Freiholtz

Det som engang var forbeholdt de meget velstående i samfunnet, er
idag allemannseie. Jeg tenker på cruisefarten, hvilken formidabel
utvikling den har hatt de siste hundre år. Når vi ser tilbake på skip som
"STELLA POLARIS" og "METEOR", og så får på bordet foto av
"SOVEREIGN OF THE SEAS", så kan man rent miste pusten! Her
snakker vi om et skip på 264 meters lengde med køyplass for 2.066
passasjerer, som gjør en fart på 24 knop! "SPLE NDOUR OF THE
SEAS" ble bygget 1996 ved Chantiers de FAtlantique i St. Nazaire
(b.nr. B31) og er på 69.130 BT. 37.796 NT. Maskineriet er diesel

m
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snakk om cruise-skip stil, bl.a. ble det bygget en glass-salong på øverste
dekk, med panorama-utsikt. Dimensjonene var: 108,55 x 16,52 x
5,1 lm. 2 stk. 4-takts I6syl Bergen diesel ga en toppfart på 19 knop.

"VESTERÅLEN" ble levert til selskapet i februar 1983. I 1988 ble
selskapet slått sammen med Ofotens D/S til det nye Ofotens og
Vesterålens Dampskibsselskab ASA, og skipet fikk Narvik som hjemsted
istedetfor Stokmarknes.

Det viste seg snart at passasjerkapasiteten på de nye skipene var for
liten, og etter flere års vurderinger ble skipene bygget om i 1988. En
ny modul ble bygget over det åpne akterskipet, og kranen ble fjernet.
Estetisk sett gjorde ombyggingen skipene penere, seiv om de nok aldri
har vært omfattet med så stor kjærlighet som de eldre skipene. Kanskje
er de også kommet litt i skyggen av de nye, store hurtigruteskipene,
som er kommet i de senere år. Men god komfort sammen med hyggelig
besetning gjør reisen med dem til en hyggelig opplevelse!

elektrisk, 5 stk. 4-takts 1 2syl Wärtsilä diesel driver 5 generatorer, som
igjen driver 2 elektriske motorer. Samlet gir dette 78.172 BHK. eller
29.229 AHK. Skipet er registrert i NIS, formell eier står oppgitt som
G.I.E. Cruise Vision Two Tour Societe Generale i Puteaux, mens man

agers er Anders Wilhelmsen & Co. A/S, Oslo.
Strømlinjeformete linjer og innebygget bar i skorsteinen, jo her er alt

som 1 990-årenes mennesker ønsker seg. Men for å se litt tilbake i tiden,
jeg savner det som var noe av det hyggeligste ombord på de litt eldre
skip, et herlig promenadedekk med reling!
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Orkanen George som raste over store deler av de Karibiske øyer i september 1998forårsaket som kjent veldigstore skader og tok mange liv. Mindre kjent er det nok at orkanen betydde begynnelsen på slutten for to
tidligere kjente skipfra vestlandskysten. Tidligere Ullensvang (Anestine Mac), søsterskip av Ulvik som er omtalt
i Skipet2/97 og 1199, ble blåst opppå landpå øya St. Kitts som tilhører øygruppen Leeward- Islands. Etter åha
blitt begravd enda dypere i sanden under orkanen Mitch, ble skipet oppgitt. Denne artikkelen skal imidlertid
dreie seg om DSD's tidligere Ulsnes som ble blåst inn i enpir i Port au Princepå Haiti og til alt overmålfikk den
en annenfrakteskutepå besøk i mannskaps-lugarene akterut.

Årene i Trondheimsruten hermetikk satt inn i Trondheims-ruten og som fikk både styrehuset og akter-masten

Ulsnes ble levert 27. februar 1954, fire gikk trofast i denne ruten inntil den ble tatt Astrea, fikk større eller mindre skader,
måneder etter Ryfylke som ble omtalt i ut av tjeneste i 1973. Ulsnes hadde et Årsaken til det hele var at en sprenghette på
Skipet 2/99. Skipet ble tatt hjem av udramatisk liv på Vestlandskysten og hadde startventilen sprang under starten,
kaptein Edvard Svanes og ankom Sta- bare tre mindre uhell på alle disse åene.
vanger 2. mars 1954 og ble ikke gjenstand
for den samme oppmerk-somheten som Den 7. juni 1954 skjedde en pussig epi- Utenom dette hadde skipet bare to lettere
Ryfylke. Ulsnes hadde noe større brutto sode på Stavanger havn. Astrea skulle grunnstøtinger. Den første var utenfor
tonnasje (445 BRT) enn Ryfylke p.g.a. at anløpe sin vanlige plass ved Tollbodkaien Brekstad den 23. september 1960. Det ble
styrehuset nådde et dekk over båtdekket. på sin rute fra Rotterdam til Bergen. Det konstatert skader både på propell og skrog,
På båtdekket var kapteinens lugar, etter ble slått full fart akterover og man hørte men skadene var ikke alvorlige og ble først
kystens standard var denne formidabel deretter et smell fra maskinen. Da man utbedret neste sommer ved Brødrene
med salong, sovelugar og dusj/toalett. forsto at maskinene ikke startet, ble begge Lothe i Haugesund. Den neste grunn-
Selve skroget og lasterom/lasteanord- ankrene sluppet. Man hadde fått spring- støtingen skjedde ved Ankerløkken kai 23.
ninger var imidlertid identisk med Ryfylke. wire i land og det ble checket på denne august 1970. Ved dykkerundersøkelse
Hovedmaskineriet var nytt og var identisk samt begge ankrene. Alikevel støtte skipets viste det seg at skipets stilk og ror samt
med hovedmotoren til de fire skipene som stevn bort i hekken på Homborsund. For- propellvinger var skadet. Ulsnes ble derfor
kom senere {Akershus, Tananger, Karmøy tøyningene til Homborsund sprang, og slept av slepebåten MammuttW BMV hvor
og Kvitsøy), en 8 cyl. Klöckner-Humbolt- støtet forplantet seg til både Trane og den ble slippsatt. Den 3 september opp-
Deutz A.G., Köln på 600 BHK. Ulsnes sova lå foran Homborsund. Ulsnes tok Ulsnes igjen sin rute etter at repara-

Ulsnes ble etter en tur til Østsonen med sin baugwire kom bort i fiskekutteren Rossøy, sjonen var fullført.
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Ulsnes förlåter Haugesund, etter lastemengden å bedømme på sørgående. Ukjentfotografvia AlfJ Kristiansen

«It

avløste innleide Tranezv Haugesund. Skipet revet ned. Samtlige fartøyer, bortsett fra

Ved Odd Magne Djønne

•
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Utenom de aller siste årene, hvor ligge
tiden i Stavanger, Bergen og Trondheim
ble betydelig redusert og turene ble gjort
unna på en uke, hadde Ulsnes følgende
rute (de resterende anløpsteder er nevnt i
Skipet 2/99):

SKIPETNR. 2 - 2000

Avgang Stavanger onsdag ettermiddag
Ank. Bergen torsdag morgen
Avgang Bergen torsdag ettermiddag
Ank. Trondheim lørdag
Avgang Trondheim tirsdag ettermiddag
Ank. Bergen torsdag formiddag
Avgang Bergen torsdag ettermiddag
Ank. Stavanger fredag morgen
Avgang Stavanger søndag kveld
Ank. Bergen mandag morgen
Avgang Bergen mandag ettermiddag
Ank. Trondheim ettermiddag
Avgang Trondheim fredag ettermidd
Ank. Bergen søndag ettermiddag
Avgang Bergen mandag ettermiddag
Ank. Stavanger tirsdag morgen

Skipet skiftet navn til Austri tidlig i 1973
og ble som beskrevet i Skipet 2/99 solgt
til Gardline Shipping 10 juli 1973.

Austri som nå ble omdøpt Endurer ble
sammen med Ryfylke ogTananger betegnet
som «the pride ofthe British survey-fleet».
Foruten vanlige survey-oppdrag i Nord
sjøen ble også Endurerl en lengre periode
benyttet av British Metrological Office til
et oppdrag utenfor Vest Afrika I for
bindelse med «a global atmosphere tropi
cal experiment». Skipet skiftet navn til
Gardline Endurer i 1976 og forfatteren
hadde seiv et hyggelig møte med skipet i
Aberdeen høsten 1977. Survey-opp
dragene var meget sesongbetont og rede
riet prøvde å finne alternativ beskjeftigelse
for skipene utenom sesongene. Gardline
Endurer ble en gang sendt til Skottland

Ulsnes fotografert
like etter

overlevering. Fra
DSDs arkiv

I Gardlines tjeneste

for å laste whisky for Kypros. Båten ble returnerte skipet tilbake til Kypros hvor
tatt på time-charter og det var meningen det ikke var spor etter hverken charter eller
at charteren skulle kjøpe skipet når det kjøper. Det ble en heller dyr tur for
kom fram til bestemmelses-stedet. Rede- rederiet som aldri så noe til betalingen fra
riet og kapteinen så sitt snitt til å tjene herr Shebley og dessuten måtte kjøpe nytt
litt penger utover den avtalte salgssum og navigasjonsutstyr for åfå skipet trygt hjem
ribbet skipet for store deler av navigasjons- igjen. Det hører med til historien at
utstyret som ble solgt før ankomst. Da George Darling, eieren av Gardline,
de ankom Famagusta på Kypros fikk de tilbragte tre påfølgende ferier på Kypros
imidlertid ordre om å losse ien liten på jakt etter sine debitorer.
havneby i nærheten av Beirut som på den
tiden var å betrakte som krigssone. Slik
gikk det til at gamle Ulsnes lå og losset Tidlig på høsten ble George Darling
whisky mens bombene haglet over Bei- kontaktet av seks menn fra St.Lucia. Den
rut og amerikanske krigsskip patruljerte første presenterte seg som Mr. Manches
utenfor kysten. Brennevinet ble øyeblik- ter, nestemann het Mr. Liverpool og
kelig kjørt vekk og mannskapet skjønte tredjemann het Mr. Millwall. George
snart at de var med på smugling i stor Darling fant dette så morsomt at han
stil. Charteren viste seg ved nærmere spurte om de tre siste het Mr. Everton,
undersøkelse rå være en berømt kriminell Mr. Arensal og Mr. Aston Villa. Spøk til
som het Sammy Shebley. Vedkommende side, herrene sto bak et selskap som het
opererte internasjonalt og FBI hadde Alpha World Trading med kontor i Lon
jaktet på Shebley i lang tid. Etter utlossing don. De ønsket å kjøpe GardlineEndurer.

Standarden i innredningen var et ruterederi verdig; fra kapteinens salong.
Foto via Abelking & Rasmussen

17 —

f

i

. = : . —= —-—  s —~ .-„„_  _ r **" '

I* f *

'""fl



— 18

Man ble snart enig om en kjøpesum på men de nye eierne var ikke villig til å helt til mannskapets tilgodehavende var
40.000 pund, og en del av Gardlines utelate noe av lasten. Eierne forlangte betalt. Skipperen betegner dette som en
offiserer skulle hjelpe til med åta skipet skipsnavnet overmalt og med en stabilitet meget pinlig opplevelse for alle parter.
over til St.Lucia.

Først gikk turen over til Tyskland hvor de ikke hadde bedt om tillåtelse om inn i e nye eierne hadde imidlertid hverken

en låstet kunstgjødsel i Brunsbuttel. fransk sone. Da disse vanskeligheten var den 0konomiske basis eller kompetanse
Deretter ble skipet dirigert oppover til ryddet unna fortsatte seilasen som inklu- som s ku|} e t [\ for a drive lønnsom
Themsen til Gillingham Pier i Sheerness derte en stopp på Kanariøyene. Resten av skipsfart Skipet ble kort tid senere arre
hvor de nye eierne hadde klart åfå lov til turen gikk greit bortsett fra at turen tok etter jcrav ffa $nell som ikke hadde

å laste uten hjelp av sjauere. Den engelske noen dager lengre enn beregnet. Dette fatt sitt tjlgodehavende etter levering av
skipperen trodde ikke sine egne øyne da skapte litt problemer ettersom eierne bunkers. Forhandlinger med banken førte
han så lasten som skulle være med en båt hadde kjøpt mat, bunkers og beregnet hyre jyce fram skjpet ble solgt på auksjon i
som allerede var fullastet. Her var brukte for 25 dager. Det ble derfor problemer da
biler, brukte traktorer, brukte gravema- skipet ankom Castries en novemberdag i
skiner, brukte vaskemaskiner og kjøle- 1981, eierne kunne ikke gjøre opp for seg!
skap. Da inniastingen var ferdig var det Den engelske skipperen sendte resten av
ikke ledig plass hverken på dekket eller sine landsmenn hjem mens han seiv i
lukene. Stabiliteten var heller tvilsom, lengre tid bodde hos en av de seks eierne

En del av Gardlinesflåte langs kai i Lowestoft. Fra venstre Observer ex FFRs Hornøy, Endurer exUlsnes ex Tananger,
Foto Charles Hodge

Tilværelsen i Karibia

Ulsnes som Gardline Endurer. Foto Charles Hodge

som var heller tvilsom forlot skipet Eng-

land for siste gang. Da de kom klar Gardline Endurer beholdt både sitt navn

kanalen ble været dårlig og skipperen søkte Qg engelske flagg< Skipet giyc en periode
ly bak noen franske øyer. Her ble de j fartpå Surinam ogTrinidad hvor skipets
oppbragt av den franske marinen ettersom størrelse og dypgående passet meget godt.

oktober 1986.

Kjøperen var en lokal doktor ved navn
Rammally Hans karriere som reder ble
meget kortvarig. Da skipet skulle laste sin
første last sement på Barbados for St.
Lucia, nektet avskiper å sende lasten med
Endurer på grunn av skipets dårlige tek
niske tilstand. Skipet gikk så til Mar
tinique for å laste kunstgjødsel. Her nektet
sjauerne å jobbe fordi det ble for varmt i
rommet. Kursen ble derfor hjem til
Castries hvor banken, National Commer
cial Bank ofSt. Lucia, hadde mistet troen

på Rammallys evne til å drive shipping.

Allerede i desember samme år ble Gard

line Endurer kjøpt av Georg Long, som
også var bosatt på Castries St. Lucia. Han
valgte å kalle skipet for Endurer og
beholdt det engelske flagget. Kjøpe
summen var $ 37.000. Etter skipets første
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tur med sukker fra St. Vencine til St. Lucia,

gikk det til Martinique for dokksetting.
Skipet ble her påkostet $51.000. Blant
annet ble det sveist på en 2'x 60' forsterk
ning i vannlinjen på styrbord side.

Skipet gikk etter dette i løsfart på de
Vestindiske øyer med Trinidad som
viktigste lasteplass. Lastene var tilfeldige,
men frakter med sement, sukker, kunst

gjødsel og stål til Barbados, St. Lucia, Gre
nada, Antiga, St. Dominga var de van
ligste. Ettersom palletert last ikke var
vanlig i Karibien, medførte de små lukene
og mellomdekket en del praktiske pro
blemer når en låstet sement i sekker. Stu

erene dro sekkene etter seg ut til sidene av
lasterommet fra seilet som ble benyttet.
Det var derfor stort svinn ettersom det ofte

gikk hull på sekkene. I tillegg ble det
ganske uholdbare tilstander for sjauerne
med masse støv. Sjauerne måtte derfor
bestikkes med både røyk og øl for å fullføre
lasting og lossing. Båten var opprinnelig
utstyrt med et solid tredekk som lå oppå
ståldekket. Treverket ble imidlertid ikke

vedlikeholdt eller skiftet ut og begynte
etterhvert å råtne. Etter en stund nektet

sjauerne å jobbe ombord fordi de trodde
at dekket var råttent. Det var ikke mulig å
overbevise dem at dette bare var en be

skyttelse av ståldekket under. Treverket ble
derfor fjernet for å vise sjauerne at det var
et helt ståldekk under! De små lukene

(akterluken 4,56mx3,05m og forluken
6,27mx3,05m) som mest var laget for
handtering av palletert last gjorde det også
vanskelig å føre stål i rommet. George
Long undersøkte mulighetene for å utvide
disse, men dette viste seg å bli ufor
holdsmessig dyrt. I begynnelsen av 1990

Under: Det var ikke mye utstyr igjen på båtdekket!
Til høyre: Denne baugen har vært borti det meste... Foto Murat Lazarre

ble fraktmarkedet meget dårlig og Endurer imidlertid ikke stille den nødvendige
ble lagt i opplag i Castries i St. Lucia. kapital og en ble enig om at de skulle
Pengene tok snart slutt og i september betale kjøpesummen på $ 50.000 i
1988 ble skipet solgt til Jeffrey Lewis fra månedlige avdrag. Jeffrey Lewis ble
Kingston, Jamaica for ca. $ 25.000. dermed medeier ien lang periode. La
George Long betegner salget som en av Vie Drokble liggende i Kingston en stund
sitt livs største tabber ettersom frakt- og ble klargjort for sin nye tilværelse hvor
markedet kort tid etterpå endret seg dra- den skulle gå tre ukers seilinger fra Mi-
matisk. ami til Port au Prince, Haiti med

Den nye rederen, Jeffrey Lewis, seilte først utenfor Cuba. Desverre for rederen ble
sitt nye skip hjem til Kingston, Jamaica. skipet tatt på slep til Cuba hvor det tok
Skipet ble nå kalt La Vie Drole Express og Jeffrey Lewis tre måneder og $ 35.000 for
ble registrert i Honduras. Lewis hadde frigitt skipet. Skipet ble så slept til Mi
kjøpt skipet med salg for øyet. Han ami for reparasjon. Det ble også montert
opprettet selskapet Naviera La Vie S. De en ny dekkskrane ettersom skipet ikke
R.L. i Miami som eierselskap. Han for- lengre hverken hadde egne bommer eller
handlet allerede med folk på Haiti som vinsj er. Skipet ble omsider satt i fart i den
var interessert i å kjøpe båten. Disse kunne planlagte ruten hvor skipet gikk helt til

Only One Express som den lå etter å være blåst inn i kaien i Port av Prince.
Foto Murat Lazarre

stykkgods. Under overfarten fra King-
ston til Miami fikk båten maskinhavari
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1995. Herr Lewis hadde store problemer for dyrt. Tanktoppene var ødelagte,
med å innkreve de månedlige avdragene, mange plater måtte skiftes, båten måtte
men da skipet omsider var betalt ble det dokkes og inspiseres av klasse/
døpt Only One Express. flaggstatmyndighet, deler av det elektriske

Den forrige eieren, George Long, hadde noe. Eierne beskjefiget derfor skipet som
i lengre tid operert motoren med bare syv «discharge ship» på Haiti og passet på å
sylindere. Det var bærelagrene som var holde seg klar av US Coast Guard. Ut
dårlige og det var tydelig for alle at fira dette er det rimelig å anta at i hvert
motoren hadde sett sine beste dager. Det fall kranen fungerte i denne perioden,
lyktes å tak i en identisk brukt motor fra
en tidligere Rhinbåt og motoren ble Den 3. september 1998 ankommer Only
skiftet i Fort Lauderdale. Fra US Coast One Express Port au Prince for siste gang.
Guards åpne dokument arkiv er det lett å Den 24. september blir det opplyst at
fastslå at eierne har hatt problemer med å skipet er blitt blåst inn ien pir i Port au
holde det hele gående. Lister med man- Prince under orkanen George. Båten står
gler og pålegg fra 1991 til 1995 er med baugen inn i kailegemet og skipet
nærmest uendelige og skipet ble i slutten står også på grunn. En annen lastebåt
av 1995 nektet å anløpe USA igjen før har blitt blåst inn i og kilt fast i
manglene var utbedret. Channel 7 News akterenden på Only One Express. Eierene
i Florida hadde en gang en stor reportasje blir bedt om å fjerne båtene, men først 3.
om de mange likkistene som var i fart. september 1999 blir Only One Express
Reportasjen tok sørgelig nok utgangs- dratt opp på land utenfor havneområdet.
punkt i den bedrøvelige tekniske til- Hoved-motoren ble fjernet før skipet ble
standen Only One Express va.r i. Framdeles forhalt og i skrivende stund er det bare
legger TV stasjonen ut foto av Only One opphug-gingen som gjenstår.
Express i høyre billedkant av skjermen når Slik endte altså historien om stykkgods
det snakkes om farlige kystbåter. båten Ulsnes. Av de seks lastebåtene DSD

Da Only One Express forlot US for siste årene er det bare Kvitsøy som framdeles
gang, hadde eierene planer om å utbedre er i fart.
de mange mangler, men det viste seg å bli

Håkon Karlsen: Wilhelmsen er hans notater blitt syste-
Mitt liv til sjøs i krig og fred matisert og foreligger nå altså som bok.

184 sider, 77 illustrasjoner, inb Pris kr 245. Vi følger Karlsen, født på Skjernøy ved
Kan bare kjøpes gjennom Salvesen Co. AS, Mandal i 1922, som førstereisgutt med
Postboks 2337 4503 Mandal. Mosfruitl 1939, hans krigsseilas og tid som
Tel: 38 26 12 88 Fax: 38 26 40 77 offiser i flåten til han gikk i land i 1962.

Denne boken bygger på Håkon Karlsen Deretter ble han ansatt i Fyrvesenet,
dagboksnotater som sjømann fra 1939 til Opplaget er på 500 eksemplarer, så interes
1962 og er illustrert med hans egne foto- serte lesere bør derfor ikke vente for lenge
grafier I samarbeid med journalist Aage A med bestille Håkon Karlsens bok.

Only One Express sattpå grunn utenfor havneområdet i Port av Prince. Nå gjenstår bare
opphugging. Foto Murat Lazarre

anlegget måtte fornyes, bare for å nevne

bygget ved Abeking & Rasmussen i 50-

Bjørn Tandberg

Handler om skipet "TJALDUR", som ble
bygget i 1953, og gjennom mange år seilte
mellom København, Kristiansand og
Torshavn.

Boken må sies å være en kjærlighets
erklæring til skipet. Forfatteren presenter
absolutt alt man kunne tenkes å ville vite

om skipet, i de to hovedfaser av dets liv
som færøyisk og som chilensk.

Et vell av illustrasjoner viser båten og
innredningen, kopier av seilingslister og
annonser er med til å gjøre lesingen spen
nende og interessant. Det er lett å forstå at
"TJALDUR" var Færøyanes stolthet!
Vi anbefaler boken på det beste!

Prisen for boken er NOK 260/DKK 230
og inkluderer forsendelse til Norge.
Kan bestilles hos:

Forlaget Nautilus, H.P. Christensensvej
18, DK-3300 Frederikeværk, Danmark.

Denne boken handler om alt som er skjedd
med danske ferger i året 1998. Man tar for
seg hver enkelt ferge-strekning, og gir meget
detaljerte opplysninger. Aret 1998 er
spesielt innenfor dansk fergefart, fordi
broen over Storebælt åpnet dette året, noe
som med-førte store konsekvenser for
dansk fergetrafikk.

Boken er rikt illustrert og må være midt i
blinken for alle som er interessert i ferge
og rutefart!

Ogå denne bok kan bestilles fra:Forlaget
Nautilus, H.P. Christensensvej 18, DK
3300 Frederiksvært, Danmark. Prisen,
inkl. forsendelse, er NOK200/DKK180.

Johan Ottesen:
"Ishavs-skuter" - Selfangarar frå

Sunnmøre før 1920.

Siden 1978 har Johan Ottesen skrevet
artikler i avisene Fylket, Vestlandsnytt og
Vikebladet. Nå er disse artiklene kommet
i bokform, og forfatteren har også
omarbeidet dem. Resultatet er en bok som

omfatter ca. halvparten av selfangstflåten i
Norge det siste hundreåret.

Her kan vi oppleve hverdageliv og
dramatikk, for selfangsten krevet sine ofre
både i skuter og i menneskeliv. Bred omtale
av båtene finnes og ikke minst er boken
rikt illustrert.

For alle med interesse av skip og sjø er
dette en bok som fortjener sin plass i
bokhyllen, den anbefales på det beste!
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skipper5kipper Gunnar Helgesen (f. Gildeskål 31.12.1910 -d. Skodje 03.06.1988) overtok i juni måned 1949fiskefartøyet Streif fra Kåre Hansen Sund Båtbyggeri, Hemnesberget. Nyleveringen ble registrert i
Sandnessjøen (N-3-SS) hvor eieren, medfamilie, hadde vart bosatt siden 1935. Gunnar Helgesen, hadde da i
rekke år drevetfiske med egetfartøy og nye Streifvarfaktisk hans tredjefartøy med dette navn. Seiv omfartøyets
papirer anga 1949 som byggeår, så begynte hennes historie i virkeligheten mange år tidligere, nærmere bestemt i
1901. Streifvar nemlig ett av de mange eldre trefartøy, som etter omfattende reparasjoner, eller større ombygginger,
hvor hovedparten av det gamle treverket blefomyet, fikk utstedt målebrev med nytt byggeår.

J. P. Lundgren m.fl. fra Skillinge i
Sverige overtok i juli 1901 den
nybygde 3-mastete skonnerten
Mårten (JMHL) fra Westerviks
Skeppsvarv (Emil Nordström),
Västervik, prisen var SEK 24.000.
Fartøyet, som var bygd av tre, målte
106 bruttotonn, hadde en lasteevne

på 180 tonn og ble for det meste
engasjert i fart på havner rundt
Østersjøen. Skonnerten kom til å seile
for flere svenske redere før hun i

september 1917, da hjemmehørende
i Malmö, fikk installert sin aller første
motor, en 1-sylindret Bolinder på 40
BHK. I november måned 1919 var

fartøyets første periode under svensk
flagg over, Mårten ble da solgt til
Norge for en pris av SEK 75.000.

Snurperen Streif under storsildfiskepå Mørekysten i 1956. Full last var normalt 2100 hl, men last helt opp til 2900 hlförekom.

Skonnert Mårten
(1901-1919)

Tremastet skonnertMårten av Skillinge, bygd som seilskip i 1901. Den fikk installert motor i 1917,
da den var hjemmehørende i Malmö. Foto via Håkan Möller, Malmö

Foto via John Helgesen, Rognan

M
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Av Bjørn Tandberg
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Motorskonnert Bjerkvik

Kjøpere var M. P. Bjørnstad A/S i Narvik oppj muligens gnmnet de da høye premier ble da beslaglagte av tyskerene. I Nordland
og disse døpte nyervervelsen om til Bjerkvik for krigsrisikoforsikring. Slik ble rømte etter dette svært mange av de finske
(MTSR) og satte henne inn i nordeuropeisk skonnerten liggende helt frem til høsten sjøfolkene over til Sverige,
fart. En eller annen gang i løpet av 1920 1942.

ble skonnerten overdradd til A. F. Bjørnstad, De forlatte fartøyene ble bemannet med
Narvik. Kaptein Otto J. Skog, som førte Den 1($ oktober 1942 kjøpte nemlig personell fra Transportflotte Speer og fikk
skipet i ca. to år mens hun hørte hjemme i Gustaf Erikson fra Mariehamn skipet for ofte en temmelig ublid behandling av sine
Narvik, beretter at alt maskineri til den en pris av FIM 600.000. Under sitt 3-årige nye mannskap. Heller ikke Sirius slapp
nyetablerte sement-fabrikken i Kjøpsvik, opplag hadde Sirius, grunnet manglende uskadd fra dette, en eller annen gang mot
Nordland Portland, levert av firma F. L. vedlikehold, forfalt ganske sterkt, så den nye slutten av 1944, da beliggende på Rognan,
Smidth & Co. i København ble fraktet ejer forhalte henne umiddelbart til sitt eget slet fartøyet fortøyningene under et uvær
nordover fra Danmark med Bjerkvik. I mai verftj Nystads Slip & Mekaniska Verkstad, og drev ned mot ferjekaien der. Hun slo da
1923 ble det atter eierskifte, skonnerten ble jot henne grundig overhale og hull i kledningen på styrbord side, sank ved
nå overtatt av rederiet J. Johansen &H. reparere for samme beløp som kjøpesum- kaien og ble liggende med dekket over vann.
Moen fra Laksevåg som lot Bjerkvik men Sliklåhuninoenmånederførhunblehevet

registrere i Bergen. Allerede i mars måned og slept inn t[[ Saltdal Patentslipp for
neste år solgte de fartøyet til Sverige for SEK Dette kjøpet er også historisk, på den måte reparasjon, dette forteller Andreas Hals (f.
24.000, mindre enn en tredjedel av den pris at Sirius Die jet siste seilførende skip, 1927), som seiv deltok i bergings-opera-
hun hadde oppnådd 3 1/2 år tidligere!

Atter tilbake under svensk flagg, nå registrert
i Husum, ble motorskonnerten omdøpt til
Sirius og satt inn i Østersjø-farten for sin
nye eier, kaptein P H. Petterson. Neste
eierskifte er registrert i mai måned 1928,
da kom Sirius under finsk flagg, innkjøpt
av to brødre fra Åland, Karl Johan Fremling
og Algot Karlsson, den første skipper, den
andre styrmann og maskinist. Uten navne
skifte lot de skonnerten registrere på Lem
land og satte den inn i sesongmessig
trelastfart på Østersjøen. Mett av dage, ble
den gamle Bolinderen fra 1917 i 1934
erstattet med en 2-sylindret Tuxhammotor

Motorskonnert Bjerkvik av Narvik grunnstøttpå Madsøflu ved Leka i Nord-Trøndelag
14. april 1920. Foto via Arkivet i Nordland, Bodø.

Motorskonnert Sirius

(1919-1924)

(1924-1946)

på 100 HK og for motor alene oppnådde Tyskland og sluttet separatfred med
man nå en fart av 7 knop. Seilasen fortsatte Sovjetunionen. Sirius og de andre finske
frem til høsten 1939, da la brødrene Sirius fartøyene som befant seg i norske farvann

innkjøpt av Sjöfartsråd Erikson, som i sjonen den gang.

Motorskonnert Sirius av Mariehamn seilte i norsk kystfart under Den annen verdenskrig.
Foto via Rederi AB GustafErikson, Mariehamn.

perioden 1913 - 1942 hadde kjøpt hele 46
skuter med en samlet lastekapasitet
(dødvekt) av 110.580 tonn. Rederiet solgte
sine siste store seilskuter så sent som i

begynnelsen av 1950-årene, den aller siste,
4-mastet bark Pommern (b. 1903, 4.050

tdv.), ble i 1953 gitt gratis til Mariehamn
by som museumsskip.

Gustaf Erikson tegnet den 26. november
1942 kontrakt med tyske befraktere for
seilas på norskekysten til en dagsrate av RM
1,10 pr. dødvekttonn, det vil her si RM
198 pr. dag. Den nyoverhalte Sirius, under
kommando av kaptein Filip Johansson,
seilte så til Nord-Norge hvor hun mye kom
til å trafikkere området Helgeland - Salten,
med anløp av blant annet Mo i Rana, Bodø,
Rognan og Fauske. Det fortelles at hun seilte
uten uhell frem til høsten 1944, da brøt

nemlig Finland alle förbindelser med
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Ved fredsslutningen i mai 1945 lå skipet
i Mo i Rana og ble etter en tid tilbakeført
til rederiet i Mariehamn, men var da i

elendig forfatning, nærmest som havarist å
regne og ble derfor besluttet solgt.

To forretningsmenn på Fauske, Gothard
Wahl og Johan Kvandal, fattet interesse for
Sirius, de hadde tidligere drevet med litt
forskjellig virksomhet og hadde nå lyst til å
friste lykken innen skipsfarten. Som tenkt
så gjort, en eller annen gang i løpet av 1946
overtok de skonnerten, da beliggende på
Fauske, for en pris av NOK 8.500 og hadde
planer om å få henne i fart igjen, men først
måtte hun settes i sjødyktig stand. Fartøyet,
nå omdøpt til Siløy, ble så forhalt til Rognan
hvor Saltdal Patentslipp hadde fått repara
sjons-oppdraget. Forskjellig arbeid ble
utført, det fortelles at man, blant annet

fornyet deler av kjølen.
Siløy ble av ulike grunner ikke ferdig

reparert der og da. Hovedårsaken synes å
være at herrene Wahl og Kvandal, etter
nærmere overveielse, kom frem til at

rederivirksomhet ikke helt lå i deres gate.
Fartøyet kom derfor aldri i fart for dem og
ble etter en tid avertert til salgs.

M/S Streif, ombygging til
fiskefartøy (1947-1949)

Kjøper ble altså Gunnar Helgesen som
tidlig i 1947 overtok Siløy og slepte henne
ned til Rana på Helgeland hvor Kåre
Hansen Sund fra Hemnesberget hadde
påtatt seg den store oppgaven med å bygge
om den aldrende motorseiler til et moderne

fiskefartøy. Den gang, knapt to år etter
krigens slutt, var det stor manko på alle slags
bygningsmaterialer og i tillegg var de strengt
rasjonerte, så tidsbegrenset kjøpetillatelse
måtte i hvert enkelt tilfelle innhentes fra

Forsynings og Gjenreisningsdepartementet
i Oslo. Dette tok sin tid, byråkratiets kvern
maler, som kjent, sakte.

Den 16. januar 1947 ble fartøyet slippsatt
på Hemnesberget og det fortelles at hun
da hadde betydelige lekkasjer og løsrevet
strå-kjøl. Hva reparasjoner angår, ble ny
stråkjøl satt under hele fartøyet,
hovedkjølen ble spunset i en lengde av ti
meter, alle lekkasjer ble drevet og skroget
nøye ettersett. Motoren ble også overhalt
den gang. Disse utbedringene var bare
midlertidige, mellom annet trengtes helt
ny kjølstokk, men slik var på dette

Motorskonnert Siløy
(1946-1947)

Som en fugl Fønix - motorskonnerten i nyeform som fiskefartøyet Streif herfotografert i 1955/56
forfullfart i ballast. Foto via John Helgesen, Rognan.

tidspunkt ikke å oppdrive. Grunnet fare for men fremdeles i god stand. Det var ellers
islegging av fjorden ble arbeidet forsert, så ikke mye igjen av skonnert Mårten. Han
etter et par døgn var hun på vannet igjen, minnes videre at hovedmotoren på 100 HK
man ville ikke risikere åha det gamle fra 1934 ble skiftet ut med en brukt
skroget stående opphalt på slippen vinters Bolinder på 120 HK, ansvarlig for dette
tid, avventende usikker tilgang på arbeidet var den erfarne montøren Edvard
nødvendige materialen Skipsbygger Kåre Roghell (1907-1983). Så, i juni 1949 var
Hansen Sund skrev iet brev at denne Streif'endelig klar til teknisk prøvetur på
reparasjon nærmest måtte betegnes som Rana, nå forvandlet til et tidsmessig
halvpermanent, men at fartøyet var sjø- fiskefartøy på vel 109 fot, det største noen
dyktig, og etter hans mening, kunne seile gang levert fra Kåre Hansen Sund
inntil det ble anledning til å skifte kjølen, Båtbyggeri.
seiv om det skulle gå et par år, eller mer.

Tidlig neste åi, i 1948 ble M/S fiske
pa bukten ved Hansen Sunds Båtbyggen J °
for å fullføre oppbyggingen. Ade Bjørnåli trakterart \i /J)
(f. 1919), den gang ansatt ved båtbyggeriet, Låstet med salt, sukker, krydder og tønner
forteller at man laget arbeidsflater av mo- for nedlegging av fangsten om bord, la
tor-skonnertens master og fra disse strippet skipper Helgesen og hans 11 manns store
man fartøyet for alt trevirke over vannlinjen besetning jomfruturen til Island. Her drev
før det ribbete skroget igjen ble slippsatt i Streif, med godt resultat, drivgarnsfiske
juli måned. Med den kjente båtbygger etter sild frem til september måned. Vel
Ferdinan Nilsen Andbakk (1886-1954) hjemme igjen ble fartøyet engasjert i
som bas tok man så fatt på den omfattende fraktefart og senhøstes i 1949 låstet man
gjenopp-byggingen. Størstedelen av bygningspapp, teglstein og trelast i Oslo
furumaterialene som trengtes ble kjøpt fra fjorden for Nord-Norge. På vei inn mot
Nordmøre BrukA/S i Meisingset og fraktet Fredrikstad for å komplettere lasten
nordover. Arbeidet skred frem og det grunnstøtte Streifved Rauøy, man hadde
fortelles at 20 mann var ansatt ved da ennå ikke fått installert ekkolodd, noe

båtbyggeriet i denne travle etterkrigstiden. som muligens kunne ha awerget havariet.
På høstparten i 1948 kom skipperens Fartøyet fikk bunnskader og maskinen ble

eldste sønn, 14-årige Per (f. 11.08.1934), problematisk å manøvrere etter grunn
innover fra Sandnessjøen for å hjelpe til støtingen, men skipper Helgesen førte sin
med klargjøringen av Streif som for øvrig skute nordover langs kysten uten assistanse,
skulle bli hans arbeidsplass helt frem til Kåre Hansen Sund var blitt underrettet
1960. Han forteller at en av hans mange om at Streif trengte slippsetting, så
oppgåver den gang var å skyfle grovsalt inn mellom jul og nyttår var alt klargjort på
i hulrommene mellom skuteside og garner- Hemnesberget. Det viste seg senere at
ing og at han da observerte flere av de gamle fartøyets kjøl og bunn var meget skadet og
solide eikespantene, antagelig fra 1901, deformert, omtrent midtskips. Skroget
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På sommersildfiske i Finnmark, 1968, nå med kraftblokk og ringnot. Skipper Gunnar Helgesen og

bas John Helgesen. Foto via John Helgesen, Rognan

hogg derfor kraftig, så da havaristen entret
slippvognen, for å hales opp, hvilte den med
full tyngde bare på små lengder av kjølen,
forut og akterut. Resultatet av dette ble
nesten katastrofalt, slippvognen tålte ikke
denne ujevne belastningen, den ga etter,
således at Streifkantvet under opphalingen.
Etter et kolossalt slit greide man å rette opp
fartøyet og fikk henne på vannet igjen.
Grunnet skader ble slippen til Hansen
Sund nå satt ut av drift for en tid, så

Helgesen besluttet å ta fartøyet opp til
Rognan, hvor Saltdal Patentslipp hadde
kapasitet til å reparere havaristen.

Streiffikk et langt opphold på Rognan, fra
januar til oktober i 1950, mye og godt
arbeid ble utført der disse ni månedene.

Skipper Helgesen fikk lagt inn flere ekstra
spant i baug og akterende, to kjølsvin og
dobbelt garnering ble dessuten montert,
foruten at bunnskadene selvfølgelig ble
reparert. Bare ishuden manglet for fart på
Ishavet, noe som eieren den gang vurderte.
Hovedmotoren ble også skiftet, ny var
vanskelig å oppdrive, så en brukt Bolinder,
årgang 1918, på 240 HK ble installert. Om
denne motoren fortelles det, at den tidligere
hadde vært brukt i så vel M/S Solund 2

(200 brt, b. 1923), som i den gamle toll
krysseren Nordland.

Etter endt, omfattende reparasjon på
Rognan, seilte Streifså. sørover til Brattvåg
for montering av ny hydraulisk vinsj. Også
i 1951 deltok fartøyet, sammen med omlag
200 andre norske båter, i drivgarnfisket
etter sild ved Island. Resultatet var glim
rende, Streifhk faktisk beste garnbåt der
oppe dette året! Frem til 1953 ble fartøyet
engasjert i fraktefart på kysten mellom
fiskeri-sesongene, men etter denne tid ble
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det utelukkende fiske, hovedsakelig etter sild
og lodde.

Dette var rike år for sildefiskeriene, i

rekordåret 1956 ble det registrert en total
fangstmengde på nesten utrolige 12,3
millioner hektoliter!

For å holde tritt med i utviklingen, ble
hun gjennom årene oppgradert og noe om
bygget, ny hovedmotor ble således montert
i 1960 ved Ulstein Mek. Verksted. Denne

gang en Wichmann ACA på 300 BHK og
med denne oppnådde Streifen fart av 9
knop. Det kan ellers nevnes at man il 965
sluttet med snurpenot, fikk installert kraft
blokk og begynte med ringnotfiske. 1 1970
monterte man mobilt fryseri om bord for å
tråle etter reker ved Spitsbergen, denne turen
var forøvrig Gunnar Helgesens siste som
skipper på Streif Dette, senere så rike,
fiskeriet var da i sin spede startfase, bare fire
fartøy deltok der oppe den gang, minnes
Gunnar Helgesens yngste sønn, John (f.
08.04.1944), som mønstret på Streif 1958,
ble notbas i 1964, skipper i 1974 og sto om
bord helt frem til kondemneringen i 1979.

Omkring 1976 ble eierforholdet endret, fra
nå av het det Gunnar Helgesen med flere,
6260 Skodje. Dette skyldtes at Gunnar
Helgesen, som allerede i 1956 hadde flyttet
sørover til Skodje, ønsket å trappe litt ned
og da tok inn sønnen John som medeier på
50-50 basis. Omtrent samtidig ble fartøyet
registret i Saltdal med fiskerinummer N-5-
SL. Under sine siste aktive år var Streif
engasjert i rekefiske i Barentshavet og lodde
tråling langs Finnmarkskysten. Våren 1979
ble hun lagt opp på Rognan og senere
samme år kondemnert. Den 30. desember

1979 ble så Streif mett av dage, senket i
Saltenfjorden.

STREIF

Bygd 1901 av tre ved Westerviks Skeppsvarv (Emil
Nordström), Västervik, Sverige. Opprinnelig rigget
som 3-mastet skonnert uten hjelpemaskineri.
Tonnasje, som ny: 106,03 brt, 180 dvt.
Dimensjoner, som ny: 95,5 x 23,5 x 8,3 fot.

07/1901: Levert til J. P. Lundgren m. fl., som
MÅRTEN (JMHL), registrert i Skillinge
(Reg. nr. 3911). Pris SEK 24.000.

03/1912: Overført til nytt rederi i Skillinge, J. P.
Lundgren fortsatt hovedreder.

10/1915: Solgt til Axel Werner Lindblom, Halmstad,
Sverige. Pris SEK 18.000.

11/1916: Solgt til Svenska Cementförsäljings A/B
(Scharengrad), Malmö, Sverige. SEK

09/1917: Installert motor, 1 syl., 40 BHK, fra J. &
C.G. Bolinders Mek. Verkstads A/B.

11/1919: Solgt til M. P. Bjørnstad A/S, Narvik,
omdøpt BJERKVIK, registrert i Narvik.
Pris SEK 75.000.

1920: Overført til A. F. Bjørnstad, Narvik.
05/1923: Solgt til J. Johansen & H. Moen, Laksevåg,

registrert i Bergen.
03/1924: Solgt til Per H. Petterson, Husum, Sverige,

05/1928: Solgt til Karl J. Fremling rn.fl., Lemland
på Åland, Finland. Pris SEK 17.000.

/1934: Ny motor, 2 syl. Tuxham, 100 HK.

/1947: Solgt til Gunnar Helgesen, Sandnessjøen.
06/1949: Levert totalt ombygget fra Kåre Hansen

/1965: Nytt fiskerinr., N-311-AH (Alstahaug),
grunnet kommunesammenslåing.

ca. 1976: Overført til Gunnar Helgesen, m.fl., 6260
Skodje. Nytt fiskerinr.: N-5-SL (Saltdal).

Atle Bjørnåli (f. 25.04.1919), Hemnesberget.
Andreas Hals (f. 1927), Rognan.
Per Helgesen (f. 11.08.1935), Rognan.
John Helgesen (f. 08.04.1944), Rognan.
Bård Kolltveit m.fl.: "Fraktenæringen 1935-1985",

Gothard Wahl (f. 12.02.1909), Fauske.
Rederi AB Gustaf Erikson, Mariehamn, Åland.
Arkivet i Nordland, Bodø

Sjöhistoriska Museet, Stockholm, Sverige.
Ålands Sjöfartsmuseum, Mariehamn, Åland.

10/1942: Solgt til Rederi AB Ponape (Gustaf
Erikson), Mariehamn, Åland, Finland.
Pris FIM 600.000.

/1 944: Beslaglagt av tyske myndigheter da Finland
sluttet fred med Sovjetunionen høsten

1944.

/1 945: Tilbakelevert til Rederi AB Ponape (Gustaf
Erikson), Mariehamn, Finland.

/1946: Solgt til Wahl & Kvandahl, Fauske,
omdøpt SILØY. Pris NOK 8.500.

/1 950: Skiftet motor, brukt Bolinder, 240 HK,

installert ved Saltdal Patentslipp, Rognan.
/1 960: Skiftet motor, Wichmann ACA, 300 BHK,

12/1979: Kondemnert og senket i Saltenfjorden
30.12.79.

Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige.
Kåre Helge Sund, Hemnesberget.
Kåre Hansen Sund (1904-1988), Hemnesberget:

Etterlatte papirer.
Nils P. Vigeland m.fl.: "Norge på havet", bind 4,

Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo.

SKIPETNR. 2 - 2000

50.000.

omdøpt SIRIUS, registrert i Husum. Pris
SEK 24.000.

Sund Båtbyggeri, Hemnesberget, registret
som nybygget STREIF (LAEP) av
Sandnessjøen, fiskerinr. N-3-SS. Pris NOK
275.000.

Tonnasje: 146 brt, 72 nrt.
Dimensjoner: 109,4 x 24,2 x 9,7 fot.
Skiftet motor, brukt Bolinder, 120 HK,
installert.

installert ved Ulstein Mek. Verksted.

Bergen 1985.

Oslo 1953.

Kilder:

f ; '
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iyjjfED den enorme produksjon av Liberty's, kan man værefreidig nok å spørre om amerikaneme hadde tid,
JL Væ. anledning, kapasitet og økonomi til å bygge andre skipstyper? Åjoda, massevis! Det erfristende å sitere
President Ronald Reagan. Kort etter tiltredelsen ble han spurt om hans nylig etablerte administrasjon kunnefå
USA tila tro på seg seiv igjen: "Ohyes! You aintseen nothin yet"!

Ide samme krigsårene som USA "spydde 1941 - hadde "mye åta igjen". USA fikk tusener. Alle typer militærfly i det enorme
ut" over 60-OCEAN-båter og 2.710 "krigen ved sin egen dør". Roosevelts ord antall av 175 - 200.000 ! Bare av DC-3
LIBERTYs på tilsammen 28,5 mill.t.dw., på "The Liberty FleetDay", 27. sept. 1941, Dakota (militær benevnelse C-47. Cargo)
bygde USA også mer "normale" sivil- mili- ved leveringen av den første ekte Liberty, transportfly ble det produsert 10.123 med
tære skip etter konsepter som før nevnt. Patrick Henry, var blitt blodig alvor. transportutstyr. Bombefly: B-17. Flying
Denne delen av amerikansk skipsbygging Glem heller ikke at USA hadde 20 Fortress: 12.731, B-24. Liberator: 18.188
utgjorde 18 mill. t.dw.; mesteparten ved millioner - kvinner og menn - i militær ogB-29. SuperFortress: 3.970, for ånevne
tidligere etablerte verft som USMC fikk tjeneste, hvorav 16 mill. fullt operative de største. I tillegg rundt 100.000 jagerfly
gjenåpnet i American Shipbuilding Pro- soldater i alle våpengrener. Samtidig skulle av forskjellige typer.
gramme, 1936/37. det sivile samfunnet drives så "normalt" som Millioner av reservedeler til "alt mulig

Parallelt med alt dette foregikk en enorm kom hjem. Midt oppe i alt dette pågikk og telefoner, prefabrikerte/fullt utstyrte pro
militær skipsbygging av alle slags krigs- annen sivil- og krigsproduksjon av alt som visoriske flyplasser. Alle typer våpen og
fartøyer; fra de minste u-båter til jagere, trengtes for USA -og mange allierte: ammunisjon til "alt og alle". Alt av personlig
kryssere, slagskip og hangarskip. - også i Krigsfartøyer av alle slag, andre typer soldatutrustning. Noen tusener lokomo
stort antall! USA som mistet nesten hele sivile skip og landgångs- fartøyer fra de små tiver - diesel og damp, og utallige gods-
Stillehavs-flåten i det japanske Pearl Har- til flere tusen tonns deplasement. Kanoner, vogner. Mat og frukt i alle farver og fasonger
bor- angrepet, søndag morgen, 7. desember tanks og militærkjøretøyer i flere hundre- etc. etc. etc. - i helkontinuerlige skift!

Liberty-skipet]ohn W Brown i konvoy kan stå som symbolpå den storstilte amerikanske skipsbyggingsprogrammet.
Kunstneren er Oswald Brett, courtesy Project Liberty Ship

Del 2: Victory og C-l

mulig mens sårede og falne i stort antall og umulig", mengder med radarer, radioer

Av Rolf Kristensen
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Det bakenforliggende arbeide før C.3-B) måtte ikke overstige veiers eller
produksjon av alt dette, snakkes det ikke jernbaners kjøreprofiler og vektbe-

så mye om: Gruvedrift for kull og malm, grensninger frem til skipsverkstedene. kontinent, aksemaktene -

smelte- og stålverk, anleggsarbeide. Enda et område som har lett for ågå i § undervurderte før de angrep
Modernisering av veier, jernbaner og glemmeboken: Reparasjon av krigsskadete ~. , , , ,
transportsystemene på elver og langs skip. Av dem var det mange gjennom årene;
kystene. Alt med kapasitetsøking som seiv militære og handelsfartøyer. USAs egne og
amerikanerne nesten ikke trodde var mulig alliertes. Av sikkerhetsmessige årsaker ble
da de så resultatet. et stort antall større fartøyer i Royal Navy

Omtrent alt utstyr til selve seriebyggingen reparert og overhalt i USA. Østen-flåten
av Liberty og de fleste andre skipstypene, oftest i Australia.
ble produsert i den gjenopplivede industri
"all over the States"- slik USMC hadde Hele denne enorme innsats varte i nesten

bevirket. Seksjoner og andre større deler, fire år. Døgnet rundt, året rundt, hverdag
som f.eks. vannrørskjeler i halvfabrikata, og helg; mens altså 20 mill. i sitt livs beste
dampmaskiner og turbiner/el.generatorer alder var i militær tjeneste med store tap!
(til T.2-SE-A1, Victory, C.l-B, C.2-B, Bak alt dette sto en anonym hær av slitere,
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Length, overall

Beam, moulded

Draft, loaded

Gross tonnage

Deadweight tonnage

A steel shelter deck vessel with raked stem and cruiser stem. Eighl passengers are accommodated in four staterooms.
The propelling machinery consists of cross-compound lurbines geared to a single screw. Machinery and boilers are

arranged in one compartment

Victory-skipet Bluefield Victory underfullfart, dvs nærmere 20 knop,
Foto via Project Liberty Ship

GENERAL CHARACTERISTICS OF STEAMSHIP BLUEFIELD. VICTORY (VC2-S-AP3 DESIGN)

455' 3" I Mochinery

62'

28' 6" . Speed, knots

10,734 Crew, opproximotely 49

7612 I ] Cruising ronge, miles

TYPICAL VICTORY CARGO VESSEL

formenn, konstruktörer, trouble-shootere;

kvinner, pensjonister og hørbare pådrivere.
Og omtrent hver person i denne hjemme
hæren fikk sorgens budskap i egen familie,
hos venner eller naboer om falne eller

krigsinvalide. Imens jobbet de nesten livet
av seg seiv under mottoet: "The Job has to
be done"! Ingen var i tvil om at jobben var
å bekjempe fiendene og få fred i verden - så
raskt som mulig.

Kort sagt: USA var den frie og okkuperte
verdens verktøymaker, våpensmie og
spisskammer. Her kan vi virkelig snakke om
"American Speed & Forces"! Og Canada
fulgte godt opp - med soldater og krigs
materiell til lands, vanns og i luften! Det
har lett for å bli helt glemt.

Det var denne enorme kreativitet, indu

striell og økonomisk kapasitet, fighting
spirit og stayer-evne - på hele det Nord-

Japans overfallsangrep på Pearl Harbor -
midt i morgenbønnen søndag morgen 7.
desember 1941, ble i USA sett på som så
nedrig at det tente hele nasjonen, uansett
rase og religion. Dessuten midt i to-sidige
handelsforhandlinger mellom Japan og
USA, mens Den oppgående Sols sønner var
like smilende.

Som mange har sagt og skrevet før meg:
Det hele var en BRAGD! Fremdeles er den

det. Kanskje ikke helt forstått i våre dager?

SKIPETNR. 2 - 2000
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Mochinery TURBINE Båle capagity cubic feet

: : Hold No. I |_ 70,425
Horsepower, shafl - 8500 u.. .. „ ' —: Hold No. 2 76,760

Speed, knots 16.5 Hold No. 3 136,190

Cruising range, miles '' 20,000 Hold Na4 l00-300
Hold No. 5 69,535

Cre», opproximotely [ 49 | | TotoJ ' | 4 53,2TÖ~
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*** VICTORY
Typenr.: VC2-S-AP2 = Standardversjon.
Turbinskip, ca. 10.700 t.dw., ca. 7.640
br.reg., 471.3pp/62.2/28 fot, forlenget
bakk, lukket shelt.dk., 5 luker, stålluker i

alle dekk, 10-14 el.wincher, tungløft opp
til 50 tonn.

15,5 knop = " 1 5-miler". 6.600 SHP vanlige
Ht. og Lt. dampturbiner nedgearet til en
propellaksel. 2 x 300 kW/240 V.dc.
turbogeneratorer, 2 stk. vannrørskjeler, 500
Ibs = 35 atm(bar), overhetet damp
temperatur: 842 oF = 450 oC, Oljeforbruk
37 tonn/døgn.
Alt hjelpemaskineri elektrisk drevet.
Turbiner og gear fra Allis-Chalmers, Gen
eral Electric eller Westinghouse. Kjeler fra
Babcock & Wilcox, Foster Wheeler og
noen fra Combustion Engineering.

Victory bygdes også med 8.500 SHP, 17,5
knop = "17-miler", med døgnforbruk på
48 tonn. Utstyr og dimensjoner som
standardversjonen, men kjennspak med en
høyere skorstein.

MedAllis-Chalmers gear og turbiner var
kj elene vanligvis fra Babcock & Wilcox.
Foster Wheeler fulgte Westinghouse og
General Electric. Combustion Engineer
ing "fylte på" ved underkapasitet hos de
øvrige kjelebyggerne.

VICTORY-båtene var freidig sagt et
"videreutviklet barn" av The Libertys.
Utover høsten 1943 hadde "vekten vippet
i riktig retning" en tid. USMC hadde
forlengst begynt å vurdere videreutvikling
av skrog og byggemetode for Libertys; også
med øye for "tiden og skipsbygging etter
krigen". USA hadde lært av de seriebygde
skip fra 1. Verdenskrig. De var lite brukelige
til fredens tjeneste. Etter opplag helt fra den
tiden var de siste iallfall kommet til nytte
nå - som skrapjern og tilsats i nytt stål.

Problemet var "bare" at USA nå trengte et
kraftig, hurtiggående transportfartøy for de
store avstandene til og fra krigsområdene i
Østen. Fartøyene måtte være flere og
hurtigere enn de relativt fa 15 knops C.2-B
og 16 knops C.3-B som var i tjeneste. Som
da T.2-tankernes akterskip ble omkon
struert fra vanlig turbindrift til Turbo-
Elektro, vinteren 1941/42: "ONE prob
lem is NO problem". Med tilføyelsen:"...
if it s BIG enough", denne gang!

Dermed startetVTCTORY-prosjektet i regi
av American Shipbuilding Programme
med Liberty som utgangspunkt, og
type-nr.: EC2-S-AP1.

Norges eneste Victory-skip, Sun Karen av Tønsberg, var opprinnelig Colorado Springs Victory,
levert ijanuar 1945, men senereforlenget til 11.988 tdw. Skyfotos

Mandat /utviklingsarbeid klarla at typen
ikke var noe Emergency-skip. Typenr. ble
VC2-S-AP1; V = VICTORY, C = Cargo,
2 = Sizedefmition, S = Steam, AP = Ad

vanced Propulsion, 1 = Pilot-Project.
Tonnasjen ble stort sett den samme; t.dw.,
brutto og netto reg. Den og deler av
byggemetodene var omtrent det eneste!
Nesten 60 % større fart (alle skrog bygd
for 17,5 knops fart), måtte gi mange og
omfattende förändringen

Skroglinjeendringer, særlig under
vannlinjen. Block-koeffisienten måtte
reduseres, baug- og akterskipsformen
forbedres strømningsmessig, lengde /
breddeforholdet endres, langskipsstyrken
økes betraktelig, dekks- og luke
konstruksjonen styrkes osv, osv. For å
beholde kubikken med et slankere skrog,
ble bakkdekket oppbygd og forlenget over
lasterom Nr. 1. Prisen for "utvidelsen",

kombinert med det slankere forskipet, var
at båtene "trimmet noe på nesa" med max
dødvekt og fulle rom.

Typenummer, skipsnavn,
byggepris

Byggestart ble fasdagt til årsskiftet 1943/
44. Planene holdt.

USMC kalkulerte videre med at produk
sjonskapasiteten for turbiner, gear, aktuelle
vannrørskjeler og resten av skipsbygnings
industrien nå tålte "The VICTORY Ship
Programme", selvom skipene var nokså
kompliserte, arbeidskrevende - og skulle
vare en stund.

Litt forsinket ble den første, United Vic

tory, levert 28. febr. 1944 fra Oregon Ship
building, Pordand. Verftet var rearrangert
fra Libertys og ble ett av flere Victory-verft

for "17-milere": VC2-S-AP3. For åha

kortest mulig avstand mellom byggeverft
og lastehavner for krigsmateriell til Østen,
ble de "Vestkystskip". "15-milerne":
VC2-S-AP2 påbegyntes noe senere ved
andre verft.

"The VTCTORYs shall last beyond the hope
fullyfutureHorizon ofPeace, but beprepared
for War, and give good service in both", var
en del av målsettingen verftene skulle bygge
etter. Seiv med denne utfordringen, tok hele
den involverte industrien programmet på
strak arm. USMC hadde kalkulert rett -

også her.

I første halvdel av 1944 bygdes flest
"17-milere" med 8.500 SHP, i alt 117 Vic

tory Transport. US War Shipping Admin
istration trengte dem mest. Etter-hvert ble
forholdet mellom dem og " 1 5-milere", med
6.600 SHP, nesten omvendt med 414 Vic

tory Cargo.
Byggingen gikk litt "opp og ned". Den

rene seriebyggingen ble avsluttet i løpet av
1945 med 531 VICTORY-skip som
resultat. Noen av de siste ferdigbygdes etter
samme ordning som LIBERTY-ene: Be
nytte komponenter som "var i farta". I
tillegg 3 Victory Passenger & Cargo Ships;
VC2-S 1 -AP7, levert på nyåret 1947! Totalt
ble 42 Victory-kontrakter kansellert.

De første 33 etter United Victory var
"17-milere", som US-Navy overtok og
arrangerte for sitt bruk med allsidig
bestykning, fikk typenr. VC2-S-APA, Fast
Attack Transport. De fikk allierte lands
"fornavn". US-Navy hadde også samme
typen uten "etternavnet" Victory, men
andre lands navn. Derimot varVictory med
på US-Navy's vanlige "1 5-milere". Der ble
himmelstjerner benyttet som "fornavn".
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C-l A-skip i norsk etterkrigsversjon. Defleste ble til å begynne med brukt i linjefart, og Hav, tidligere Cape Pembroke -se side 31 - ble anvendt i
Staubo-Horn Line mellom USA og Middelhavet inntil den ble solgt i 1954. Ukjentfotograf

US Army Transportation navnga sine Vie- 1950/60 årene. Selvom farten på disse ble kjeleanlegg! Sannelig finnes også et par
tory-skip etter egne krigshelter i nasjonens øket til 20 knop, var de likevel mer ombygde T.2-skrog "in The Navy" til
tidligere krigerske fortid. Resten ble økonomiske ved at spesifikt oljeforbruk romfartskontroll- og radarstasjonen
navngitt etter USA-byer - store og små, redusertes vesentlig.
universiteter, høyskoler, natur-reservater og Til tross for "good service in War and
distrikter. Det var nok å ta av! Peace": VICTORY-båtene var "tørste"; noe

de hadde felles med alle krigsbygde

Kilder jeg har hatt tilgang på, viser ikke noe turbinskip. Med et spesf.forbruk på ca. 235
sikkert om Domestic War Cost. Men gr/SHP/h brant "15-milerne" ca. 37 tonn Motorskip, ca. 8.000 t.dw. (412 x60 x 25)
realistisk bør den kunne settes til US dollar i døgnet og " 1 7-milerne" ca. 48 ! Seiv med fot> X 4 knoP> flush-dekker, 2 dekk og
2,5 Mill., ved sammenligning av øvrige krigens målestokk var det mye for en shelterdekk, 5 luker (stål lukeseksjoner i alle
typer, kompleksitet og kostnadsnivå tatt i 10.000- tonner. Men damp-teknologien dekkene), sideporter til hoveddekket,
betraktning. Noe "dusin-kram" var såvisst var nå engang slik "i de tider". I tillegg var el.wincher og 30 ts. tungløft.
ikke VICTORY-båtene. Langt derifrå! den driftssikker, robust og relativt enkel. 2 stk- NORDBERG, Milwaukee, 2-takt,
Også denne typen var "forut for sin tid" på Det var viktigst. 220 o/min - elektromagnetisk kobling og
samme måte som førkrigskonstruksjonene De mest presserende transportbehov nedgearet til 1 propellaksel =9O o/min,
C- båtene og T.2-tankerne. Noe begynte å flate ut etter noen fredsår. Freds- 4.800 IHK.
"tilleggsnytt" kom ombord allerede ved lev- økonomien kom etterhvert på plass. Die- 2 stk- 1 ER1 RISE, 6-cyl/4-takt x 250
ering: God radar, nyutviklet radioutstyr og sel-motorene fikk både tungoljedrift og *W, 220/110 Vdc.
siste nytt i navigasjonsutrustning. Ikke alle turbo-lading, og hadde betydelig lavere Ak hjelpemaskineri elektrisk og "dobbelt
andre typer hadde det før etter noen år. spesifikt oljeforbruk. Samtidig steg av alt . 2 stk. vannrørs exhaust/hjelpekjeler
Dette kan høres rart ut i dag. Men husk at oljeprisen en del. med trykk =65 lbs.= 4,6 ato(bar).
på slutten av krigen var slikt utstyr fremdeles Korea-krigen sluttet i 1953. Og da En kompakt overbygning midtskips med
prioritert for rent militært bruk, når vi Suez-krisen i 1956 resulterte i enda "noen innredning.

unntar radio-samband av forskjellig slag. cents" stigning i oljeprisen, var tiden ute
for "The VICTORY s good service in * C.l-B

I . . 1 • • J Peace" - iallfall under høykostflagg. En Turbinskip, ca. 9.000 t.dw., 4.400 SHP,
VlCtOry-Skipene l etterkrigstid moderat skrogforlengelse i forkant av 14,5 knop,2 stk. vannrørskjeler, Babcock-

VICTORY-skip ble også solgt Worldwide midtskipet hjalp litt på den før nevnte Wilcox eller Foster Wheeler, 500 lbs.= 35
i ganske stort antall under Merchant Ship "sligHt trim to the Nose" på last. Dessuten atm(bar) , overhet.temp. 450 oC.
Såles Act, 1946/47, vesendig 15-milere'. ga den 0gS| noe forlenget "liv" under Turbiner og gear: Allis-Chalmers, Gen-
Til Norge kom det bare ett, Sun Karen, høykostflagg. eral Electric, Joshua Hendy eller Westing
noen år etterpå (mer om den senere) . Flere house. 2 stk. turbogen. x 350 kW/240 Vdc.
USA-linjerederier, som Isbrandtsen, Presi- Fortsatt er noenprepared for War". US Turbiner og kjeler ble levert fra byggere
dent Line, Lykes Lines og United States Navy har flere "17-milere" for transport, i høvelig transportavstand til aktuelt skips-
Lines, kjøpte helst 17-milere ror sine satelittkontroll, hydrografisk forskning, verft. Derfor såpass mange leverandører.
linjer. De var i drift til de mer økonomiske hjelpeskip under romferder og flytende Dimensjoner, dekksutstyr, overbygning og
og større "MARINER" og "LYKES radarstasjoner. Inntil for få å siden gikk de innredning stort sett som Cl-A, men 27
AVON-DALE" kom som prototyper i forsyne meg med orginalt maskin- og fot dyptgående.

De for nordmenn mest
kjente førkrigstypene
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C-l A-skipet ble nok best kjente og
likt av de amerikanske krisgstypene.
Bildet viser Cape Pembroke
Uggende i New York i fullt
krigsutstyr. Skipet ble solgt ved Ship
såles Act til Norge og overlevert til
Helmer Staubo & Co 2. juledag
1946 i New York, hvor det ble

omdøpt Hav. World Ship Photo Li
brary
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C-l A-skip innkjøpt til Norge:

opprinnelig navn levert kjøptførste norske senere norske navn avhendet

Cape Arago 4.43 PS 4.43 General Ruge Belgrano, Strom Gunhild Solgt 11.66 Filippinene
Cape Barnabas 4.43 PS 4.43 General Fleischer Tortugas Solgt 5.67 Filippinene
Cape North 10.43 PS 10.43 AlfLindeberg Sunrose, Strom Forest, Rytterholm Opph 2.72 China
Cape River 1.44 PS 1.44 Narvik Stranger Solgt 7.59 Uruguay
Cape Constantine 6.43 PS 11.46 Hindanger Tampa Solgt 6.67 Filippinene
Cape Falcon 9.44 PS 11 A6 Grenanger Herbjørn Solgt 8.66 USA/Panama
Cape Beale 12.44 PS 12.46 Hørda Sunland Solgt G.GG Hellas
Cape Pillar 10.43 PS 12.46 Sygna Solgt 1.66 Filippinene
Cape Poge 11.43 PS 12.46 Stockholt Herland, Concordia Herland Solgt 10.64 Filippinene
Cape Porpoise 9.42 PS 12.46 Bowhill Sunhill Solgt 11.67 Hellas
Cape Blanco 3.43 PS 12 AG Bra-Kar Toro Solgt 6.67 Filippinene
Cape Boyer 10.44 PS 1.47 Bowplate Sunbeam, Germont Opphugget 2.69 Taiwan
Cape Florida 7.43 PS 1.47 Skaubo Solgt 5.55 USA/Liberia
Cape Pembroke 11.44 PS 12 AG Hav Solgt 2.56 Danmark
Cape St Elias 12.42 PS 12.46 Bowrio Nopal Branco Solgt 3.67 Filippinene
Cape St George 7.42 PS 12.46 Ravnanger Nopal Verde Solgt 7.66 Filippinene
Cape Fear 6.43 PS 1.47 Cape Fear K C Røgen&s, Sunrell, Solmich Opphugget 7.71 Taiwan
Cape Nun 7.44 PS 2.47 Bouimonte Gasbras Norte, Mundogas Norte Solgt 7.69 Liberia
Cape Palmas 12.43 PS 1.47 Ferncape Ranborg Opph 3.70 Hong Kong
Cape Trafalgar 4.44 PS 1.47 Høegh Trader Solgt 7.58 Danmark
Cape San Blas 7.43 PS 1.47 Kim Solgt 3.56 USA/Liberia
Cape Spencer 12.42 PS 2.47 Elin Horn Solgt 7.63 Filippinene
Cape Faro 4.44 PS 2Al Crux Grey Master, Siredal, Sunfalcon,

Sol Tulla, Scandia Falcon
Concordia Falco,

Opph 12.72 Taiwan
Cape Lopez 2.44 PS 2.47 Frierfjord Ryttersund Opphugget 1.72 China
Cape Sebastian 8.44 PS 2Al Eidanger Solsyn Solgt 11.71 Singapore
Cape San Antonio 12.43 PS 3Al Nyhaug Concordia Capo Opphugget 3.72 China
American Manufacturer 4.41 WPS 2.48 Høegh Merchant Mathilda Solgt 9.63 Filippinene
Montcalm/Cape Ducato 6.44 PS 4.57'Tyr Solgt 4.61 Filippinene
Gerda Dan/Cape Gaspe 6.44 PS 5.61 Tysla Viksjjord, Ryttervik Opphugget 1.72 China

C-l B

Trinidad/Cape Meredith 9.43 CS 9.48 Trinidad Solgt 6.66 Hellas
Natalie O "Warren/Cape Diamond 2.44 PJ 9.61 Mundogas West Opphugget 6.67 Spania

CS - Consolidated Steel Corp Ltd, Wilmington Del PS - Pennsylvania Shipyard Inc, Beaumont Tex
PJ - Pusey & Jones Corp, Wilmington Del WPS - Western Pipe & Steel Co, San Francisco

\ 'i*
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Av Cl-A og -B ble det bygd bare 173,
vesentlig -A, med motor, fra 1941/42.
Bortsett fra noen "prøveskip" ble ikke -B
bygd før turbin/kjele- og gearprodu-sentene
fikk "lettere tider" utover i 1943. Da var

det verste over med byggingen av
turbindrevne marinefartøyer. Derimot var
det få kapasitetshindringer for motor
produksjoner i "Turbinlandet" USA; også
før "de lettere tider".

SKIPET NR. 2 - 2000

USMC hadde "styrt rett kurs" - på
mistanke eller med begrunnet beregning?
Derom tier historien.

Alle fikk "fornavnet" "CAPE" og var
kraftige, driftssikre skip. Populære i krig og
fred, med ferdig innbygde for-sterkninger
og ammunisjonsrom til god bestykning for
krigens bruk.

Hele 27 C. 1 -A kom til Norge 1946/47;
største enkeltsalg i Ship Såles Act. Noen ble
innkjøpt senere fra Danmark og England.
Tidlig på 1 970-tallet var det over og ut som
norskregistrerte. Da krevde linjefarten
større skip, høyere fart, mer mekanisert be
handling av lasten, kortere havneanløp,
redusert bemanning og øket automasjons
grad i driften.

Cl-A og -B-skipene ble særlig attraktive
for linjefarten. Særlig kom Wilh Wil
helmsen til å satse på slike skip med seks
enheter, hvorav fire ble anskaffet rundt

1960. Westfal-Larsen hadde fem og føl
gende linje-rederier hadde to hver: Fred
Olsen & Co, Den Norske Amerikalinje, J
Ludwig Mowinckels Rederi, Ivaran, Re
deriet Odfjell og Øivind Lorentzen, Leif
Høegh & Co, mens Bergenske, Fearnley
& Eger og Chr Haaland hadde ett hver.

Holter-Sørensens Sunrose, tidligere Nortraships AlfLindeberg, seilteflere årfor Saguenay
Terminals. NSS-Opedalssamlingen

Gamle kjente fra
"storhetstiden"

Øivind Lorentzens Bowmonte ble i 1953 bygget om til LPG-tanker. World Ship Photo Library

De øvrige norske skipene ble i stor grad
drevet på T/C til linjerederier.

Fra midten av 50-tallet ble flere solgt til
tranmprederier som fant god anvendelse på
T/C, hvor særlig canadiske Saguenay Ter
minals tok flere som ble omdøpt med navn
på forstavelsen Sun-.

Største enkelt-kjøpet av en type i Ship Såles
Act ble gjort med velberådd hu av norske
rederier. Cl-A var forlengst kjent ide
kretser som sterke og driftssikre 14 knops
motorskip. En god speed i flere etterkrigsår.
Det var viktigst for "Diesel-nasjonen"
Norge i etterkrigens tonnasjeknapphet. Og
like viktig: Norskinnkjøpte hørte til de sist
bygde; vesentlig i årene 1943/44. Noen få
i 1942. Samtlige bygd på veletablerte,
allsidige "gamle" verft.

C 1-A-båtene var representert i de fleste
norske linjerederier, og utrolig populære å
seile med - både for dekks- og maskinfolk i
en årrekke. Greitt og "lett" arrangert på

dekk. Oversiktlig og renslig maskinroms
utførelse med alt maskineri innkapslet.
Lugarer og innredning var "skandinavisert"
så langt som mulig. Gunner-lugarene ble
ombygd for 12 passasjerer; vanlig på cargo
linere i mange etterkrigsår - før Jet-alderen.
Her er attesten: "Cl-A har vært i lang og
tro tjeneste hos de beste familier kysten
rundt - og skikket seg vel". Kanskje finnes
fremdeles noen på havene under eksotiske
flagg?

Maskintekniskvar C 1 -A "forut for sin tid" :

Automatiserte prosedyrer for starteluft
kompressorenes start/stopp/fuktighets
avblåsing og tenning/slukking av exhaust/
hjelpekjelene ved variabel motorbelastning.
"Dobbelt av alt" innen viktige hjelpe
komponenter for driften. En i gang og en
på Stand-By. Generatorene leverte 220
og 110 Volt de.direkte for henholdsvis
el.-motorer/wincher og lys. Både HVM og
Hjm. var utstyrt med ferdige lagerskåler
etter samme prinsipp som nåtidens Die
sel-motorer - store og små. I skorsteinen
sto et nødaggregat med automatisk start
ved evtl. "Black-Out". Også noe nytt -
særlig for Ola Nordmann.

En finesse som resultat av de elektro

magnetiske koblingene: Begge HVM var
direkte omkastbare. Under vanlig manøver
kjørtes en motor Forover og en Akterover
med konstant "manøverspeed". Alt etter
som maskintelegrafen "beordret", slo
maskinisten bare inn eller ut den aktuelle

koblingen. Ved behov for større ytelse,
kjørtes begge motorene sammen med
"beordret" retning og ytelse. Egendig et
genialt system som fremdeles nyttes på en
del taubåter og mindre isbrytere i USA,
men lite utbredt i Europa.
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C.l-B turbinbåtene var også "forut for sin I 1961 kjøpte Øivind Lorentzen, Oslo propellaksel med omdr./min og teknisk

tid" med større grad av automatisering og T/S Natalie O Warren {Cape Diamond! utrustning omtrent som Cl-A fikk til slutt,

fyringskontroll enn det som dengang var 1944) fra Warren Petroleum Corp., Tulsa, Dette "prøveskipet" var blant dem som

vanlig. "Dobbelt av alt" i stor utstrekning ombygd til gasstanker i 1947. Lorentzen hadde vekselvis stempelkroner og-skjørt av

der også. Flere nye typer arbeids-besparende satte båten i drift sammen med rederiets spesiell aluminiumslegering som prøve ien

utstyr fantes på dekk og i maskinrom. Men andre gasstankere mellom USA og Syd- seksjon på den ene HVM. Etterhvert kom

en bakdel var det for maskinfolk: På grunn Amerika, og beholdt den til hogging i man til: "Det gamle er best, for the time

av nokså kompakt maskin- og kjelerom Santander, 1967.

med noe svak ventilasjon, oppsto en

kvelende og fuktig varme. Naturlig nok En noe uvanlig Cl-A kom 1948 i norsk til 1963 ved salg til Filippinene.

særlig merkbart på tropene. eie: Høegh Merchant, 9.140 t.dw. Som

Så vidt vites var det kun to Cl-Bi norsk navnet tilsier: Leif Høegh & Co., Oslo.

eie: Trinidad, Wilh.Wilhelmsen, Tønsberg Levert i 1941 fra Western Pipe & Steel

(Ex Cape Meredith, 7/1943, Consolidated Comp., San Francisco, døpt American

Steel, Wilmington, California). WW Manufacturer og satt i drift for United
i. • r -i i • Anrr c t- . T icu i a med krigstrusselens mistenksomme blikk,
linjefart til salg i 1966. States Lines pa US-Vestkyst som ett av nere {< °

c i cit ui j l j t •  «-ir i- » Prøveskipene" kom i drift 1940/41. Krigen
Spøkerulit ble det hevdet at navnet inni- utviklings-og prøveskip . -ru r r

; j r o o • , t->. aæ i • • i- -111-71 var i full gang og la grunnlaget for vtterligere
daa var ror a påminne om varmen! Dog Maskineriet var litt spesielt: l stk. /-cyl. o o e o o / d

hadde båten navnet allerede daWW kjøpte 2-takt Busch-SULZER, St. Louis, Mis- ors er *n^r. noen en rm§er" e v°r*1
j * Æ 1 M • rr • /enn 1/1 c USA enda ikke var kommet med, holdt
den. Men man kan jo aldri vite hvorror soun, 4.500 1HK, 14 knop. Samme type

i, 1 1 11 n / 1 1 1 li- -i USMC på standpunktet om klargjøring for
navnet ble beholdt!: gear/elektro-magnetkobiinger til en r .j. L 1 • • i-

Høegh Merchant - med den ulykksalige Sulzer-maskinen som gav mye hodebryfor maskinistene. øverste dekk. Kraftige, relativt moderne
Skyfotos kanoner forut og akter. Hensiktsmessig

being". Høegh solgte båten i 1958 til Jacob

Christensen, Bergen. Navnet ble Mathilda

Da C. 1-båtene ble prosjektert og konstruert
sist på 1 930-tallet, var det nok styrkemessig

montasje av allsidig bestykning: Mitraljøse

reder i alle fire hjørner av midtskipsbyggets

kanoner forut og akter. Hensiktsmessig

armering/lett pansring av midtskips

overbygget hvor all besetning hadde sine

lugarer. Alle køyer trukket inn fra ytre sider.

Minimalt glass-areal, også i styrehuset.

Ferdigproduserte panserplater tilpasset alt

glass-areal fulgte med som "reservegods".

Med basis i erfaringene fra "prøveskipene",

kom bygging av Cl-A forsiktigvis i gang

1941/42. Men selve seriebyggingen ble ut

satt til "vekten hadde vippet i riktig retning"

i 1943. Det nevnte utstyret kom på plass

ved bygging. Allerede ferdige båter fikk sitt

montert i rask rekkefolge. C.l-B turbin

båtene ble bygd etterhvert som produk
sjonskapasiteten for gear og turbiner tillot.

SKIPETNR. 2 - 2000

C. 1-båtene i krigen

C-l B-skipet Trinidad ved
Filipstadkaien i Oslo.

Foto Olav Opedal - NSS-
Opedalssamlingen
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Kjente C-l A'er i flåten:
Øverst Westfal-Larsens Eidanger medAlcoa
Steamships merke i skorsteinen. Foto via World
Ship Photo Library.

I midten Fred Olsens Bra-Kar pa Oslo havn,
fremdeles med de opprinnelige vinduene i
styrehuset. Foto via Alex Duncan (trolig Per
ErikJohnsen).

Nederst Solstads Scandia Falcon som ble det

siste C-l A under norsk flagg, solgt til
opphugging i desember 1972. Det hadde da
hatt syv navn gjennom 25 år i norsk eie.
Waterweg Photos
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At krigsforberedelsene og utstyret virket, heldigvis ikke alvorlige. Lykken var likeledes
kan følgende være et eksempel på: på besetningens side; svært få skader.
GeneralFleischersjøsatt som Cape Barnabas, Men 19. november kunne det gått helt
17.1-43, levert i april 1943 fraPennsylva- galt: Alarmen går litt over kl. 7 om
nia Shipyard, Beaumont, som General morgenen. Alt skyts spiller opp mot tre
Fleischer til Nortraship og bemannet med japanske Zero-Kamikaze selvmordsfly To
nordmenn fra første dag. Invasjonen på bryter av mot andre mål. Det tredje stuper
Filippinene begynte med slaget i Leyte- ned mot General Fleischer, far flere treffere
bukten, 21. oktober 1944. Under fra skipets skyts -og går rett i samson
legendariske General Douglas MacArthurs postene på fordekket. Eksplosjonen er
kommando gikk 175.000 mann, fra voldsom. Når ild og røyk legger seg, finnes
forskjellige nasjoner og trosretninger, i land restene av en vinge på dekket. Andre
fra 700 fartøyer - også norske. vrakdeler henger i samsonpostene og

første dag og losset viktig krigsutstyr mens Utrolig nok ble ingen på kanonplatt
kampene raste. Alt skyts "var i gang" mot formen forut, eller andre skadet, selvom
japanske fly og land-batterier. Dette splintene regnet ned over skipet! Så all
fortsatte ved andre militære bruhoder skipet beskyttelse virket som den skulle, og
flyttet til med utstyr og ammunisjon. Først kampdisiplinen må ha vært god. Selve
28. november avgikk GeneralFleischerLeyte skipet fikk vist at det "tålte en støyt";
for siste gang. I mange angrep mot "alt og fremdeles ingen alvorlige skader!
alle" fikk også dette skipet en del skader; Skipet ble Wilh. Wilhelmsens Tortugas i

GeneralFleischervax med fra invasjonens bommeme!

Blant de siste rederier som brukte C-l M-AVl-skip var C T Gogstad & Co som drev dem i
linjefart mellom USA og Mellom-Amerika. Lars Viking ble solgt i 1965 om bygget om til

borelekter. Foto via Alex Duncan

1946. 1 1967 ble det solgt til - ja, nettopp:
Filippinene(!), fikk navnet President Lau
rel, senere Lucky Nine (!) - passende til
krigshendelsene - og seilte videre i kong
Neptuns rike inntil hogging i 1975.

*** C.1-M-AV1: Motorskip, Baklader, ca.
5.100 t.dw., 10 knop, (338 x 50 x 23) fot,
kort bakk, oppbygd poop, 3 rom, 4 luker,
lite strongrom aktenfor overbygget,
el.wincher, 10 ts. tungløft.
Vanligvis 1 stk. 6-cyl NORDBERG,
Milwaukee, 2-takt, ca. 2.400 IHK, 220 0/
min., direkte omkastbar.

2 stk. ENTERPRISE, 6-cyl/4-takt x 250
kW, 230/115 Vdc.

En del av de som ble bygd i 1944/45, fikk
installert 8-cyl. Busch-SULZER, St.Louis,
2-takt, ca. 2.400 IHK og 2 stk.
BALDWIN, 6-cyl/4-takt x 250 kW, 220
Vdc.

Dekks-/lukeutstyr stort sett som C. 1-A og
-B.

Noe over 200 ble bygd inkl. påbegynte
skrog ferdigstilt etter krigen. Dimensjonene
var tilpasset mindre verft ved elver og bygge
steder med begrenset vanndybde. Der ble
de fleste bygd. Enkelte steder var vann
dybden for liten til skrogets dyptgående ved
sjøsetting, vanlig måte eller sideveis. Der
bygdes skrogene på store gruntgående
firkant-lektere. De sleptes til dypere vann,
skroget "sjøsatt" og ferdig-utrustet ved
samleverft. Kanskje det er derfrå lektersjø
setting av offshore-stålkonstruk-sjoner
kommer.

Såpass mange som 14 ble innkjøpt til Norge
av denne langsomme typen, hvorav 13 ble
overtatt i 1946/47 under US Ship Såles Act,

SKIPET NR. 2 - 2000

C1-M-AV1

Det kom tilsammen 14 C-l
M-AVl-skip i norsk eie,

rommelige 5000-tonnere med
en Nordberg-dieselpå 2400

bhk. De var tila begynne
med ettertraktet i linjefarten,

men falt etterhvert ut med

Høegh Aronde skullefa sitt
navn knyttet til et tragisk

forlis i 1963. Skyfotos

sin lavefart.
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og franskmannen Canche som ble kjøpt til øvrige ble i stor grad sluttet i amerikansk Middelhavslinje. Begge var bygd ved
Tønsberg i 1954 som SunGleam. Som med fart. Svenske rederier kjøpte også et par. Lindholmen, Gøteborg, 1947 og 1948.
C-l A-skipene ble de fleste kjøpt for å C. 1-M-AVl-båtene var trauste slitere. De 3.000 t.dw. 6-cyl GøtaVerken (lisens-bygd
brukes i linjefart. "kom ikke så brått" med sine 10 - 10,5 av Karlstad Mek. Verkstad), 2.600 IHK, 14

Bursa, Bandeirante, Palma og Carinable knop. Flere "Norges-interne" salg her også. knop.
satt inn i Den Norske Syd-Amerikalinje, Men ett salg var spesielt: Bursa og I mars 1963 forliste Høegh Aronde vest
mens Norlantic, Norindies, Norlindo, Bandeirante ble som henholdsvis Høegh for Marokko på nordgående reise fra
Norvana og NorseCaptain ble sluttet til den Aronde og Høegh Abeille innsatt i Høeghs Vest-Afrika i uvær og stor sjø. Dessverre
amerikanske Norgulf-linjen og seilte der i Vest-Afrika Linje i 1954. Salget var et omkom over halvparten av besetningen.
mange år. Da denne gikk overende i 1958, "byttesalg". Fred. Olsen overtok Høegh
fortsatte C T Gogstad &Co med sin Vi- Mouette og Høegh Flore, ga dem navnene
king Line basert på denne typen skip. De Burgos og Bergamo og rett i rederiets

Fortsettes i neste nummer

med T-2 og N-3!
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C-1M-AVI

oppr. navn lev/verft kjøpt/norsk navn senere norsk avhendet

Rolling Hitch 9.45 PS 12.46 Bursa Høegh Aronde Forlist 2.63
Coastal Merchant 11.45 LDS 12.46 Norlantic LeifViking Kondemnert 1.62
Wall Knot 5.45 PS 12.46 Norvana Lago Viking Solgt 9.63 Hong Kong
Cable Splice 7.45 PS 1.47 Bandeirante Haøegh Abeille, Velox Solgt 4.66 Tyskland
Muscatine 4.45 GS 2.47 Palma Avance Solgt 6.68 Filippinene
Poinsett 12.44 LDS 2Al Carina Solgt 5.52 Korea
Charlevoix 12.44 FB 2.47 Benny Benny Viking Solgt 10.63 Italia
Sereven 7.45 LDS 2.47 Norlindo Solgt 4.59 Peru
Sheet Bond 8.45 PS 2.47 Norindies Solgt 12.56 Japan
Rockdale 5.45 LDS 2Al Apollo Solgt 5.52 Frankrike
Caledonia 3.45 KC 3Al Norse Captain Solgt 3.62 Filippinene
Kenosha 3.47 WB 3.47 Rio Dale Torian, Lars Viking Solgt 11.65 Frankrike
Clarion 5.45 FB 3A1 Løvdal Solgt 9.56 Peru
Canche/Persian Knot 9.46 SS 10.54 Sun Gleam Solgt 3.63 Italia

FB - Froemming Bros Inc, Milwaukee Wis PS - Pennsylvania Shipyard Inc, BeaumontTex

GS - Globe Shipbuilding Co, Superior Wis SS Southeastern Shipbuilding Corp, Savannah Ga

KC - Kaiser Cargo Inc, Richmond Shipyards, WB - Walter Butler Shipbuilding Inc, Superior Wis

LDS - Leathem D Smith Shipbuilding Co, Sturgeon Bay,

TYPICAL CI-M-AVI CARGO VESSEL

GENERAL CHARACTERISTICS OF MOTORSHIP KNOB KNOT

i .l. .. -,,„i „•> 1 BALE CAPACITY I CUBIC FEETV
Length, overall 338 8 Mochmery DIESEL : —=*~

Dry Cargo

Beam, moulded 50' Horsepower, shaft 1700 Hold No. I 48,670
. HoldNo.2 94,420

Draft, loaded 21' Speed, knots 11 Hold No. 3. 83,385

; Hold No.,4 (Trunked hotched) 1,455
Gross tonnoge 3805 Cruising range, miles 14,500 Total.. 227 930

~ ' Refrigerated Cargo
Deadweight tonnage 5023 Crew, opproximately 35 Ho l d A .. 9 830

There are two classes of this type. The AV-1 design has approximately 10,000 cubic feet of refrigerated cargo sp»ce

in No. 4 hold and the AV-3 design has approximately 103,000 cubic feet of refrigerated cargo space in Nos. 2 and 3 holds.
Diesel machinery, arranged aft. No passengers



I Forordet til første del av artikkelserien om

"USAs sivil-militære skipsbygging ", SKIPET,
Nr. 1/2000, er det godt jeg tar reservasjoner om
"noen faktamessige grunnstøtinger her og der".
Dessuten at jeg gjerne tar i mot korreksjoner og
tilleggs-opplysninger med kildehenvisninger.

Ang. Liberty-skipet "OCEAN LIBERTY",
("Park Holland", 9/1943), TS. Bendixen,
Lillesand, lot de ikke vente på seg. Selskapets
medlem, Thorbjørn S. Andersen, Lillesand, som
også er aktivt medlem i Lillesand Sjømanns
forening, har samlet en mengde stoff om Lille
sand-skip gennom årene. Fra ham har jeg både
muntlig og skriftlig fatt det riktige angående den
katastrofale "OCEAN LIBERTY"-brannen i

Brest, 28. juli 1947. Det jeg skrev i kortversjon
om lasten, brannen, ut-sleping fra havnen,
kanonild fra franske marine-fartøyer og eksplo
sjonen er rett. Men ikke skade-omfanget og
eksplosjonsdatoen, tross nitidig sjekking av
seriøse kilder - dog ikke "NH & ST".

I fig. konsentrat av sjøforklaring og andre oppslag
i "NH & ST" og "Lillesands-Posten", juli/au
gust 1947, skjedde følgende: Mens brannen
utviklet seg ved kai med to mindre eksplosjoner
og noe skade på skip og nærmeste kaiskur, ga
brann-vesenet opp. Mannskapet fikk ordre om
å forlate skuta i hui og hast.

"O.L." ble slept til grunt vann, utrolig nok
ikke langt fra gassverk og oljetanker! Der begynte
marinen beskyting for å senke eller vannfylle
skuta. Den voldsomme eksplosjonen kom ved
1630-tiden 28. juli. Et ildhav og røyk sto
hundre-vis meter til værs. Brennende treverk,

glødende skipsdeler og trykkbølgen forårsaket
enorme ødeleggelser i stor omkrets i en by med
provisorier etter krigsødeleggelsene. Dessverre
også 1.100 sårede og 20 drepte. Blant dem var
kaptein Eivind Holst. Han var ombord i en
losbåt. På noe avstand fulgte han marinens
beskyting, ble rammet av en splint i hodet og
døde momentant. Øvrig besetning, 34 mann,
kom fra det med det de sto og gikk i. Etter
"foreløpig oppkledning" og 6 dagers ventetid i
Brest før alle reisetillatelser var ordnet, gikk
hjemreisen via tog, buss og overnattinger så godt
det lot seg gjøre i et fremdeles krigsherjet, delvis
okkupert Europa. Besetningen var overveiende
sørlendinger. De reiste videre fra Oslo med
Kysthurtigruten. Dampbåtturen var som veder
kvegelse etter det de hadde opplevd - og overlevd
fysisk uskadet.
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Korreksjon om
eksplosjonen i «Ocean

Liberty», 1947

RKK, 7. mai 2000.

Vår store maritime avdeling inneholder i dag ca. 300 titler med norske, engelske
og amerikanske bøker. Vi importerer bøkene seiv og nye bøker kommer månedlig.
Fra vårt store utvalg nevner vi:

Fox, Robert:

Bjørklund:
Cowsill, Miles:

Brunvoll:

Tveit, Norvald
Virkesdal m fl:

Tjeltveit:

0'Sullivan:

Taraldsen

Dunn, L:

Kunz, C:

Coplak:
Kludas:
Brouwer:

Kolltveit:

Schelderup:
Ottesen: Ishavskuter

Lorentzen:
Bakka:
Vike:
Kolltveit:
Warwick mfl:
Miller:

Kerbrech:

Jordan, R. W.

Middlemiss:
Dawson:

Fricker, Philip:
Maxtone, G. J.
Haws:
Haws:
Haws:

McCluskie:

Braynard:
McCart, Neil

Beyer* Libris
Norges eldste bokhandel, etbl 1771

Liners: The Golden Age
Våre Gamle Skip
A Century of North West European Ferries 1900-2000

Om Motorer og annen teknisk industri for
maritimt miljø gjennom 100 år
Ferje-Rogaland
Cornplete Guide to Cruising and Cruise Ships 2000
Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane 1958-1983
Bergens Eletriske Færgeselskap A/S 100 år
Worldwide High Speed Ferries ca
The Lusitania -unravelling the Mysteries
The Golden Age of Shipping -
The Classic Merchant Ships
A/S Kristiansands Dampskipsselskap 1899-1999
Mediterranean Shipping
Picture History of the French Line ca.
Mitdampf und Gloria ca.
U-Boote und Schiffe

Passagier-Schiffe
Die Grossen Passagierschiffe der Welt
The International Register of Historie Ships
Norske Fyr ( En reise langs kysten)
Saint-Germain Vintage Train Ferry
The Hoover Speed Story
"Winston Churchill"

Passengeer Ships of the Irish Sea
Wilh. Wilhelmsen 1861-1994, History & fleet list
Båt til Lyst

Detlefsens illustrertes Schiffsregister 2000
The Shaw Savill Line
125 Years of Holland America Line

Nesoddbåtene giennom 125 år, 1874-1999
Høegh - Shipping trough cycles
Båt og skipsbygging i Vestnes
La oss arbeide, A/S Laboremus 1910-1985

"QE2"
Fabulous Interiörs of the Great Ocean Liners ca.

World s Merchant Fleets, 1939: 60000 Ships
and their Wartime Fates

Harland and Wolff: Designs from
the Shipbuilding Empire
World Tankers ca

Cruise Ships: An Evolution in Design ca
Beken of Cowes (ill) Ocean Liners ca
Cunard: 150 Glorious Years ca.
Merchant Fleets, No. 12: Cunard Line ca.
Merchant Fleets, No 18: Union-Castle Line ca.
Merchant Fleets, No 30: FrenchLine

Picture History of the "Normandie" ca.
SS "Oriana": The Last Great Orient Liner ca

Tlf: 55 30 77 00 - Fax: 55 30 7710
Strandgt. 4, 5013 BERGEN

Beyer* Libris
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innb: kr. 328,- hft

ca.

ca.

ca

ca

kr. 199,
kr. 279,

kr. 248,

kr: 459,
kr. 299,
kr. 248,
kr. 198,
kr. 149,
kr. 340,
kr. 278,

kr. 378,
kr. 399,
kr. 235,
kr. 228,
kr. 555,
kr. 221,
kr. 164
kr. 870
kr. 478
kr. 358
kr. 49
kr 59,
kr. 49
kr. 248
kr. 378
kr. 288
kr. 298
kr. 490
kr. 149
kr. 328
kr. 250
kr. 399
kr. 398
kr. 129
kr. 430
kr. 200

kr. 548

kr. 299:
kr. 290;
kr. 590:
kr. 490:
kr. 380;
kr. 190
kr. 180
kr. 260
kr. 190
kr. 115
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/begynnelsen av oktober 99 var jeginvitert til bryllup iNew York. Som
medlem av Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap har ogsåjeg mine spesial inte
resser, særområder innen skipsfart. For
mitt vedkommende er det innrednin

ger, ogspesieltfor krigsbygde skip. Dvs
Liberty, Cl, T2, Victory. I USAfinnes
det i dag to Liberty-skip som museum.
Det er SS Jeremiah O 'Brien i San
Francisco og SSJohn W. Brown iBal
timore (/WB).

JWB ble sjøsatt 7. september 1942
Betlehem-Fairfield Shipyard i Baltimore
som ordinær Liberty EC2. Juni 1943
ombygd til delvis troppetransportskip.
Liberty'ene er shelterdekkere. Shelter
dekket er således benyttet til troppene og
det er plass til ca, 500 mann. Det
inneholder stålkøyer, hospital, kapell og
nødvendige sanitær-anlegg. Underrom
mene er som før. Etter krigen gikk det
frem til 1946 på Europa. Deretter ble
hun skoleskip i New York.

Det var derfor meg stor interesse jeg satte på at jeg skulle bli ferdig.... under angrep for å hindre splint skader,
kursen fra Niagara Falls til Washington Brua var for lavt plassert til å kunne se
via Baltimore. Takket være en moderne På internett finnes mye bra om Jeremiah. tilstrekkelig foran skipet. Men nå er det
leiebil med autogir, cruisecontroll og JWB har også en egen side, men den ven- altså en gang slik at skipets egentlige bru
satellitt navigering (Hertz Neverlost) ter fremdeles på oppdatering. er toppbrua som er helt apen. Den
hadde jeg ingen problemer med å finne Enkleste tilgang er via HYPERLINK lukkede brua er bare til bruk ved angrep
frem. Fredag 8 oktober kl 1200 var jeg http://www.crl.com/-wefald/obrien.html etc. Etter krigen fikk mange bygget inn
fremme. Nå var dette noe spennende, hvor det er masse av gode viderekoblinger toppbrua slik at den ble skipets styrehus,
også fordi skipet var åpent onsdag og og bilder. Nå er det slik at bilder har en Det gamle styrehuset ble også bygget om,
lørdag og jeg kunne derfor risikere ikke tendens til å lyve. Og derfor var det ofte til salong for kapteinen,
å komme om bord. Jeg kom til skutesida spesielt spennende å komme om bord. Libertyene hadde nemlig ikke egen

Fra styrehuset. Forfatteren fant at det var trängt og hadde dårlig utsikt. neSten Var katastrofe for en norsk kaPtein -
Alle offiserene, inkl kadetter og under-

I

il ' offiserer spiste i offisermessa. Noe kum-
» "' merlig sett med våre øyne, men den

JHL • _ 'll\ # jfjr åjåi, hadde tross alt isolering mot ytterskottet
\ I j, IJ*- »| hJj Mannskapet hadde to messer, en for
V åML,,,. . I h  %, jf 111 1 mannskap og en for skyttere etc. Senere

 l<'>'5 - ' J selve bordet av treverk og ingen isolering.
I offisermessa var det noe finere innredning,

\-  V'/'' i Hl 1 noe finere stoler, samt benker med trekk

og så at gangwayen var heist halweis opp, Og bildene lyver. Messer, bro etc ser
og ingen å se. Fortvilelsen var stor - også så store og flotte ut på bildene på
dette...!! Men etter en del skriking dukket Webben. Men det var de ikke. Det var
en mann opp og spurte om jeg ville om trängt og kummerlig. Fra brua kunne en
bord. Dagen var reddet for meg, kanskje knapt se noe. Det var tre små ventiler i
noe verre for de som satt i bilen og ventet fronten, med klaffer en kunne slå for

I

Av Harald Bjørkli

MuseumsskipetJohn WBrown er bevart slik det opprinnelig var utrustet.
Allefotos av Harald Bjørkli

I

spisesalong for skipperen, hvilket vel

langs skottene og isolering mot skottet.

Og mannskapslugarene var virkelig
kummerlige sett med våre øyne. Fire

•Ti
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mann på en lugar med stålkøyer, klesskap var det stålskott uten noen isolasjon,
og eliers intet. Men for de som kom fra Kaldt om vinteren og ille i Gulfen om
skip med ruff var dette en vesentlig sommeren. De fleste norske fikk senere
forbedring. Etter krigen ble lugarene stort noe isolasjon i messer og lugaren Bysse
sett gjort om til 2-manns. Opprinnelig var kullfyrt, sikkert ikke noe overrask-

tre, først og de som var bygd hos Kaiser.

Over: Forfatteren i overstyrmannen lugar, og rjet var nemlig mangel på stål, men
underfin offisersmessen. trevirke hadde Kaiser nok ay_ Derfor fikk

38

*"**- '"SJtN -' brennbart. Og det kunne sees. Offisers-

Fra toppbroen, sett akterover.

ende. Men hvorfor et oljefyrte skip
hadde kullfyrte bysse ligger noe over min
forstand.

lugarene var små og trange men tilstrek
kelige, spesielt sett med dåtidens øyne..
Skipperlugaren var trang og meget liten,
skipet størrelse tatt i betraktning. De
eneste bordene om bord var de tre i
messene.

Men når det gjelder disse to siste
Libertyene så er ikke disse de to kum
merligeste. Saken var nemlig den at en
del av skipene hadde noe innredning av

Mest mulig var av stål og derved ikke

offiserslugarene noe treverk som gjør at
de ser noe mer koselige ut, se bilde av
meg i styrmannslugaren .Dette bilde viser
hele lugaren, og viser også standarden på
offiserslugarene. Bilde fra telegrafist
lugaren viser størrelsen på ordinære
offiserslugarer. Men de fleste fikk bare stål
og blikk.

Shelterdekket ble som nevnt brukt til

tropper. Her var en del av innredningen
intakt, i tillegg var det en del utstillinger
der. Og man følte krigens tristhet her
nede. På lugarene følte i alle fall jeg at
dette var et skip som var bygd for et par
turer. All komfort var vekk, og skipet var
bygd for enkelt kunne forsvares og enkelt
kunne rømmes. Alle skipet kanoner er
fortsatt intakte. All honnør til de som

har sørget for å bevare skipet som et
krigsminnesmerke. Såvidt jeg forsto
koster det over 1 mill dollar i året for å

holde skipet ved like. Det har
fartssertifikat for kysten, og seiler bla opp
på Lakene. Jeremiah kan seile worldwide,
det har først og fremst å gjøre med radio
utstyret og redningsutstyret.

I løpet av et par timer når en ikke så mye.
Men for meg var det en stor opplevelse å
komme om bord i dette skipet som
representerer en skipstype med omtrent
2500 identiske skip, hvorav kun to
eksisterer i dag. Av de ca 2500 andre
Liberty' ene samt T2 tankerene og Cl er
det ingen igjen. Det er såvidt jeg vet kun
to Victory-skip tilbake.

Jeg fikk tatt en del bilder og disse gir
forhåpentligvis et inntrykk av skipet og
atmosfæren.

Litt spesielt er det å tenke på at historiske
skip er det få av i verden. Historiske
bygninger er det mange av.

I Norge finnes ingen store skip til
minne om denne tidsepoken. Det eneste
større skip er Hestmanden fra både 1. og
2. verdenskrig. Men det er lenge til den
er seilbar. Og jeg er i tvil om den rike
sjøfarts-nasjonen Norge noen gang vil få
se den i fart. Sjøfolk og sjøfart får først
og fremst hilsningstaler.

Det er også ille å se hvorledes krigs
seilerne fikk møte hverdagen etter krigen.
Berge Furre har skrevet om vår nære
historie og krigen. Den yrkesgruppen
som betød mest og som hadde størst tap,
sjøfolkene, fikk bare noen linjer.

Vi får håpe at amerikanerne får fortsatt
tatt vare på sine handelsskip fra 2. ver-
denskrig.

SKIPET NR. 2 - 2000
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U843 var av typen IXC/40, ble kjøl
strukket 21. april 1942, sjøsatt 15. de
sember og heiste kommando den 24. mars
1943. Den var bygg nr. 1049 fra AlG
Weser (Deschimag) Bremen, 76.8 meter
total lengde og 6.86 meter bred utenpå
"casingen" rundt det sirkulære trykk
skroget som hadde en diameter på 4.44
meter. Ubåten veide normalt ca. 1145

tonn i overflatestilling og ble da drevet
av to dieselmotorer på ialt 4400 heste
krefter som gav en maksimalfartpå 18.3
knop. Neddykket veide den (hadde et
deplase-mentpå) ca. 1257 tonn. Da ble
den drevetav elektromotorerpå ialt 1000
hestekrefter somgav enfartpå maksimum
7.3 knop.

U843 var hele tiden under kommando av

kapteinløytnant Oskar Herwatz og var i
perioden mars til oktober 1943 underlagt
4. Ubåtflotilje i Stettin, hvis oppgave var
trening av mannskaper, utprøving og
komplettering av nye ubåter samt for-deling
av dem til operative flotiljer. Så ble den
overført til 2. Ubåtflotilje i oktober 1943
hvor den var til september 1944. Ubåten
forlot Kiel den 7. oktober for operere i
farvannet Azorene-Spania. Så ankom den
Lorient i Frankrike den 15. desember 1943.

Her ble den overhalt ved flotiljens base der
og ble sent ut på nye oppdrag 19. februar
1944, denne gangen til Det fjerne østen der
den skulle operere i Det indiske hav. Selvsagt
skulle den også være aktiv på veien dit.
Sydvest av Azorene stoppet den først et
portugisisk lasteskip, så et spansk, men frigav
dem begge. I posisjon 11° 55' S/ 19° 52' W,
altså godt vest av øya St. Helena i Syd
adanteren, ble det britiske lasteskipet S/S
«Nebraska» senket den 8. april 1944. Rundt
denne tid ble U843 også tanket med

Type IX C, etter Die deutsche Kriegsschiffé 1815-1945 flatestilling, men hvilket valg hadde man?
, 1 Ubåtene i Østersjøen måtte etterhvert vekk

og kursen ble lagt for Norge.

I Jf Den 9. april 1945 tok 31 deHavilland
_* > j-fcMz[ ?———_____ Mosquito Mk. VI jagerbombere av fra Banff
"få_ vnr^— i Scodand med kurs for Kattegat. Det var

'Yj^ieläsat—__L T T ' i 12 fly armert med kanoner og raketter fra
~~" "' ' -i 143 skvadron, 9 fly armert på samme vis

Typ IX c(i 944) fø 235 skvadron samt 10 fly med kanoner
fra 248 skvadron. Disse skvadronene

I utgjorde Banff Striking Wing. I tillegg var

•H •

dieselolje fra U488 som var bygget for dette U843 fortsatte sin lange reise rundt syd
formålet. Etter videre operasjoner i Det spissen av Afrika og nordover i Atlanteren,
indiske hav gikk den så inn til byen Batavia Etter åha passert godt vest av De britiske
på øya Java i Indonesia etter to gånger å øyer gikk den inn i Norskehavet og ankom
være angrepet av fly som påførte den endel Bergen den 3. april 1945. Før den gikk inn
skader. Java var jo i mars 1942 okkupert av i Kattegat var den muligens innom
Japan. Byen Batavia ble forøvrig omdøpt Kristiansand.
Jakarta i 1950.

Mens den var der, opprettet tyskerne 33. I april 1945 hadde tyskerne mistet mange
Ubåtflotilje i september 1944 med baser i av sine Østersjøhavner til sovjetiske tropper.
Flensburg, Penang og Jakarta, så U843 ble Engelskmennene på sin side gjorde hva de
overført til denne. Låstet med krigsviktige kunne for å stoppe tysk skipstrafikk fra
metaller som molybden, tinn og wolfram Østersjøen nordover i Kattegat ved å slippe
samt kautsjuk (rå naturgummi) forlot den miner fra fly samt angripe med raketter og
Jakarta den 3. desember 1944 med kurs kanonild. Minene var både akustiske og
for Kiel i Tyskland. Den 28. desember ble magnetiske og lå på havets bunn. Tyskerne
den bunkret av Ul 95 som var på vei til brukte de få minesveiperne de hadde til
Jakarta. Denne var av den større LXD1- rådighet for å forsøke og holde smale renner
typen og ble i mai 1945 overtatt av den minefri. Ubåtene som gikk i disse rennene
japanske marine og omdøpt 1506. Den lå var i overflatestilling for å være lengst mulig
i Jakarta da Japan kapitulerte i august 1945 unna havbunnen da en sveipet renne ikke
og ble hogd opp i 1947. betød at den var fri for miner. Faren for

U-843 i dokken til Moss Værft & Dokk, 10. oktober 1958. Foto via Knut H Næss

Av Knut H Næss

•D

angrep fra luften var selvsagt større i over-

•
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det 5 fly av samme type som var jagerstøtte U843, som denne artikkelen dreier seg om, det tok tid å tette den så den kunne bli slept

for å avvise eventuelle tyske fly etc. Av disse var imidlertid på vei sydover mot Kiel. Den av selskapets S/S "Vegafjord» til A/S Moss

var det 2 fra den norske 333 skvadrons B- befant seg på samme tidspunkt syd for de Værft & Dokk for å tommes for metaller

flight som også lå på Banff. Flyet KK-G to andre og må ha passert mellom dem. og gummi. Den ankom Moss den 7.

(RF8311) ble ført av Arne Plyhn med Den ble oppdaget av Flying Officer oktober 1958 og ble dokksatt ca. klokken

Gordon-Firing som navigatør, mens KK- A.J.Randell i Mosquito LA-A fra 235 09.45.
H (RF 590) ble ført av Finn Andvig med skvadron som også skal ha senket den, men al(r cc, T ~ „, . , ~ . « TT
T , i T rj i i • ii o ir.r-.or- S/S Vegar ord var identisk med Hest-
Karl Letdanl som navigatør. ble også angrepet av andre riv, rra 235 r ~ r ir i t-n i-i

™ r r ° . „ , , . , r , /o i i -ii manden rra Vesteraalens Dampskibs
w ingen rant først 2 ubater med god skvadron samt rra 143 skvadron. U 843 gikk ~ , . ~ . ,

1-11 o • i • .... selskab som i mange ar seilte i godsruten
avstand seg imellom pa vei nordover i ned i posisjon 57 3 6 N/ 11 23 60 og T ,. , ~ , „ ~ , . TT ~

TTon/ ,v^ /M // , n ~,,,. o i,, Kirkenes-Uslo. Den ble kjøpt av Høvding
Kattegat. Det var U804 av typen DCC/40 44 mann omkom. De 13 ( 14?) på dekk . , ncc T , , ~„,, . b
~, TTo/o i • j TTrA/c li ii i august 1955. I oktober 1979 ble den
lik U 843 samt den noe mindre Ul 065 av ble reddet. , XT i-u- , . f, , ,

,„,.,-, ,_ . overlevert Norsk Veteranskipsklubb og aret
typen V11C Denne var 67.1 meter lang . . KT T . r „ T/r ,

-.„ , , ~ « . „ , „ , rii- ettergendøpt Hestmanden . Kystvakten
og 6.20 meter bred utvendig casing med Da tyskerne etter Iredsslutningen i Europa , , . . . ,™„ r „ ... ..

~ . "'• 11 ' r  ./ Sn oi oi 7- , , slepte den i iuni 1992 Ira Trondheim til
en diameter pa trykk-skroget pa 4.70 me- en maned senere matte levere rra seg alt de ~ . . , >

. i i xt iii i • • i -i i ii- i i Kristiansand lor restaurering,
ter. Av denne typen overtok Norge etter hadde av arkivmateriale til de allierte, skal

krigen 3 stykker som fikk navnene "Kinn", en tysk ingeniør Adolf Kinzel ha vært i I dokken ved A/S Moss Verft Dokk ble

"Kya" og "Kaura". besittelse av kart og posisjoner til en rekke det losset i størrelsesorden 100/150 tonn

TTor>/ . ~, i ii .tv i materialet skal han ha levert til Den tyske tinn skulle ha en verdi av kr. 1.500.000.
U804, stasjonert i Norge, hadde vært i Kiel r , . . ... . , ; r- im  i -i i i
ecu i • ii i • • • forbundsrepublikken etter at de allierte En slik sum imponerer selvsagtikke dagens
ror rull ombygging og ble senket i posisjon r r -o d

57°58' N/l 1° 15' 0 der samtlige av mann-

skapet på 55 omkom samt sjefen for U244 Tinnbarreneplukkes opp i bunnen avflytedokken for å heises i land. Foto via Knut H Næss
som var stasjonert i Norge. Han hadde vært "
på ferie i Tyskland. U804 hadde forøvrig 4 "rJ-r
blitt skadet av den norske MosquitoenKK- : '
R fra 333 skvadron den 16. juni 1944 men M ' k *
ble seiv skutt ned av übåtens mannskap. Bfck. *.' ifesJi^^^^""*'"'' ' *
DenorskeflygerneblereddetavUlOOOto M '^^äj
dager senere.

Ul 065 ble senket i posisjon 57° 48' N/ K fil *'
11° 26' 0 der alle 45 omkom. Ubåten m

hadde ikke vært på tokt før og var på vei £ Tfli n iff x

fm Kiel til Horten. 3av flyene ble skadet Q—m&KJ- ft| ».^
av flak fra ubåtene og nødlandet i Sverige. KbBK"  "f .'
Fotoflyet ble skutt ned og mannskapet
omkom.

U-843 føres inn iflytedokken, taubåten Trygve i bakgrunnen. Foto via Knut H Næss

senkete tyske fartøyer, bl.a. U843. Dette metaller og gummi. Bare de ca. 90 tonn

hadde returnert de rekvirerte arkivene. Han

skal visst ha ventet seg en klekkelig beløn
ning, noe han ikke fikk.

Da de tyske myndigheter var i et stort
behov for penger til gjenreising av landet,
ble mange skipsvrak solgt til egne og
utenlandske bjergnings- og skipsopp
hoggingsselskaper. U843 ble solgt til
Høvding Skipsopphugning i Sandnessjøen.
Dette firmaet kjøpte også de fleste vrak fra
krigens dager langs norskekysten, blant
annet M/S "Nordvard" her i Moss. Idag
eksisterer ikke firmaet lenger, men dets
interesser når det gjelder skipsvrak er
ivaretatt av Saga Shipping.

Einar Høvding fikk så hevet U843, noe han
satset i størrelsesorden kr. 600.000 på.
Båten lå på ca. 50 meters dyp midt mellom
den svenske øya Hönö vest av Göteborg
og nordspissen av den danske øya Læsø.
Den ble hevet den 22. august 1958 men
det tok tid å tette den så den kunne bli slept
av selskapets S/S "Vegafjord» til A/S Moss
Værft & Dokk for å tømmes for metaller

og gummi. Den ankom Moss den 7.
oktober 1958 og ble dokksatt ca. klokken
09.45.
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Høvding benyttet lastebåten Vegafjord, tidligere Vesteraalskes Hestmanden, som støtteskip ved
bergingen. Her er skipetfotografert i Oslo av Per-Erik Johnsen i mars 1963.

ungdom da de ikke forstår hvilken enorm selskap men de måtte betale Den tyske
verdiforringelse krönen siden har hatt. Til forbundsrepublikken 40% av nettofor
sin overraskelse fant man også ett tonn tjenesten. For åfå solgt opiumslasten måtte
opium. På den tid var dette voldsomt han ha både salgstillatelse og godkjent
meget. Norges forbruk rundt 1958 lå på ca. kjøper. Det ble visst Apothekernes Labora
300 kilo årlig. Opiumslasten, noe vannbe- torium for Specialpræparater A/S i Oslo.
skadiget, ble innmeldt til Verdens
Helseorganisasjon i Geneve (WHO). Man Det var også et dansk "konsortium" ved
fant også de 44 omkomne mannskapene froskemann Ove Scharff som påstod at de
samt papirer, bilder og souvenirer fra Ja- hadde funnet vraket av U843 den 2.
karta. U843 gikk ut av dokken den 14. september 1957 og merket det med en
oktober 1958 ca. klokken 08.00 men hvor bøye. De mente seg derfor berettiget til 5%
lenge den ble liggende ved verftet er ikke av übåtens samlede verdi, men ville være
kjent. SIS "Vegafjord" slepte den til fornøyd med 100.000 danske kroner.
Göteborg der den ble hogd opp ved Denne dykkingen uten tillåtelse sendte de
årsskiftet 1958/59. ut en pressemelding om. Til dette hadde

Einar Høvding, som nå er død, fortalte at "Übåtens posisjon har vært kjent siden den
alt ombord samt ubåten tilhørte hans gikk ned, og vi sjekket posisjonen nøyaktig

Jag fortsätter här med mina norska svart/vita fotoerbjudanden och offererar denna gång 20 norska
fartyg tagna huvudsak på 1960-, 70- och 80-talet. Fotona kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris
6:-), 13xl8cm(pris 10:-)och 18x24 cm (pris 25:-). Till varje beställning kommer enhetsporto med
15;-. Sänd Din beställning tillsammans med betalning (endast kontant i NOK el SEK, ej check) till
undertecknad så skickas fotona som regel inom tre veckor. Offert no 9 är öppen fem månader efter
tidningens utgivningsdag. Väl bekommet!

ms Anglo 1191 brt-1967 Rostock ms Gullfjell 167-1912 Moss

msÄNGLO 2009-1972 Gdansk ms Gullfjell 182-1967 Appingedam
ms Arunto 1196-1966 Rostock ms Heimvik 499-1969 Hamburg
ms Barok 1029-1950 Aberdeen msLoviMA 257-1929 Oslo
ms Bergstein 1130-1964 Rostock ms Magnus S 1199-1981 Hommelvik

msCARiBiA 1404-1967 Ulsteinvik mt Nordkyst 200-1970 Rognan
ms Dido 1571 -1949 Porsgrund mt Normar 763-1947 Monfalcone
msFrnsTEiN 203-1896 Vegesack mtOGO 199-1970 Brattvåg
ms Fjelltun 287-1960 Husum ms Ove-Jan 133-1910 Moss
ms Germa Gloria 1599-1972 Gdansk ms Recto 199-1967 Rostock

Tomas Johannesson

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

wmi

Einar Høvding følgende kommentar:

7%!

høsten 1956. Kontrakt om hevingen ble
sluttet med Forbundsrepublikken i
desember 1956, og vi foretok en
omfattende dykkerundersøkelsen høsten
1957 og tok bl a prøver av lasten". Kravet
mottok han den 1. september 1958. Det
hadde ingen sjørettslig bakgrunn og ble
derfor avvist.

En spesiell takk til Erling Skjold, Nanne
stad, videre Morten Andersen, Jessheim,
DagAmmerud, Oslo, Tom Bjørge Jensen,
Fredrikstad og Dag Bakka Jr, Bergen.
Artikler i Moss Avis, NH&ST etc, samt

opplysninger fra bokverket "Die
deutschen Kriegsschiffe 1815-1945" av
Erich Gröner, Dieter Jung og Martin
Maas.

Navion Britannia Mongstad -99
Navion Europa Mongstad -99
Knock Sallie Åmøyfjorden-00
Knock Whillan Mekjarvik -00
Lista Monestad -99

Molda Mongstad -99
Bona Ranger Sture -98
Strilborg Jotun -00
Stril Supplier Tasta -99
Stril Neptun Dusavik-00
Strilhval Tasta-99

Strilos Jotun -99
Normand Ranger Dusavik-98
Normand Carrier Dusavik -00

Havila Captain Hjeltefjorden -99

Pris kr 10 per stk ved bestilling til

NORDSTEAM 2000

mmm

kto nr 6312.10.15198
Sendes ut samlet ca 2 måneder

etter bladets utgivelse.

Husk sommerens store eventyr

Skandinavias største
veteranskipsfestival

Bergen 3.-6. august 2000

www.nordsteam.no

Kilder

Jan Tore Knudsen
Tivoliveien

4812 Kongshavn

Bergen

Mongstad -99

h
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lOKALRUTEBÅTEN Öster - som ved salget i-/1964 kom til å legemliggjøre selve
"Gamle dampen" -er i ferd med å gjenoppstå k
som dampdrevet rutebåt. Med Nord-
hordland Veteranbåtlag som drivkraft er
båten nå inne i en avgjørende fase av sin
gjenoppstandelse, et arbeid som tok til i
1996 og som etter planen vil nå sin første
milepæl under Nordsteam 2000 Bergen i
begynnelsen av august, hvor den skal komme
dampende inn på Vågen under åpnings
seremonien.

Oster ble levert i 1908 fra Christianssands
Mek Verksted til Indre Nordhordlandske

Dampskibsselskab - senere Indre Nord
hordland Dampbaatlag - bygget for rute
farten mellom Bergen og bygdene i fjord-
bassenget rundt Osterøy. Den ble derfor særdeles solid bygget, med
kraftig maskin og forsterket for gange i is. I 1915 ble båten forlenget
fra 106 til 118 fot (pp), og gjennom årene fikk den flere gånger mindre
forbedringer og endringer i innredningen, den viktigste i så måte etter
krigen da akterskipet ble kledd inn.

Oster gjorde sin innsats som bevoktningsbåt under nøytralitetsvakten
1939/40 og ble deretter tatt av tyskerne som vaktbåt Marder. Selskapet
fikk etterhvert dieseldrevne sjøbusser som Hosanger li 1939 og Bruvik
i 1949, men Oster ble holdt i fart som selskapets siste dampskip,
fremdeles med kullfyring. Båten var siste gang med i juletrafikken
1963 og gikk til verksted for klassifikasjon. Kjelen viste seg dårlig, og
båten ble besluttet solgt. Et forsøk på å ta vare på den strandet, og
Oster ble solgt for 50.000 kroner for å bygges om til lastebåt av Berge
Sag & Trelast-forretning i Ølen.
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Etter salgetfra INDL ble Öster først slippsatt i Øklandsnes, hvor den høsten 1965 ligger klarfor
demontering. Foto Lars IngeJacobsen

Som motordrevet lastebåt Vaka kom den til å seile i mange år, inntil
ildsjeler i Nordhordland Veteranbåtlag sikret seg båten i mars 1996 for
250.000 kroner. Laget har lagt ned et stort arbeid i å forberede
restaureringen tilbake til damp. Det er skaffet til veie en triple-maskin
og oljefyrt kjel fra England, samtidig som det er gjort mye for å sikre
finansiering og å dokumentere alle sider ved skipet og rutefarten.

Österhav i vår ligget ved Andersens Slip i Dåfjorden på Stord, hvor
arbeidet nå pågår for fullt med montering av maskineri og oppbygging
av båtdekk, overbygning og styrehus. Målet er å gjenskape båten slik
den var i 1965.

Laget trenger all mulig praktisk og økonomisk hjelp i arbeidet med å
gjenskape en av landets fineste lokalrutebåter. Ta gjerne kontakt med
Nordhordland Veteranbåtlag, 5167 Ostereidet

SKIPETNR. 2 - 2000
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Årsmøtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap for
år 2000 ble holdt i Ålesund lørdag 29. april kl.
18.00 i strålende vårvær i Ålesund Skipper
forenings lokaler. I alt 39 menn og en dame møttes
til et hyggelig årsmøte. Siden noen av medlem
mene var litt sent tilbake med hurtigruteskipet
HaraldJarl fira Geiranger startet vi årsmøtet først
kl. 18.30.

Havnefogd i Ålesund, Oddbjern Humblen,
ønsket velkommen på vegne av Nordvest Skips
fartshistorisk Selskap og holdt et kort foredrag om
sin tilknytning til skip og sjø.

1. Konstituering.

2. Årsberetning 1999.
Denne ble referert av formannen uten kommentarer.

3. Regnskap for 1999 samt revisjonsberetning ble
gjennomgått av kasserer Leif Nordeide.

4. Styrets forslag til kontigent for 2001.

Det ble vedtatt å øke kontingenten til 250 kr fra 2001.
5. Styrets forslag til budsjett for 2001.

Kassereren gjennomgikk budsjettet som så ble vedtatt.
6. Valg.

For fullstendig liste over tillitsmenn, se innkalling til årsmøtet
med årsberetning for 1999 utsendt med SKIPET 1.00.

Fra årsmøteforhandlingene i Ålesund Skipperforening, formann Per Alsakerflankert
av sekretär Frode Folkestad og kasserer LeifNordeide. Foto Torbjørn Ingebrigtsen

Formann Per Alsaker ble valgt til
ordstyrer og sekretæren ble gitt i oppgave
å skrive referat.

Det var enighet om å bytte om post 4 og 5 i sakslisten.

Følgende var på valg i år:
a) Sekretär Frode Folkestud ble gjenvalgt
b) 1 styremedlem Leif M. Skærstad ble valgt
c) Red. av SKIPET Dag Bakka jr gjenvalgt
d) Redaksjonskomité Gj envalg
e) Bibliotekar AlfJohan Kristiansen ble gjenvalgt
f) Valgkomite Gjenvalg

Årsmøtet 29. april 2000

Fra turen med Harald Jarl til Geiranger, skipets maskinsjefi samtale med Per Farstad
(pensjonert bergingssjefØdegaard Berging), Einar Kvalvåg (pensjonert leder av

Skipskontrollen i Ålesund) og Magnus Seflandfra Gjøvik. Foto Torbjørn Ingebrigtsen

7 Eventuelt

a) Torbjørn Ingebrigtsen tok opp spørsmålet om års
møtet i NSS skulle støtte forslaget om å sende en
resolusjon til Stortingets kulturkomité om bevaring av
hurtigruteskipet HaraldJarl. Ingebrigsten leste opp
resolusjonen, og årsmøtet vedtok støtte og formannen
oversender samme til Stortinget.

b) Forsikringer fotosamlinger. Styret ser nærmere på
dette.

c) Per Alsaker orienterte kort om hva som er gjort hittil
for å blåse liv igjen i Bergensavdelingen. Vi har
avholdt to medlemsmøter hittil i år.

d) Norges Fiskerimuseum viser interesse for å sam
arbeide med NSS. Formannen refererte kort et notat

som Dag Bakka Jr har laget vedr samarbeid mellom
Fiskerimuseet og NSS.

e) Årsmøtet retter en stor takk til Dag Bakka jr. for hans
arbeid med SKIPET.

Formannen takket så Nordvest Skipsfartshistorisk
Selskap i Ålesund for et flott gjennomført
arrangement. Møtet ble hevet kl. 19 40.

Etter at den formelle delen var over hadde

arrangementskomiteen laget til et hyggelig måltid
til deltakerne, og kvelden gled over i sosialt
samvær. Vi takker også Georg Jensen i avdeling
Nordvest som tok seg tid til en omvisning
ombord i DS Torolftor: en del medlemmer, mens
de andre fortsatte båtpraten i Ålesund Skipper
forening. Utpå kvelden var det tid for noen av
medlemmene å reise sørover igjen med Hurtig
ruta. En del lokale deltakere fortsatte imidlertid
det sosiale samvær ennå en stund.

Frode Folkestad
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Hva skjedde med Melita?
Byskrivaren i Oslo skriver 16 februari 1949
till Kommerskollegium i Stockholm och frågar
om den från Sverige I november 1947 av
Norsk Tankanlegg A/s förvärvade Melita på
38,45 br.ton varit införd i svenskt register.
Kommers-kollegium svarar 23 februari samma
år att fartyget inte varit registrerat i Sverige.

Bakom dessa brev döljer troligen en lustjakt
som uppges byggd 1914 av J.L. Thornycroft
& Co i Southampton för en rysk furste, tyvärr
vet jag inte det ursprungliga namnet. Efter
första världs-kriget hamnar fartyget med
namnet Melita i Finland där E. A. Bergius i
Tammerfors anges som ägare redan 1923.
Någon gång i mitten av 1930-talet förvärvades
Melita av den i Finland verksamme svensk

födde skeppsredaren Gustaf B. Thorden och
denne bygger om Melita för att passa sina
anspråk. De ursprungliga bensinmotorerna
byttes efter en tid ut mot Bolinder motorer
och somrarna före andra världskriget arvände
Thorden fartyget en hel del. Thorden tog
Melita till Sverige under kriget, troligen redan
i september 1940, men någon större använd
ning av fartyget de kommande åren blev det
knappast. En person som varit med som
maskinist på Melita berättade för några år
sedan att våren 1947 såldes Melita till Norge
för att bli någon slags passbåt varför man kan
gissa att det är samma Melita som Byskrivaren
frågar om. Finns det någon som känner till
vad som hände Melita i Norge? På bifogade
fotografi syns Thorden flaggan i fören.

Ifølge Lloyds Register of Yachts var fartøyet
bygget med navnet Melita. I utgaven for 1919
står den med eier in blanco, med registrert
Petrograd; i 1921 står den ikke nevnt i det
hele, men dukker senere opp som eiet av E A
Bergius. Det dreier seg om et relativt stort
fartøy, 102 brt, skrog på 101.5/15.0/6.5 fot,
opprinnelig med to 6-syl Thornycroft
bensinmotorer og to propeller.

Kjøpet til Norge er rapportert i «Norges
Handels & Sjøfartstidende» 12. juni 1947 for
å settes i fart på Oslofjorden. At den ble kjøpt
av Norsk Tankanlegg (BP) var interessant å få
vite.

Motorskøyten Thorsnesble bygget i 1933 for
Erling Thorsnes, Balestrand. I mange år gikk
den i leiefart for Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane, ble deretter solgt i 1972 til Johan
Ellingsen, Strusshamn, som ga henne navnet
Skjønnborg. Videre salg i 1973 til Kåre Lien,
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Motorkutter

Bästa hälsningar
Erik Hag

Red.

Vallersund/Bergen og i 1978 til Ingleiv Norsk-SVensk fartøy

Mannes, Åkra/Bergen. Siste registrerte salg er Tore olsson spøf . SKIp£T 2 199g fiske_
7/1985 til Terje Elvik, Laksevåg/Bergen. Men Matilda. Det ble kjøpt i okltober 1938
har sett eller hørt noe til henne siden den tid? S[mon] øvretveh (PR),Telavåg/Bergen, og
Vårt medlem Torfinn Svedal, Postboks 89, fikk fiskerimerke H-83-S, kallesignal LKBL.
6861 Leikanger, er svært interessert iå Pa vite jm6 h[e b|ten forlenget g? 5 fot med
om båten fortsatt eksisterer. . oc i .51 ei ~. * xt

tonnasje pa 85 brt. 31 nrt. Mettet av Norges

Er det noen av SKIPETs lesere som vet hvor

dte ble av m/k Haugland II som i sin tid gikk

for HSD og som ble tatt til England under T ]-, prr\pr\^pr
krigen. Senere, ca 1946-47, var den leid at
Troms Fylkes Dampskibsselskap og gikk i rute lde årene J e§ reiste [ utenriksfart prøvde jeg å
på Nord-Troms. Hvor ble det av den til slutt? få tak [ luemerker (lueflagg) fra rederiene som

Til slutt ønsker jeg en fargeplansje av skor- eide skiPene J eS seilte med- Dessverre klarte
steinsmerker på noen norske og utenlandske J eg ikke åfå tak i merker fra alle rederiene.
skip. Slike plansjer var vanlig tilbehør i Je§ man§ler merker fra agende rederier:
dagrommet på norske skip før. Er det noen - P Meyer, Oslo
som har et eksemplar å avse? - Hilmar Reksten, Bergen

Skipsliste i 1965, trolig kondemnert.

Haugland II Per Alsaker

Torleif Aslaksen - Torvald Klaveness, Oslo

5554 Valevåg (tel 53 74 22 84) -J B Stang, Oslo

Sam-Son som ankommer Søvig i august 1994, foto av Martin Jensen

Ble Melita representasjonsbatfor BP?

SKIPETNR. 2 - 2000
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Jeg er også interessert i luemerker fra andre
rederier som er et av samleområdene mine.

Jeg har dubletter av luemerker fra Texaco og
Torkildsens Rederi, Trondheim. Jeg er også
interessert i bordflagg og postkort av skip i
den norske handelsflåten fra 1950.

MF Sam-Son ble bygget i 1967 på P Høivolds
Mek Verksted, Kristiansand, som Lohals for

Sydfyenske Dampskibsselskab. Søsterskipet
Marstalble bygget på samme verft i 1965. Er
det noen som har fotos av disse fergene under
bygging og før de förlåter Norge?

Kan noen hjelpe meg med bilder av følgende
skip?
- Cerno ex Stiklestad 1967

- Caleo ex Thorskog 1967
-Lake Anette 1969

- Krohn Traderex Nopal Trader 1956
- Brunvard 1972
- Bandakex Milles 1974

- Kosmos Seafarer ex Polybritannia 1974
- Igloo Hav 1989
-Arold 1952
- Strinda 1975

- Cygnus 1962
- Mosnes 1972

Odd Birkeland i Kristiansand har festet seg
ved et bilde fra en Østersjøhavn i krigsårene
som viser et eldre passasjerskip. Han mener
at dette skipet må være Estonia, tidligere
Nordenfjeldskes ilgodsdamper Kong Gudrød
fra 1910. Dette skipet ble i januar 1936 kjøpt
til Estland og falt senere i russiske og tyske
hender. Fra 1941 lå det som moderskip i Åbo,
Swinemiinde og Kiel, og lå nærmest som vrak
da krigen sluttet. Det ble senere gjenoppbygget
som moderne motorskip.

Er det noen som evnt kan bekrefte om skipet
på bildet kan være Kong Gudrød?.

7550 Hommelvik (tel 73 97 01 06)

Norskbygde ferger

Hasselparken 9, DK-2970 Hørsholm

tel 37 08 84 41 ja.knudsen@c2i.net

Kong Gudrød

Bilder

Tivoliveien, 4812 Kongshavn

Finn H M Fagertun
Muruvikveien 3

Jan Tore Knudsen

Martin Jensen

Harald Sætre, Bogane 20, 5260 Indre Arna Rigel. Harald er interessert i å høre fra noen
(tel 55 24 33 57) har gått gjennom negativer som kan vite mer om bildene, muligens
etter sin far som før krigen reiste til sjøs som identifisere sted, personer o.a.
kokk og stuert, bl a ombord i Bergenskes

Bergenskes Rigel, ca 1929, foto Helmer Sætre
Under: Bergenske-karer i byssa - Helmer Sætre bakerst til høyre, men hvem er de andre?

I Panama-kanalen ca 1929 - hvilke skip?

Sjømannsliv
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Medlemsrr

Nye medlemmer 1. februar 2000 -

ftt

30. april 2000.

775 Lillesand Sjømannsforening v/Carl O. Corneliussen, Ekhaug 4790 LILLESAND
1061 0 Sverre A. Rud Brochsgate 14 C 1607 FREDRIKSTAD
1779 Atle Skarsten Risnesbakken 4 4056 TANANGER
1780 Odd Åge Aas Husabøåkeren 6 4085 HUNDVÅG
1781 Magnus Larsen Bergerringen 13 7100 RISSA
1782 Jan Erik Taraldsen Helgelandsgate 3 4616 KRISTIANSAND
US 1783 Kalevi A. Olkio 5103 Holder Ave BALTIMORE MD. 21214-3114 USA
1784 Anne Lise Eckhoff Vatneveien 38 4560 VANSE
1785 B Erik Rogde Næss Postboks 277 5323 KLEPPESTØ
1786 B Bjarte Trondsen Monrad Mjeldes vei 18 5161 LAKSEVÅG
1787 B Eilev Øvsthus Postboks 15 Hylkje 5877 BERGEN
1788 B Asgeir Andersen Dåfjordeid 5410 SAGVÅG
UK1789 D. J. Swan Flat 8, 39 Courtfield Garden LONDON SW5 0PJ UK
1790 0 Kjell-Roger Simonsen Karl Staafs vei 59 0665 OSLO
1791 Dahl Libris Gruppen AS Postboks 220 6401 MOLDE
1792 0 Bildegalleriet Tønsberg Sjømannsfc rening, Storgaten 17 3126 TØNSBERG
1793 Frode Espeland Postboks 468 4664 KRISTIANSAND
1794 0 Ernst Böhmer Ødegaardsvei 3 3261 LARVIK
1795 Helgelandske AS v/Inge Bildøy - 8805 SANDNESSJØEN

Dødsfall:
1659 Olav Ingebrigtsen 9103 SKULSFJORD

Utmeldingei
1710 B Vidar Hole 5174 LODDEFJORD
252 B Gunvald Vågen 5574 SKJOLD

Adresseendringer:
116 Roald Abrahamsen Verkstedveien 11 4870 FEVIK
754 0 Magne Andersen Ekebergveien 312 1166 OSLO
828 Kjell L. Anfindsen Storesundveien 187 4260 TORVASTAD
115 B Bergen Sjøfartsmuseum Postboks 2736 Møhlenpris 5836 BERGEN

1588 0 Bjørger Gundersen Ukjent adresse
1767 0 Hans-Gunnar Johansen Hunsrådgrenda 17 3241 SANDEFJORD
798 A/S Tonjer v/Ole Andreas Knutsen Postboks 125 5501 HAUGESUND
1718 Gunnar Løland Roaldsøy 94 C 4085 HUNDVÅG
1615 Kåre Nedrebø Hjalmar Johansensgate 12 A 4019 STAVANGER
1094 B Jon Børslid Nesse Nesse 5912 SEIM
707 B Viggo Nonås Åsheimsmarka 5286 HAUS
1706 UlfRefsnes Agder Allé 4, Oppg. 1 4631 KRISTIANSAND
379 0 Johan Remen Sletteveien 19 1617 FREDRIKSTAD
1748 0 Roar Smebakk Skjebergveien 15 A 1738 BORGENHAGEN

Adresseendri tiger sendes Leif K. Nordeide

Varje månad ny 4-sidig lista med skandinaviska fartygsbilder.
c:a 800 äldre och nyare varje gång

listor för 4 månader 25 kr, e-mail 10 kr

donald.macfie@skola.alingsas.se
Donald MacFie, Västgötagat 1 441 43 Alingsås

www.shipphoto.com

420 sider rikt illustrert, 514 bilder, format A4

Historien om rutefarten mellom Sørlandet og Danmark
Pris kr 350 + porto

Bestilles fra forfatteren:

Jan Erik Taraldsen, c/o Color Line
Postboks 82, 4662 Kristiansand

Tel 38 07 89 11 Fax 38 07 89 24
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M/S BIG LLBN - A. Nilsen Slepebåter AS, Fredrikstad

M/S ROALDSEN LJYA - Kornelius Roaldsen Fiskebåtrederi A/S, Egersund

M/S RAMSØGUTT LLBS - Fiskeriselskapet Stensen og Waage AS (Steven Stensen), Kopervik (R-200-K)

M/S VARANGERFJORD LJQI - Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest

M/S BLUE SKY C LJVC - Premiere Cruise AS, Anabeløy/Flekkefjord

M/S LIBAS LLBT - Libas AS, Straume/Bergen (H-75-F).

M/S TRUDE LJFD - Tormod Klungland, Søgne/Kristiansand

M/S GLUTRA LJZB - Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde

M/S BIRGERSON LJTV - Partrederiet Birgerson ANS (Walter Korneliussen), Skjervøy/Tromsø (T-20-S).

M/S TØNSNES LLAD - Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg A/S, Tromsø

M/S CHRIS ERLING LJXX - Brønnbåtservice AS, Hansnes/Tromsø

M/S HARVEST LLAS - Hardhaus AS, Bekkjarvik/Bergen (H-3-AV)

M/S SIGMA LLCL - Rem Vessels AS, Fosnavåg/Ålesund

M/S MALENE MØLLEROP LCDM - Møllerops Eiendommer AS, Søreidgrend/Bergen

Lekter BOABARGE 17 LK6893- Boa Offshore AS, Trondheim

Lekter BOABARGE 18 LK6894- Boa Offshore AS, Trondheim

Lekter BOABARGE 19 LK6874- Boa Offshore AS, Trondheim

M/S TOR VIKING LLMX - Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn/Bergen

M/S ØYLAKS LJYR - Bømlo Brønnbåtservice AS, Bremnes/Haugesund

M/S MELITA NOVA LEXZ - Arild Rødland, Trondheim

Lekter H 179 LK6236- Profil-Bygg AS, Tiller/Sandnessjøen

Lekter H 178 LK6235- Profil-Bygg AS, Tiller/Sandnessjøen

M/S SIMRAD LJXY - Ulstein Forsyningstjeneste AS, Ulsteinvik/Ålesund

M/S RØVÆRFJORD LLCJ - Røværfjord AS (John Idar Mikkelsen), Røvær/Haugesund

M/S GUNNAR K LJWW- Kristoffersen Fiskebåt AS, Myre (N-246-0)

M/S JOHAN FREYER LJYE - Anne Kristin AS, Egersund (R-4-ES)

07.01. 277 brt. -ex britisk reg. SUN ESSEX (B. 1977)

10.01. 1076 brt. - Brødrene Långset AS, Lyngstad (4) (R-80-ES)

13.01. 77 brt. -ex finsk reg. RAMSØ (B. 1988)

13.01. 417 brt.

19.01. 74 brt. -ex britisk reg. BLUE SKY C (B. 1960)

25.01. 2190 brt. - SIMEK AS, Flekkefjord (96)

26.01. brt. - ex LUMA (B. 1953)

28.01. 1651 brt. - Langsten Slip & Båtbyggeri, Tomrefjord (181) /Tangen Verft AS, Kragerø

31.01. 238 brt. - Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (90)

04.02. 1194 brt. - Solstrand AS, Tomrefjord (68) (T-7-T)

09.02. 458 brt.

17.02. 1190 brt. - Rabben mek. Verksted AS, Bekkjarvik (103) (skrog v/ Western Shipyard, Klaipeda)

24.02. 1467 brt. -ex Panama reg. GECO SIGMA ex NIS reg. GECO SIGMA

25.02. brt. - ex ureg. norsk MIRA (B. 1941)

25.02. 2318 brt.

25.02. 2318 brt.

25.02. 16698 brt.

01.03. 1145 brt. - Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (282)

06.03. 458 brt. - Aas mek. Verksted AS, Vestnes (154)

07.03. 38 brt.

20.03. 418 brt. -ex finsk reg. H 179 (B.1965)

20.03. 418 brt. -ex finsk reg. H 178 (B.1964)

22.03. 21 brt. - UFAS Maritime AS, Ulsteinvik (550) (B.1999 konk)

23.03. 106 brt.

24.03. 345 brt. - Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (91) (Skrog bygget i Riga)

31.03. 599 brt.

I

brt.

ex NIS reg. VARANGERFJORD

Aas mek. Verksted AS, Vestnes (155)

- Jinling Shipyard, Nanjing QLZ98071 1)

- Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ980712)

Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ980709)

ex br. reg. MELITA NOVA (B. 1964)

Eurobåt AS, Deknepollen (05)

Rabben mek. Verksted AS, Bekkjarvik (101) (Skrog v/Cenal Shipyard Co. Ltd., Gdansk)

•"1 W»
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M/S BOA TOR LJVU3- Taubåtkompaniet AS, Trondheim

M/S DYVI PAMPLONA LALG5 - Dyviships IV AS (Jan-Erik Dyvi A/S), Oslo

M/S ICE BEAR LGXT3 - Tradewin Ltd. SA. (Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Førde), Panama/Måløy

M/S STAR ISMENE LANT5 - Poseidon Ltd. (Billabong AS, Bergen/Grieg International AS, Oslo), Hamilton/Bergen

M/T CLIPPER LADY LANY5 - Partrederiet Clipper Lady DA (Skibsaksjeselskapet Solvang ASA), Stavanger

M/T BOW CENTURY LALI5 - Odfjell Chemical Tankers II AS(Odf]ell ASA), Bergen

M/T BERGITTA LAOH5 - Bergitta KS (Pareto Management AS, Oslo/Bergshav Management AS), Grimstad

M/S NORHEIM LANE5 - Norheim Shipping KS, Karmsund/Haugesund

M/T TEAM JUPITER LANI5- Team Tankers Shipping AS (Team Ship Management AS), Bergen

M/S LIVANITA LAOM5 - Ugland Shipping AS, Grimstad

M/T FRONT ARCHER LANN5 - Front Archer Inc. (Farsund Shipping AS, Farsund), Monrovia/Oslo
15.02. 79770 brt. - Hyundai Corp. & Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd., Ulsan (1172)

M/S FAR SANTANA LAKF5 - Farstad Supply AS, Ålesund

M/S NORTHERN COMRADE LAIM3 -Trico Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund

M/T NORTHSEA BELLOWS LAON5 - K/S Difko LXVI (Tschudi & Eitzen AS/Tschudi & Eitzen Ship Mnmg, Lysaker),

M/T TEAM NEPTUN LAFK5 - Team Tankers Shipping AS, Bergen

M/S TUG MERCUR LAOU5 - Porto Shipping Limited (Fjord Shipping AS), Douglas/Måløy

M/S SLOMAN RUNNER LAOQ5 - Confeed IAS (Hvistendahls Rederi AS), Torød/Tønsberg

M/S TOR GOTHIA LAOZ5 - Homer Maritime Corporation (Goliat Shipping AS, Oslo), Panama City/Sandefjord

M/S ABILITY LAOY5 - CH Shipping Handelsbolag (Sunbay Management AS), Karlshamn/Bergen

48

03.01. 408 brt. -ex NOR reg. BOA TOR

10.01. 11172 brt.

11.01. 1305 brt. -ex NOR reg. MÅLØY

12.01. 29898 brt. - Mitsui Eng. & Shipb. Co., Tamano (1468)

14.01. 32853 brt.

21.01. 23206 brt.

27.01. 56207 brt. - Sumitomo Heavy Ind. Ltd., Yokosuka (1254)

04.02. 5659 brt. - Stocznia Marynarki, Gdynia (109/1)

14.02. 27185 brt.

14.02. 26044 brt. - ex Panama reg. LIVANITA

15.02. 79770 brt.

25.02. 3485 brt. - Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (249)

02.03. 1413 brt.

02.03. 43398 brt. - ex DIS reg. NORTHSEA BELLOWS

23.03. 27185 brt.

24.03. 324 brt.

28.03. 3887 brt.

30.03. 12259 brt. - ex britisk reg. TOR GOTHIA

31.03. 2822 brt. -ex Bahamas reg. STABILITY

- Sanoyas Hishino Meisho Corp., Mizushima (1175)

- ex NOR reg. NORTHERN COMRADE

København/Oslo

- Sanoyas Hishino Meisho Corp., Mizushima (1176)

- ex svensk reg. MERCUR (B. 1964)

- ex Antigua og Barbuda reg. SLOMAN RUNNER

Uljanik Brodogradislite, Pula (420)

ex Mexico reg. REYNOSA

Kværner Florø AS, Florø (139)

NIS

SKIPETNR. 2 - 2000

Brønnbåten Øylaks ble levert
fra Aas Mek Verksted til

Bømlo Brønnbåtservice 6.

mars - her er den fotografert
av OleJakob Dingen 28. april

i Vatlestraumen.

!s!i1H BT-   
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Far Santana, første
anchor-handler av

typen UT-730 levert
fra Ulstein Verft i
februar til Farstad
Supply AS i Ålesund.
Båten er herfotografert
underprøvetur 10.
februar av Arne
Sognnes.

endringer, kjøp og salg m.m
August 1999:
M/S GAMLE ROGALAND (LESB) (850/508/1929) ex STAUPER -

90 exTUNGENES - 65 ex ROGALAND - 64 - fra Veteranskibslaget
Rogaland (Jan Welde), Stavanger til Stiftelsen Veteranskipslaget
Rogaland c/o Einar Sæter, Stavanger.

Januar 2000:
M/S BETZY (LFOQJ (91 /-/l 897) ex NORDLYSET -16 ex ASTA -
09 ex ALMA - 01 - fra Gulen Salmon Group AS, Ånneland/Kopervik
til Rolf Olsen Havbruk AS, Ånneland/Kopervik
D/S BORGENES (LLQN) (481 1-11 942) ex HMS CAILIFF - 46 -
fra Olaf T Engvig, Rissa/ Trondheim til Stiftelsen Steamtråleren
Borgenes, Kristiansund - slettet i merkeregisteret.
M/S CARICIA (LIGU) (44/-/1972) - Norinavi AS, Bergen omdøpt
til SCALA.

M/S CHRISTINA HOLMEN (LHTI) (20/-/1995) - fra Nils Otto

Holmen, Nesbru/Oslo til Holmen Byggmarked AS, Nesbru/Oslo.
M/S ENGHOLM (LMPM) (32/-/1945) ex HANKØ - 99 ex RAFI -

94 ex ? - fra Erik Cato Johnsen, Gressvik/Fredrikstad til Torgeir Boye,
Nedenes/ Fredrikstad.

M/S HAABAS (LDCF) (190/-1976) - fra Neptun Rederi AS, Oslo/
Stavanger til Ødegaard Berging AS, Ålesund, omdøpt til MULTI
MAMMUT.

M/S HADARVÅG (LNXN) (133/-/1956) exTRANEVAAG - 87 ex

MIMER - 85 ex REX - 73 ex NORDERNEY - 70 - fra Ulstein Shipping
I AS, Ulsteinvik/Ålesund til Kvernhusvik Eiendom AS, Melandsjø/
Trondheim, omdøpt til ØYVÅG.
M/S HAVILACHIEFTAIN (LJYY) (1.985/2.203/1983) exREMBAS

- 98 ex STRILBORG - 93 ex SOLFONN - 93 - fra Havila Supply
Ships AS, Fosnavåg/Ålesund til Borgstein Skipsinvest AS, Ulsteinvik/
Ålesund.

M/S KYSTKABEL (LNSH) (161/-/1985/92) - fra Alcatel Kabel Norge
AS, Oslo/Namsos til Bulk Transport AS, Harstad, omdøpt til
FJORDKABEL.
M/S LIA (LJUK) (810/--/1947/72) ex LIAFJELL - 99 ex GANGSTAD
JR. - 93 ex EIDSFJORD - 90 ex HAAKON HANSSEN - 72 ex

BJARNI OLAFSSON - 67 - Liafjell AS, Straume/Bergen slettet i
merkeregisteret.
M/S LILLE-SKAGEN (LFOP) (24/-/1955) ex LYKKEN - 86 ex

NOR- ÅNA-SIRA - 56 - fra Kåre K. Dahl, Vedavågen/Tønsberg til Stiftelsen
Åkra Blå Kors (Karl Magnus Sjøen), Åkrehamn/Tønsberg og slettet i
merkeregisteret.
M/S MARLIN (LAZZ) (703/900/1970) ex BUDAL - 86 ex MARLIN
- 73 - fra Partrederiet Mofrakt (Villy J. Jacobsen A/S), Mo i Rana/Mo
til Mofrakt AS, Mo i Rana/Mo.

M/S NJØTHOLM (LJOI) (31/-/1913) ex AUSTRHEIMVÄG - 61 -

fra Helge Krydsby, Os/Bergen til Per Bernhard østensen, Førde/ Bergen.
M/S NORD-TOMMA (LNRB) (29/-/1948) - fra Gunnar Falck,

Kråkerøy/Sandnessjøen til Jan-Petter Wilhelmsen, Rolvsøy/ Fredrikstad.
M/S PELAREN (LFZY) (103/-/1968) - fra Idar Sande, Fantoft/

Bergen til Sjøentreprenøren AS, Bergen.
M/S RUTINA (JWQV) (48/-/1985) - Hankøferjen Erik Cato Johnsen
(Erik Cato Johnsen), Gressvik/Fredrikstad, omdøpt til HANKØ.
M/S SENIOR (LLKH) (497/-/1942/60/62/68) ex ROALDSEN
SENIOR - 99 ex OLE TORRISSEN - 90 ex SUDERØY X - 62 ex

KREPS - 48 ex KREBS - 45 - Senior Shipping AS, Vedavågen/Bodø.
Hjemsted endret fra Bodø til Kopervik.
M/S SLOTTHEIM (JWUP) (113/153/1958/76) - fra Birger Bergseth,
Averøy/Haugesund til Rederiet Fagertun AS, Værøy/Haugesund.
LekterVIKING BARGE 1 (LK5308) (4.066/—/l 994) -Viking Barge
KS c/o Kistefos AS, Oslo/Kristiansand. Forr.adr. c/o Viking Supply
Ships AS. Adresse endret fra Arendal til Kristiansand. I mars ble c/o
Kistefos AS, Oslo slettet.

M/S AASTIND (LANM) (998/1.730/1968/85) ex VESTBULK - 91
ex AASVÆR- 85 ex TORPO - 83 - fra AS Aasen Bulk, Mosterhamn/

Haugesund til West-Trans Bulk AS, Karmsund/Haugesund.
M/S ARONDELLE (LHAF) (34/-/1989) - fra Norwegian Consulting

49 —

Lekter VIKING BARGE 2 (LK5437) (4.066/--/1995)  - samme som
VIKING BARGE1.

Lekter VIKING BARGE 3 (LK5665) (4.066/--/1995) •- samme som
VIKING BARGE 1.

Lekter VIKING BARGE 4 (LK5732) (4.066/--/1996) -- samme som
VIKING BARGE 1.

Lekter VIKING BARGE 5 (LK5931) (4.066/---/l 996)-- samme som
VIKING BARGE 1.

Lekter VIKING BARGE 6 (LK6046) (4.066/--/l 997) -- samme som
VIKING BARGE 1.

Lekter VIKING BARGE 7 (LK6683) (4.066/--/1998) -• samme som
VIKING BARGE 1.

Lekter VIKING BARGE 8 (LK6684) (4.067/--/1999) -• samme som
VIKING BARGE 1.

Februar 2000:

'.i^aBiiifiiiffB
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Group AS, Oslo/Larvik til Atlantic Cruise Charter AS, Oslo/ Larvik.
M/S BELGEN (LETV) (48/-/1946) ex NYA VARVET - 71 -fra

Stavanger Offshore Support AS, Stavanger til Jonassen & Østbø AS,
Hundvåg/Stavanger.
M/S BERGSLEP (LMIT) (108/-/1947) ex BIG - 86 ex CEMENT 8 -

68 ex D/S - 53 - Bergslep AS, Sylte/Ålesund, omdøpt til BERGSLEP I.
Lekter BULDRA (LM6254) (302/-/1977) - fra Stolt Comex Seaway
AS, Haugesund/Stavanger til Stolt Offshore AS, Stavanger.
M/S FRODE JUNIOR (LHNA) (173/224/1911) ex EIDE JUNIOR
- 81 ex ULLA-BRITH - 74 ex BOLGAGUTT - 72 ex VESLEGUT -

68 ex ALMIRANTE GONI - 26 (var RATTE for Kriegsmarine
1940-1945) fra Kysttrans AS, Tromsø/Hammerfest til Veslegut AS,
Tromsø/ Hammerfest, omdøpt til VESLEGUT.
M/S GRAN (LIWC) (72/-/1937) - samme som BELGEN, men

hjemsted er Sarpsborg.
Lekter HIGH LIFT (LM5813) (455/--/1976) - samme som BELGEN.

M/S KYSTFISK (LEQM) (36/-/1966) ex GRINDAHAUGGUTT -
94 ex KYSTFISK - 93 ex SELJEFISK - 82 ex GOLDEN STRAND -
76 - fra Børge Jonassen, Hundvåg/ Bergen til Kyrre Nilsen,
Holmestrand, omdøpt til RAMPEN og slettet i merkeregisteret.
M/S LAFJORD (LHDO) (917-/1978) - Lafjord Rederi AS, Storebø/
Bergen - slettet i merkeregisteret.
M/S LANGÅRA (LJSS) (312/-/1955) ex OANES - 99 ex
KLEPPESTØ - 67 - Oslofjord Charter AS, Gjettum/Haugesund.
Hjemsted endret fra Haugesund til Oslo.
M/S LENALINE (LHEP) (427/300/1969/84) ex LECALINE - 84 -

Akka Shipping AS (Atle Fjeldstad), Bergen, omdøpt til CORVUS.
M/S LINDÅS (LLTP) (408/127/1967) - fra AS Bergen Nordhordland
Rutelag, Bergen til Chain Corporation International ASA, Avaldsnes/
Bergen.
M/S MARTIN SENIOR (LAMV) (246/426/1968) ex KOPERVIK -

92 ex JAR - 85 ex KARI - 77 - fra Måløy Sildoljefabrikk AS,
Deknepollen/Måløy til Haugland Sjøtransport AS, Kjerrgarden/ Måløy.
M/S MOWI STAR (LHOI) (241/325/1996 - fra Mowi Star AS,

Torangsvåg/Bergen til Partrederiet Sælefisk ANS (Svein Martin Sæle),
Torangsvåg/Bergen.
M/S PANDORA (16/-/1988) - fra Partr. Øyskyss ANS, Hersvikbygda/
Florø til Salten Cruise AS, Bodø, omdøpt til TENNHOLM.
M/S PROSJEKT KOPERVIK (LDXD) (293/-/1976) ex
BÅTSFJORD - 94 - fra Hans Bakke Økland, Torangsvåg/Ålesund til
Karmsund Maritime Service AS, Kopervik/Ålesund (Slettet i
merkeregisteret).
M/S RASVÅG (LHWE) (34/-/1968) - fra Farsund Fortøyningsselskap
AS, Farsund/Flekkefjord til Arnfinn Nilsen,Farsund/Flekkefjord
M/S RODNY (LHNO) (62/-/1978) ex LOKRAFT - 87 - samme som
BELGEN.

M/S ROXO (LEWY) (99/-/1972) ex HAABRAND - 84 - samme som
BELGEN.

M/S RØVÆRFJORD (LGZD) (99/-/1978 - Partrederiet Røværfjord
ANS (John Idar Mikkelsen), Røvær/Haugesund, omdøpt til
RØVÆRFJORD II.

M/S SANDØYEN (LNW) (17/-/1936/63) - fra Henning Sandøy,
Hellesøy/Kopervik til Per Gunnar Paulsen, Trondheim/Kopervik,
omdøpt til DOLMØY.
Lekter SÄPO (LK4477) (2.821 /-/1 953) - samme som BELGEN.

M/S SEAFINN (JXHA) (24/-/1986) - fra Finn Haug, Oslo til Christian
Magnus Rossow, Nesøya/Oslo.
Lekter STÅLMANN (LM5881) (610/-/1976) - samme som
BELGEN.

Lekter T.P.141 (LM4641) (150/-/1965) - samme som BELGEN, men
med hjemsted Skien.
Lekter T.P.167 (LM4667) (150/-/1968) - samme som T.P.141.
M/S TAIFUN (LEFT) (32/-/1917) - fra Joar Johansen, Tennevoll/
Trondheim til Hilde Tjelhovd, Sandnes/Trondheim.
M/S TRAINEE (LNVY) (340/-/1962/98) ex POLARGIRL - 98 ex

TANAHORN - 84 - Redningsselskapet, Oslo til Slepebåtene AS,
Tromsø/Oslo.

M/S VIKANTO (LNQW) (28/-/1929) ex VIKAN - 53 - fra Bjørn
Ove Syltesether, Molde/Drammen til Runar Johansen, Stange/
Drammen og slettet i merkeregisteret.
M/S VIKING TITAN (LNMZ) (2.535/2.350/1985) ex POLAR

TITAN - 92 - TFDS Offshore AS, Tromsø/Haugesund, omdøpt til
TROMS TITAN og hjemsted endret til Tromsø.
M/S VOLSTAD JR. (LAES) (788/-/1950) ex VERDI - 98 ex
VOLSTAD JR. - 97 ex POL XIV - 66 - fra Lafjord Investering AS,
Storebø/Ålesund til Lafjord Rederi AS, Storebø/Bergen.
M/S ØYBRUA (LAXO) (96/-/1956) - samme som BELGEN.

Mars 2000:

M/S ANN MARI (LFOL) (48/-/1972) ex EIVINDVIK - 97 - fra

Flekkefjord Bulk AS, Flekkefjord til Hjartøy Båtservice AS, Fjell/Bergen.
M/S BELGEN (LETV) (48/-/1946) ex NYA VARVET - 71 - fra

Stavanger Offshore Support AS, Stavanger til Slep og Fortøyning AS,
Bergen/Stavanger.
M/S BOGTIND (JXEG) (548/640/1953) ex HIDRAFJORD - 76 ex
MOHOLMEN - 73 ex AUDTUN - 72 ex MARILENE - 70 ex IRIS

- 67 - (tvangssalg) fra Inge Vik, Elnesvågen/Brønnøysund til Ako
Shipping AS, Stamnes/Molde.
M/S BREMNES (LCRD) (631/830/1976/79) ex UNIKA - 94 - fra

Liniti AS, Bergen til Siddis Shipping AS, Stavangaer, omdøpt til UNIKA
M/S EGJO (LKID) (24/-/1949) - fraMandius Mandiussen, Vedavågen/
Arendal til Helge Høvik, Torvastad/Haugesund - slettet i
merkeregisteret.
M/S EYRUN (LHRW) (210/-/1970) - fra NorwayYacht Charter SD,
Oslo til Oslo Seilskuterederi DA, Oslo.

M/S GENIUS (LFOT) (92/-/1969) ex VÆRHAVN - 86 - fra Genius

AS c/o Myre Regnskap AS, Myre til Whale Whatch AS, Alsvåg/Myre.
M/T HINNATANK (LCSI) (295/293/1939/53) ex FRISNES - 89 ex
UNIKLOR - 79 ex HYBORG - 54 ex HYDRO - 54 ex TRAVE - 54
ex EMPIRE CHLORINE - 53 ex M/S TRAVE - 45 - fra Aas

Sjøtransport AS, Jøsenfjorden/Haugesund til Alu Safe AS,
Brønnøysund/ Haugesund.
M/S HINNAVÅG (LCXX) (398/-/1962) ex HESSA - 91 ex

BJØRGVIN - 75 - fra AB Shipping AS, Stord/Haugesund til Hamour
Shipping AS, Bergen/Haugesund.
M/S HUNTER (LIWP) (262/-/1980) ex ORION II - 97 ex CHRIS
B - 95 ex WANDA LOUISE - 90 - samme som HINNAVÅG.

M/S KNUTJUNIOR (45/-/1937) ex LIV II - 92 - fra Ivar Osmundsen,
Søgne/Kristiansund til Anleggservice Kai og Brygge AS, Hafrsfjord/
Kristiansund.

M/S KÅFJORD (LGNS) (800/660/1972) - Finnmark Fylkesrederi
og Ruteselskap AS, Hammerfest, omdøpt til TUFJORD.
M/S MAGNUS KVAMME (LGTT) (162/-/1978/83) - fra Nøtnes

Transport AS, Skrova/Svolvær til Brønnbåtservice AS, Hansnes/Svolvær
og slettet i merkeregisteret.
M/S MJØSCRUISE (LATA) (260/-/1963) ex MJØSFERGEN - 90 -
fra Cruise Team AS, Gjøvik/Hamar til Trade & Investment AS, Oslo/
Hamar.

M/S NORDFERD (LHTV) (58/-/1953) ex NORDPERD - 95 -

fraNordplast AS, Tromsø/Haugesund til Jonas Lunde, Åmøy/
Haugesund
M/S RONDO (JXDK) (45/-/1974) - fra Stavanger Offshore Support
AS, Stavanger til Jonassen & Østbø AS, Hundvåg/Stavanger.
M/S RYHOLM (LHBS) (24/-/1949) - fra Janne Marie Hassel,
Trondheim/Ålesund til Oddmund Andvik, Geiranger/Ålesund.
M/T SILDETANK (LHJB) (100/-/1917) ex SOLAR ex ESSO 2 - fra
Norske fina AS, Asker/Oslo til AS Norske Shell, Tananger/Oslo.
M/S STAMNES (LLDU) (39/-/1982) - fra Osterfjord Sjøreiser AS,
Stamnes/Bergen til J Busch Båtskyss AS, Terråk/Bergen.
M/S STJERNA (LEMY) (21 /-/1943) - fra Magne Paulsen, Vedavågen/
Flekkefjord til Stiftelsen Saga På Rott, Tananger/Flekkefjord. Slettet i
merkeregisteret.
M/S STORDØY (LJGP) (597/512/1980) ex FAGERFJORD - 88 -
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fra P/R E. Bøen & Sønner ANS (Erling Bøen), Sand/Stavanger til
Erling Bøen & Sønner AS, Sand/Stavanger.
M/S SULEVÆR (LHCG) (1.213/1.450/1977) ex NORDSTAR- 94

- fra Sulevær AS, Åkrehamn/Haugesund til Nye Sulevær AS, Åkrehamn/
Haugesund.
M/S TAIFUN (LEFT) (32/-/1917) - fra Hilde Tjelhovd, Sandnes/
Trondheim til Thor Even Furvann, Borgheim/Trondheim.
M/S TARZAN 2 (LLCS) (37/-/1944) - fra Østfold SHV-område His

Støtteforening , HV 01, Sarpsborg/Fredrikstad til Frode Høitomt,
Moss/Fredrikstad. Slettet i merkeregisteret.
M/S TOR VIKING (LLMX) (1.145/-/2000) - fra Havyard
Leirvik AS, Leirvik i Sogn/Bergen til B & N Viking Icebreaking &
Offshore AS, Arendal/Kristiansand.

M/S TROND EGIL (LJMY) (44/-/1919) - fra Arne-Egil Brochmann,
Havøysund/Vardø til Troms sjøfarmer AS, Florø/Vardø - slettet i
merkeregisteret.
M/S VESTGAR (LCEO) (300/-/1956) ex ROSENDAL - 79 - samme
som HINNAVÅG, men hjemsted er Bergen.

Stor fisk:

Januar 2000:
M/S ALF-ARNE (LCPA) (79/-/1968/81) ex DOGGER - 73 - fra

Alf-Arne AS, Husøy i Senja/Tromsø til Berg Fiskeriselskap AS c/o Aksel
Hansen AS, Senjahopen/Tromsø (T-87-BG).
M/S AUD-LILL (LEVW) (273/--/1977/92) ex RUNING - 88 ex
RAKON - 82 ex HELLSKJÆR - 81 - fra M/S Aud-Lill ANS (Lorentz
Johansen), Aukra/Molde til Søviknes AS, Vatne/Molde (M-60-H).
M/S GUNNAR KLO (LAVM) (181/100/1989/91) - fra Partrederiet

Gunnar Kristoffersen ANS (Gunnar Kristoffersen), Myre til
Hammerfest Kystfiske AS, Hammerfest, omdøpt til OSVALDSON
(F-148-H).

M/S HANSSON (LAJZ) (114/-/1968/87/93) ex VINGHOLM - 85

- fra Partrederiet Hansson Fishing ANS (Fritz Hanssen), Roan/
Trondheim til Høyken AS, Bø i Vesterålen/Trondheim, omdøpt til
BØBAS (N-240-BØ).

M/S HARHAUG (LFCO) (197/-/1977) - fra Ingolf Engeset AS,
Vatne/Ålesund til Havlys AS, Måløy/Ålesund, omdøpt til HAVLYS
SENIOR (M-200-G).

M/S HARTO JUNIOR (JXSF) (76/-/1987/90) ex OPAL - 90 - fra

Partrederiet Bergtun ANS (Tor Ketil Bergtun), Sandøy/Molde til Solbris
Senior AS, Hardbakke/Florø, omdøpt til SOLBRIS SENIOR
(SF-71-SU).
M/S HAVFRUEN II (LHPA) (121/-/1995) - fra Havfruen Arendal

AS, Arendal til Arendal Fiskeriselskap AS, Arendal (AA-43-A).
M/S HAVSNURPI (JWOK) (364/-/1957/79) ex HAVSNURP - 99

ex SJØHOLM - 83 ex HOLMSJØ - 83 ex VALDERHAUG - 71 ex
KVITEGGEN - 64 - fra Havsnurp AS, Midsund/Molde til Klippstein
AS, Elnesvågen/Molde, omdøpt til KLIPPSTEIN (M-102-F).
M/S LEIK (LFUI) (320/-/1967/83) ex STJÄRNFORS I - 77 - fra
Partr. Sigmund Sund ANS (Sigmund Sund), Kopervik til Leik AS,
Kopervik (R-65-K).

M/S LIBAS (LHEA (1.099/-/1994) - Libas AS, Straume/Bergen til
Ligrunn AS, Straume/Bergen, omdøpt til LIGRUNN (H-5-F).
M/S LIGRUNN (LIRW) (1.102/-/1997) - fra Ligrunn AS, Straume/
Bergen til Liafjell AS, Straume/Bergen, omdøpt til LIAFJELL (H-8-F).
M/S NESBAKK I (LHOW) (432/283/1987/95) ex NESBAKK - 99

ex BELLE ISLE BANKER - 95 - fra Partrederiet Alnes og Brungot
ANS (Leif Steinar Alnes), Godøy/Ålesund til Alnes og Brungot AS,
Godøy/Ålesund, deretter til Nyargo AS (Jan Magne Dyb), Godøy/
Ålesund (M-94-G) og omdøpt til NYARGO.
M/S NORDSANDVÆRING (LEIZ) (60/-/1969) ex AUD

JOHANNE - 86 ex MONA-HELENE - 82 - fra Nilsen og Nilsen
ANS (Gunda Nilsen), Myre/Sortland til Kristiansens Rederi AS, Melbu,
omdøpt til ALEXANDER VIKING (N-55-H).
M/S NYARGO (LCKU) (323/-/1963/80/94) ex SOLBERGFJORD

- 80 - fra A/S Nyargo, Godøy/Ålesund til Langfjord AS, Ålesund/Molde
omdøpt til LANGFJORD (M-l-N).
M/S ODD-ERIK (JXAX) (317/-/1958/86) - fra Odd Erik AS, Husøy
i Senja/Stokmarknes til Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø (T-71-T).
M/S REMØY VIKING (LNQA) (761 /-/l 948/67/74) ex OLE
NORDGÅRD -98 ex PERO - 83 ex D/S STAR V - 67 - fra Remøy
Sea Fjord AS, Fosnavåg/Tromsø til Remøy Sea Tind AS, Fosnavåg/
Tromsø, omdøpt til REMØY TIND (M-15-Hø).
M/S SHANNON (LJQE) (499/445/1984/97) ex PERNILLE - 98 -
fra Partrederiet Fairy ANS (Mårten Eidesvik), Bømlo/Haugesund til
Shannon AS, Bømlo/Haugesund (H-31-B).
M/S SÆTRING (LHAH) (377/-/1978/83) ex GEIR-HANS - 92 ex

GEIR - 89 - fra Sætring KS, Valderøy/Ålesund til Geir Peder Egil
Urkedal, Vatne/Ålesund (M-150-H). I februar tilbake til Sætring KS,
Valderøy/Ålesund (M-123-G).
M/S TORSON (LJGD) (1.976/2.700/1998) - fra Torson Holding
AS, Tromsø til AS Jakobsen & Sønner, Tromsdalen/Tromsø (T-67-T).
M/S TROMSØYVÆRING (LKVX) (249/-/1973/83) ex BAKKE
VIKING - 88 ex SALTNESVÄG - 86 ex KARL SENIOR - 83 ex

ODD GJENDEM - 80 - fra Torsvågfangst AS c/o Norfra AS, Tromsø
til Rystraum AS, Tromsø (T-381-T).
M/S TRYGVASON (LJOR) (427/-/1989/95) ex RIGEL - 98 - fra

Partrederiet Bømlingen ANS (Svein Atle Lønning), Bømlo/ Haugesund
til Bømlingen AS (Svein Atle Lønning), Bømlo/ Haugesund (H-192-B).
M/S TØNSNES (LAIH) (610/319/1975/81) - Tromsø Fryseri og
Kjøle-anlegg A/S, Harstad/Tromsø, omdøpt til TØNSNES II
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(T-24-T).
M/S VENØYSUND (LDHJ) (330/-/1967/76/81) ex SELJEVÆR -
98 ex MÅLØYFISK - 95 ex KRISTBJØRG - 76 ex GUDRUN
JONSDOTTIR- 73 ex JULIUS GEIRMUNDSSON - 72 - fra Brimøy
KS, Kvamsøy/Trondheim til Kvitnes AS, Larsnes/Trondheim (M-91-S).

Februar 2000:

M/S BRANDSHOLMBØEN (LIUZ) (78/-/1979/98) - fra Partr. M/

Kr. Sørbas (Arnt Helge Sørensen), Ballstad/Svolvær til Partrederiet Leif
Ole Olavsen og Tom Olav Nilsen ANS (Leif Ole Olavsen), Leknes/
Svolvær (N-200-W).
M/S BROTIND (LGON) (139/-/1985/90) ex SOLTIND SENIOR
- 98 ex HELGANES - 95 ex SVANFORS - 93 - fra Brotind Havfiske

AS, Fjørtoft/Ålesund til Fløybas AS, Ottersøy/Alesund, omdøpt til
FLØYBAS (M-82-H).
M/S ELDJARN (LEBS) (1.318/-/1971/73/82/84/95) ex
BØMMELØY - 93 - Østervold Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen
til Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen (H-28-AV).
M/S HAASTEIN (LJEI) (401 /-/l 980/87) ex HAASTEIN SENIOR
- 98 ex NEPTUNE - 98 - fra Haastein AS, Skudeneshavn til Trøndertrål

KS, Rørvik/Namsos (NT-600-V), omdøpt til TRØNDERTRÅL i
mars.

M/S HARVEST (LMLL) (491 /--/l 964/86) ex MIDØY VIKING -
97 ex ANNA O - 88 - Partrederiet Harvest ANS (Inge
Møgster),Bekkjarvik/Bergen, omdøpt til HARVEST JR. (H-120-AV).
M/S HAVODD (LNBL) (278/-/1967/92) ex HAVFISK - 97 ex
LANGSUND - 92 - fra Troms Havfiske KS, Andenes/Tromsø til

Leisund AS, Andenes/Tromsø, omdøpt til LEISUND (T-50-BK).
M/S HEIDI III (LHRI) (81 1-I l 986) ex STAPI -95 ex ØRAGUTT -

91 - fra Robert Elnes, Elnesvågen/Molde til Westfisk AS, Åkrehamn/
Molde (M-62-G), omdøpt til VEAGUTT.
M/S KAMØYFISK (JWTU) (222/-/1985/88) ex
LANDEGOVÆRING - 91 - fra Kamøyfisk AS, Honningsvåg/
Hammerfest til Meiland Fiskebåtrederi AS, Skjervøy/Tromsø, omdøpt
til MEILANDSTIND (T-30-S).
M/S PETTER BERG (LGYL) (140/--/1966/86) ex PETTER PERSA
- 98 ex SKAGSKJÆR - 97 ex VEAFISK - 84 ex VESTUNG - 83 ex
ONNY HARDER - 72 - fra Husøy Fisk AS, Husøy i Senja/Stokmarknes
til Petter Berg AS, Husøy i Senja/Stokmarknes (T-67-LK).
M/S RØGNES (LDZU) (83/-/1991/93) ex ROGLENTO - 92 - fra
Ståle Johannessen, Båtsfjord/Tromsø til Robert Brochmann,
Havøysund/ Tromsø (F-500-M).
M/S SUNDSKJÆR (LHIL) (78/-/1972/82) ex VÅGOS - fra
Partrederiet Sigvald Berntsen DA (Sigval Berntsen), Fjordgård/ Tromsø
til Sigvald Berntsen AS, Fjordgård/Tromsø (T-184-LK).
M/S TRONDSKJÆR (LHHB) (82/-/1978) ex H. FAGERHAUG -
98 ex EDEL MARIANNE - 95 ex BÅTSFJORDVÆRING - 88 ex
SKARBAREN - 84 ex NORDHEIM SENIOR - 81 - fra Trond

Berntsen DA, Fjordgard/Vadsø til Trond Berntsen AS, Fjordgård/
Tromsø (T-190-LK).

M/S VESTLINER (LJVR) (499/-/1988/99) ex LORD AUCKLAND
- 99 ex ATLANTIC EXPLORER - 92 - Vestborg AS, Ålesund
(M-525-A). Ommalt til 656 brt.
M/S ÅMNESSUND (JXRG) (81 1-11 975/86) ex EROLA - 95 ex
NIVEA - 92 ex JOHAN MARTIN - 89 ex BERGITON BØRRESEN
- 78 - fra Polarfisk AS, Sortland/Bodø til Kystdrift AS, Myre/Bodø
(N-310-0).

Mars 2000:

M/S AMBASSADÖR (LJBI) (290/-/1988/98) ex VIENNA - 93 -
Adelante Fishing Company AS, Bokn. Hjemsted endret fra Egersund
til Haugesund (R-12-SK).
M/S FAGERVOLL (LNCL) (243/151/1977) ex SOLOYVÄG - 95 ex

GREEN ISLE II - 84 - fra Fagervoll Havfiskeselskap A/S c/o
Fiskeriregnskap, Ellingsøy/Molde til Vevangtrål AS, Vevang/ Molde,
omdøpt til HUSTADVIK (M-l 12-EE).
M/S HAVSEL (LIXI) (300/-/1980/86) ex MERIDIAN II - 97 ex
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ARNT ANGEL - 92 - Troms Havfiske II KS, Andenes/Tromsø til

Barentsfisk AS c/o Aalesund Shipping AS), Ålesund/Tromsø (T-62-T)
- deretter til Remøy Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Tromsø.
M/S KONGSFJORD (JXMG) (1.662/700/1987) - fra Båtsfjord
Havfiskeselskap A/S c/o Fiskerikompetanse AS, Ålesund/Vardø til AS
Rosund, Ålesund/Vardø (M-110-G).
M/S LYSHAUG (LMEM) (398/-/1967/69) - fra Polar Prawn AS,
Tromsø til Tromsland AS, Finnsnes/Tromsø (T-63-LK).
M/S SIGURFARI (LLAU) (377/-/1988) ex STAFNES - 92 - Solheim

trål AS, Hustad/Ålesund, omdøpt til SOLHEIMTRÅL (M-33-F).
M/S SOLHEIMTRÅL (LLUC) (284/219/1963/66) ex MYREBAS -
92 ex J O STENSEN - 72 - Solheimtrål AS (Jan Olav Harneshaug,
Myklebost), Hustad/Molde, omdøpt til SOLHEIMTRÅL 2
(M-18-SØ) - deretter til Nordnes AS, Valderøy/Ålesund, omdøpt til
NORDØRN (M-199-G).

M/S TRØNDERTRÅL (LMPQ) (244/189/1954/56) ex
SULAHOLM -91 ex FINNØYBUEN -86 ex AUSTERVON -80 ex

SULA I - 71 - fra Trøndertrål KS (Trøndertrål AS c/o Brekk & Olsvik

AS), Rørvik/ Namsos til Blomvik AS, Valderøy/Ålesund, omdøpt til
BLOMVIK(M-266-G).
M/S WILLASSEN SENIOR (LEME) (303/-/1967/90) ex
ALFTAFELL - 77 ex GIDEON - 70 - fra Willassen Senior AS,

Digermulen/Svolvær til Tømmervik Fisk AS, Stokmarknes/Svolvær,
omdøpt til TØMMERVIKODDEN (N-47-H).

Januar 2000:
M/S BAKRA (LAJZ5) (37.550/70.456/1993) ex BAKAR - 99 ex
BESKYDY - 98 - fra T. Klaveness Shipping AS, Oslo til Bakra Inc.
(Torvald Klaveness & Co. AS), Monrovia/Oslo.
M/S CINCOBULK (LAEP5) (2.097/2.150/1982/95/99) ex
STEINVANG - 99 ex MARPOL BALTIC - 95 ex EIDE RESCUE I -

93 ex DARSS - 91 - FB Invest AS (Vang Shipmanagement AS), Greåker/
Måløy, ombygget og ommalt til 2.138 brt.
M/S CORMORANT (LAMW5) (69/-/1999) - PGS Exploration AS,
Lysaker/Oslo. Drift endret fra (Shipman AS, Torangsvåg) til
eierselskapet.
M/S DEBORA (LAIB5) (2.331/3.228/1965/90) ex PORRINO - 90
ex LILL-NINA - 88 ex CONTI LIBAN - 83 ex CREMON - 75 -

Wave Cruiser Limited, Gibraltar/Oslo (Repr. endret fra Nedjan
Shipping AS, Berg i Østfold til Sunbay Management AS, Bergen).
M/S GEO BALTIC (LAIW5) (2.878/-/1980/98) ex JOHAN
NORDENANKER - 98 - Geo Baltic KS, Klokkarvik/Bergen.
Driftselskap endret fra endret fra North Sea Shipping AS, Klokkarvik
til North Sea Shipping Holding AS, Klokkarvik.
M/S GEO PACIFIC (LAMR5) (4.582/-/1987/97/98) ex

AKADEMIK SELSKIY - 98 - Geo Pacific KS, Klokkarvik/Bergen.
Driftselskap North Sea Shipping AS endret adresse fra Klokkarvik til
Bakkasund.

M/TJO ELM(LALC5) (15.393/26.300/1982) ex LAKEANNE-91
- fra Jo Eim BV (V Ships Norway AS, Oslo), Spijkenisse/Bergen til
Winterport Investment III B.V (V Ships Norway AS, Oslo),
Spijkenisse/Bergen.
M/T KNOCK CLUNE (LAKY5) (78.843/147.048/1993) - fra

Davieship II Inc. (Red Band AS), Monrovia/Oslo - til Star International
Shipping Limited (Repr.: Per-Oscar Lund, Oslo, drift: Red Band AS),
Monrovia/Oslo.

M/S KVATROBULK (LAEQ5) (2.097/2.150/1983/95/99) ex
STÅLVANG - 99 ex MARPOL OMAN - 95 ex EIDE RESCUE II -

93 ex MONCHGUT - 91 - FB Invest AS (Vang Shipmanagement
AS), Greåker/Måløy, ombygget og ommalt til 2.138 brt.
M/T NORGAS VICTORY (LACN4) (8.591/11.772/1982) ex OSLO
VICTORY - 91 ex GAZ VICTORY - 89 ex MARKSMAN - 87 ex

SKAUGAS - 87 ex HAVLYN - 85 - Oslo Victory II KS, Oslo. Forn
endret fra VShips Norway AS, Oslo til Norwegian Gas Carriers AS,
Oslo.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
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brønnbåt av Karmsund

Maritime. Foto av Alf
J Kristiansen i Kopervik
20. februar.

M/S SEAWAY KINGFISHER (LAGE5) (3.673/1.500/1989/97/98)
ex ATLANTIC SURVEYOR - 98 ex YURIY TRIFONOV - 97 -

Kingfisher DA, Stavanger/Bergen. Best.reder endret fra North Sea
Shipping AS, Klokkarvik til North Sea Shipping Holding AS,
Klokkarvik.

M/S SEAWAY SURVEYOR (JXHP3) (1.716/700/1986/91) ex
NORTH SEA SURVEYOR - 96 ex HAVSKJELL VIKING - 91 -

DSND Shipping AS, Oslo/Bergen, omdøpt til DSND SURVEYOR.
M/S SEISBULK (LAEB5) (2.097/2.150/1984/95/99) ex ALLVANG
- 99 ex MARPOL GYDA - 95 ex EIDE RESCUE IV - 93 ex

KUHLUNG - 91 - FB Invest AS (Vang Shipmanagement AS), Greåker/
Måløy, ombygget og ommalt til 2.138 brt.

Februar 2000:

M/S BONA FORTUNA (LAEF4) (45.777/78.531/1982) ex HØEGH
FORTUNA - 92 ex AMBIA FORTUNA - 89 ex HØEGH FORTUNA
- 86 - Bona Fortuna KS c/o Finanshuset, Oslo. Forr. endret fra Bona

Shipping, Oslo til Teekay Shipping Norway AS, Oslo og omdøpt til
TEEKAY FORTUNA.

M/S BONA FOUNTAIN (LAZD4) (45.777/78.488/1982) ex

HøEGH FOUNTAIN - 92 - Bona Shipholding Ltd., Hamilton/Oslo.
Forr. endret fra Bona Shipping, Oslo til Teekay Shipping Norway AS,
Oslo og omdøpt til TEEKÄY FOUNTAIN.
M/S BONA FREIGHTER (LAX02) (45.067/75.395/1982) ex

HøEGH FREIGHTER - 92 ex SIBOSEVEN - 89 - Bona Freighter
KS c/o Finanshuset, Oslo. Forr. endret fra Bona Shipping , Oslo til
Teekay Shipping Norway AS, Oslo og omdøpt til TEEKAY
FREIGHER.

M/T FREJA JUTLANDIC (LAZY2) (6.379/10.951/1982) ex
SEAHERON - 93 ex TOMOE 117 - 90 - fra K/S Freja Jutlandic
Progress, København/Oslo til K/S Chemical Transporter, København/
Oslo. Drift uforandret (Orient Ship Management Norway AS, Arendal).
M/S LINITO (LEVM3) (840/1.400/1969/85) ex AASTUN- 95 ex
TROMSBULK - 91 ex AASLAND - 85 ex VENLO - 81 - fra Linito

AS (Bergen Shipping AS), Bergen til Helco II AS (Bergen Shipping
AS), Bergen, omdøpt til HAVBLIK.
M/S NORCLIFF (LAXE4) (8.407/6.266/1995) ex BRAVO - 95 ex

CROWN LINK - 94 - fra Roroki Ltd. (Anders Bergh-Jacobsen c/o
Acomarit AS), Hamilton/Oslo til Gånger Rolf Shipping Invest AS,
Oslo.

M/S SEA TRUCK (LAOJ5) (2.652/2.477/1979/92) ex NORTRUCK
- 88 ex EDDA SAE - 87 ex FLEXSERVICE 2 - 86 - Sea Truck (UK)

Limited (Sea Truck Shipping AS), Sutton/Sandnes, omdøpt til
ZACHARIAS.

M/S STEIN FIGHTER (LAUR4) (2.811/1.640/1978/94) ex
KOMEK - 94 ex GIOVANNA ELEONORA - 94 - fra Fønix AS,

Paradis/Bergen til Skipsaksjeselskapet Fønix (AS Stein Line), Knarrevik/
Bergen.

Mars 2000:

M/S CORALLI (LARN4) (2.397/3.733/1971) ex BREMER BANKEN
- 97 ex CORALLI - 96 - ex CARINA - 93 ex HACKLIN BLUE - 92 ex
SKANDEN -91 ex MARGRET -84 ex HANNES KNUPPEL -76 ex

PINTO - 73 ex HANNES KNUPPEL - 73 - fra PE-BE Shipping AS
(Th. Jacobsen & Co. AS), Sarpsborg til San Torini Shipping Limited
(Sea Partner AS, Oslo), Nassau/Sarpsborg.
M/T FRONT BREAKER (LAOK5) (89.004/169.146/1991) - Katong
Investments Limited, Monrovia/Oslo. Driftsselskap endret fra Frontline
Management AS til International Tanker Management Norway AS,
Østerås.

M/S HUAL ANGELITA (LAFB4) (33.374/11.977/1981) ex

ANGELITA - 92 - fra Ugland Autoliners Limited (IUM Ship
management AS), George Town/Grimstad til Leif Høegh & Co.
Shipping AS, Oslo/ Grimstad. (Omdøpes til HUAL TREKKER)
M/S HUAL CARMENCITA(LAFH4) (41.871/16.694/1983) -samme

som HUAL ANGELITA. (Omdøpes til HUAL TRAPEZE)
M/S HUAL FAVORITA (LADH4) (53.578/20.600/1987) - samme

som HUAL ANGELITA. (Omdøpes til HUAL TROPHY)
M/S HUAL INGRITA (LAUX2) (33.369/12.200/1980) exINGRITA

- 83 - samme som HUAL ANGELITA. (Omdøpes til HUAL
TRUBADOUR)
M/S HUAL KARINITA (LAGK4) (45.007/15.603/1980) ex

KARINITA - 82 - samme som HUAL ANGELITA. (Omdøpes til
HUAL TRAILER)
M/S HUAL LISITA (LAXK2) (33.359/12.003/1980) ex LISITA- 82

- samme som HUAL ANGELITA. (Omdøpes til HUAL
TROPICANA)
M/S HUAL MARGARETA (LADG4) (53.578/20.885/1988) -samme

som HUAL ANGELITA. Deretter omdøpt til HUAL TRIUMPH.
M/T PROGRESS (LAHC4) (58.078/111.777/1991) ex NYHVAL -

96 - White Carriers Pte. Ltd. (Repr. Petter Larsen, Oslo) Singapore/
Haugesund uforandret. Drift: International Tanker Management
Norway AS, Østerås.
M/T PROSPECT (LAOY4) (58.078/111.000/1992) ex NYHAAP -

96 - Green Navigation Pte. Ltd. (Repr. Petter Larsen, Oslo) Singapore/
Haugesund uforandret. Drift: International Tanker Management
Norway AS, Østerås.
M/S SAGA RIVER (LAJY4) (29.369/46.956/1992) sjøs. SEA RIVER
- KS Aaby Forest III (Aktieselskabet Borgestad ASA, Porsgrunn), Oslo.
Hjemsted endret fra Oslo til Porsgrunn.
M/S SAVA RIVER (LALE5) (2.030/3.050/1990) - fra Myklebusthaug
Shipping AS, Fonnes/Bergen til Nes HF (AS Shipmanagement Ltd.,
Son), Hafnarfjørdur/Bergen.
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September 1999:
M/S BALEARES (LAGH4) (44.887/75714/1981) ex EL TORO -

90 ex ALEXANDER- 88 - Southman Navigation Inc. (repr.: Marinelaw
AS, Bergen, drift: Torvald Klaveness & Co. AS), Monrovia/ Oslo -
solgt til Liberia, til Laura Holding S.A., Panama, omdøpt til MINOAS,
signal 3FSZ9.
M/S BALLERINA (LAOJ2) (43.576/77.673/1981) exJARAMA- 91
- Northman Navigation Inc. (Repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift:
Torvald Klaveness & Co. AS), Monrovia/Oslo - solgt til Liberia, til
Highland Faith Shipping Inc., Panama, omdøpt til HIGHLAND
FAITH, signal 3FTG9.
M/S DIAMOND (LAGW4) (41.940/70.731/1980) ex EASTERN
PLUM - 90 ex BAIKO MARU - 87 - KS Seabulk Tankers c/o Pareto

Management AS (Seabulk AS), Oslo - overført til Liberia, samme navn,
signal ELXIB. (Panakar Maritime S.A.), Monrovia.
M/S POLAR QUEEN (LAXK4) (4.028/1.800/1995) - Polar Queen
AS (Rieber Shipping AS), Bergen - overført til Storbritannia, omdøpt
til ERNEST SHACKLETON Polar Queen Ltd. (British Antarctic
Survey), Port Stanley (Falklandsøyene). Signal ZDLSI.
M/S SANDPIPER (LGJM3) (14.116/20.366/1971/78) ex SEAWAY
SANDPIPER - 90 ex TEMPLE HALL - 78 - Sandpiper AS
(Westminster Offshore AS), Randaberg/Stavanger - overført til NOR,
samme navn, signal LJST
M/S WESTERN KEY (LAJF4) (25.538/42.083/1985) ex
BELISLAND - 95 - Western Bulk Shipping ASA, Oslo - solgt til Liberia,
til Highland Effort Shipping Inc. (Latanko Marine Management Co.
Ltd., Panama, omdøpt til HIGHLAND EFFORT, signal 3FST9.

Oktober 1999:

M/T BERGE ENTERPRISE (LJZW3) (188.728/360.700/1981) -

Bergesen D.Y. Shipping AS, Oslo/Stavanger - overført til Antarctic
Terr. (French), til The Green Tankers AS, Port aux Francais, Kergeulen,
samme navn, signal FNHD.
M/S JULIE (LASF4) (1.923/3.556/1970) ex SEACTION - 93 ex
SANNIDA - 90 ex SCHELDEBORG - 89 - Caraton Carriers Limited

(Th. Jacobsen & Co. AS), Valletta/Sarpsborg - solgt til Great Neptune
Marine S.A., Panama, omdøpt til OASSYS II, signal 3FUY9.
M/S LIFTMAR (LNSJ3) (2.021/2.896/1974) ex MARSTEINEN -
90 ex STRIL LYON - 88 ex STOKKSUND - Confeed I AS, Torød/

Sandefjord - slettet 08.10.1999 som forlist (Sprang lekk og sank
08.07.1999 i Atlanterhavet).
M/T MEGA SUN (LARW2) (67.389/135.900/1975) ex MEGA

BERLISA - 89 ex VIDA I - 89 ex EVITA - 85 - KS Mega SUN c/o
Mosvold Farsund AS (Farsund Shipping AS), Farsund - slettet
06.10.1999 som solgt for opph. i Bangladesh, ank. Chittagong samme
dag.
M/S NORMAND SKIPPER (LIWH3) (1.174/790/1975/85/91) -

Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - solgt til
Skottland for reg. på Isle of Man. Solstad Offshore UK Ltd., Douglas,
samme navn, signal MZZGS.
M/S PROBO KOALA (LAZG2) (31.255/48.120/1989) ex PROBO

BOANING - 99 - Probo Koala Shipping Inc (Repr.: Marinelaw AS,

NIS - Slettet (utgått av registeret). Bergen, drift: Torvald Klaveness & Co. AS), Monrovia/Oslo - overført
til Panama, samme navn, signal 3FOG9.

November 1999:

M/S ETZEL (LARO4) (2.397/3.733/1971) ex BREMER STAUER -
97 ex ETZEL - 96 ex EVE - 93 ex HACLIN WHITE - 92 ex EDEN
-91 ex EVE -86 ex HEINO -82 ex SCOLVENTURE -76 ex BALTIC

UNIT - 73 ex HEINO - 71 - Pe-Be Shipping AS (Th. Jacobsen & Co.
AS), Sarpsborg - solgt til Timber Shipping Service Co. Ltd. (Osterströms
Rederi AB), St.Johns, Antigua og Barbuda, omdøpt til NANNY,
deretter til NELLY, signal V2PH2.
M/S GLENITA (LAII5) (26.195/43.381/1984) ex GLENEAGLES -

93 - Ugland Bulk Partners KS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
- solgt til Liberia, til Century Marine Inc. (Mediterranean Maritime
S.A.), omdøpt til MED INTEGRITY, Panama flagg, signal 3FWK9).
M/SJUNO (LJIH3) (2.266/2.000/1980) ex RAINBOW HOPE - 99
ex AMAZONIA - 84 - Noro AS, Haugesund - solgt til USA, omdøpt
til GEIRSIR, signal
M/T NORGAS CHIEF (LAMU2) (7.791/8.379/1983) ex EINAR

TAMBARSKJELVE - 88 - Norwegian Gas Carriers Ltd. (Repr.: Moritz
Skaugum Jr., Drift: Norwegian Gas Carriers AS), Hamilton/Oslo -
overført til Liberia, samme navn, signal ELXP4.
M/T NORGAS PILOT (LAFA2) (5.696/6.325/1977) ex MAGELLAN -

87 - Norwegian Gas Carriers Ltd. (Norwegian Gas Carriers AS), Hamilton/
Oslo - overført til Liberia, samme navn, signal ELXP3.
M/S TANABATA (LAZ04) (49.443/20.082/1994) ex NOSAC

TANABATA - 96 - Wilhelmsen Lines AS, Lysaker/Tønsberg - solgt til USA

Desember 1999:

M/S BERGEN BAY (LACM4) (16.998/27.765/1977) ex SAINT

DIMITRIOS - 89 ex GEMINI FRIENDSHIP - 85 - KS Bay (Bergen
Bulk Carriers), Bergen - solgt til Silver Cloud Maritime Co. Ltd. Malta,
omdøpt til TANANI, signal
M/S BERGEN SEA (LADA4) (16.998/28.218/1977) ex SAINT

VASSILIOS - 89 ex GEMINI PIONEER- 86 - KS Bergen Sea (Bergen
Bulk Carriers), Bergen - solgt til Wave Måker Shipping Co. Ltd., Malta,
omdøpt til TITANAS, signal
M/S CONSENSUS MANITOU (LAEY4) (17.066/28.192/1983) ex
FEDERAL MANITOU - 95 ex CONSENSUS STAR - 91 ex
CINERARIA - 90 ex KALLIOPI II - 88 - Consensus Manitou KS

(Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab AS), Trondheim - solgt til
Malta, omdøpt til DIMITRIS Y, signal
M/T NORDIC LIBERITA (LANX4) (38.632/69.118/1980) ex
NORDIC FREEDOM - 97 ex METAXATA- 91 ex VIKING CHIEF

- 88 - Ugland Nordic Investment AS, Sandefjord - solgt til Liberia
M/T NORDIC MARITA (LAM05) (58.117/103.894/1999) -

Ugland Nordic Investment AS (IUM Shipmanagement AS, Grimstad),
Sandefjord - overført til Caymanøyene, samme navn, signal ZCST2.
M/T NORGAS PIONEER (LAI04) (6.521/8.922/1979) ex

ADMIRAL CABRAL - 87 ex CHEM PIONEER - 90 - Labogas XVI
KS (Norwegian Gas Cqarriers AS), Oslo - solgt til Liberia, samme
navn, signal ELXQ2.

Sietas-bygde Coralli ble i mars solgtfra Th
Jacobsen & Co, Sarpsborg, til svenske kjøpere,

men fortsetter i NIS med management i
Sarpsborg. Fotografert 4. mai i Skärhamn
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Sommerrute

Det er nå bestemt at alle 11 hurtigrutene skal anløpe Geiranger
i sommersesongen 01.04. -30.09.2000 på nordgående. Dette
medfører at avgangen fra Bergen blir kl. 20.00 om kvelden i
sommersesongen og kl. 22.30 i vintersesongen. Dette blir gjort
for at ingen stoppesteder skal bli sløyfet.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
OVDS har inngått kontrakt med Kleven Verft as i Ulsteinvik
om bygging av ny hurtigrute for levering i mars 2000. Rederiet
har bestemt at skipet skal få navnet Finnmarken. Skipet blir
138,5 meter langt, 21.5 meter brei og får ni dekk. Brter 15000.

Som nevnt i Skipet 1/2000 var Nordnorge satt opp til vårturer
med start fra Bergen 24.03. OVDS valgte og forandre noe på
dette. Skipet ankom Bergen 24. mars i rute fra Kirkenes. Etter
utlossing gikk skipet nordover på verksted ved Fiskerstrand Verft
ved Ålesund. Her lå hun på verksted til 1. april. Så gikk ferden
sørover på vår-turne langs kysten.

Nordnorge hadde følgende rute:
Stavanger Søndag 2. April Ank. 10.00 Avg. 24.00 Åpent skip
Kristiansand Mandag 3. April Ank. 08.30 Avg. 24.00 Åpent skip
Larvik Tirsdag 4. April Ank. 08.30 Avg. 24.00 Åpent skip
Fredrikstad Onsdag 5. April Ank. 08.00 Avg. 02.00 6.4 Åpent skip
Oslo Torsdag 6. April Ank. 08.00 ca.

I Oslo lå Nordnorge til kai frem til søndag 9. april ved Søndre
Akerhus kai. Torsdag holdt Den Norske Reisebransjeforening
generalforsamling ombord. Fredag 7. og lørdag 8. april var
skipet åpnet for publikum.

Søndag 9. April kl. 13.30 kastet skipet loss fra Oslo og
Nordnorge var klar for tur til Amsterdam. Vel tilbake i Bergen
lørdag 15. april kl. 04.00 var vårens turer over. Samme kveld kl.

Hver vår seiler noen av

hurtigruteskipene til
fremmede havner. Her
er Nordnorge under et
tidligere besøk i
Tyskland. Foto via
"Ferries".

m
%
•

20.00 stevnet skipet nordover fra Bergen på sin første sommertur
i Hurtigruten og søndag 16. april anløp skipet Geiranger for
første gang.

Etter vårens turer til Shetland / Orknøyene var Nordkapp
tilbake i Bergen søndag 9.4. kl. 08.00. Samme kveld kl. 20.00
kastet hun loss på første sommertur fra Bergen og nordover.

I forbindelse med vårens streik ble hurtigruteskipet Nordnorge
tatt ut. Skipet ankom Tromsø 3. mai kl. 23.45 på sydgående og
ble liggende i Tromsø så lenge streiken varte.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har nå inngått kontrakt med Fosen Mek. Verksted om
bygging av nytt hurtigruteskip for levering mars 2002. Skipet
blir 133 meter langt og 21.3 meter bredt. Skipet får 313 lugarer
med plass til 650 køyer. Gods- og bilkapasitet blir som på Polarlys.
Skipet skal erstatte Harald Jarl som i år har gått 40 år i
hurtigrutefart.

Harald Jarl hadde en kort stund rød stripe i toppen av
svartfargen på skansekledningen hele veien rundt på overbygget.
Dette ble gjort ved kai i Bergen 26. mars. Hun gikk noen dager
med dette før det ble malt svart farge igjen.

I forbindelse med vårens streik ble Polarlys tatt ut. Hun ankom
Bodø 3. mai kl. 01.00 i sydgående rute. Hun gikk videre direkte
fra Bodø 3. mai til Trondheim 4.mai ca.kl. 08.00 og lå i
Trondheim så lenge det var streik.
TFDS-styret har nå bestemt at gode gamle Nordstjernen skal
rustes opp for omlag 10 mill. kr. Det betyr at TFDS satser
videre med sommercruise Tromsø-Svalbard. Skipet har ligget i
Harstad på verksted i vinter for oppgradering.

Også i år seiler skipet sommer-cruise mellom Tromsø og
Svalbard. I år har TFDS forlenget sesongen noe og første tur
går fra Troms lørdag 17. Juni kl. 19.00. Skipet avslutter sesongen
lørdag 9. September kl. 08.00 i Tromsø.

UBL ra
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Color Line

M/S Co/or Vikingei planlagt satt i rute på Strömstad - Sandefjord
16. juni. Hun overtar plassen til Bohus på seilings-planen og
Bohus erstatter Sandefjord. Sandefjord blir lagt stille og kan
fungere som avløser dersom det skulle bli behov for det.
Drammen Skips-reparasjon as har stått for ombygging av skipet
før hun ble satt inn i rute. Sandefj'ord ønsker Color-Line å seige.

Bastø-Fosen AS

M/F Bastø II rente i kaien i Moss 24.2 og var i Drammen til
rep. Hun var tilbake i rute 3.3.

Bastø //var på verksted i Drammen fra kvelden 18.3 pga.
rorskade. Hun var tilbake i rute 21.3 kl. 06.45 fra Horten.

Bastø var på verksted fra 4.3 pga. feil på roret. Hun tiltet i
dokken i Drammen 4.3 og måtte dermed ligge på verksted også
5.3 for rep. av småskade. Hun var tilbake i rute 6.3 kl. 05.15 fra
Horten.

Agder Cruise AS
M/S Risørjenta(ex. Sørlandscruise ex. Helgelandsekspressen) har i
vinter hatt base i Stavanger. Hun har blitt benyttet noe gånger
i rute Stavanger å Haugesund for HSD i vinter når Tjelden har
vært på verksted eller har måttet gå i Flaggruten Bergen -
Stavanger.

Rogalandscruise AS
M/S Fjordingen ex. Hyen gikk i fjor sommer turer mellom
Sandnes og Lysefjorden. Hun ligger for tiden stille ved Buøy.
Såvidt vi kjenner til er båten for salg.

Rogaland Trafikkselskap AS
M/F Solbakk var utleid til Fosen Trafikklag fra 4.3 - 25.3. Hun
gikk i rute Flakk - Rørvik i Trondheimsfjorden.

Stavanger ble overført til Boknafjorden fra 3. april og Tau
overtok etter henne på Tau-sambandet.

Boknafjorden Ferjeselskap
M/F Masfjordvax på verksted i Bergen hos Skjøndals Slip i tiden
3.4 - 14.4. Ferja forlot verkstedet om morgenen den 14. april
omlag kl. 08.00 og seilte sørover igjen. Stavanger gikk avløsning
i ruta på Boknafjorden mens Masfjord var på verksted.

Stavanger som nå er overført til Boknafjorden har skiftet eier
til Boknafjorden Ferjeselskap fra 12.04.

• •TftW-iFi

Austevoll Ferjeselskap
M/F Bjorøy avsluttet sin karriere som rutebåt 16. oktober 1999.
Da ble ferja Barmen-Kvaløy lagt ned og erstattet med bro. Ferja
er nå solgt til Østlandet.

Hardanger Sunnhordlandske D/S (HSD)
M/S Bremnes som går i Nattruten Bergen - Stavanger har skiftet
navn tilbake til Unika. Båten er solgt fra Bergen Shipping AS til
Siddis Shipping as i Stavanger. HSD har nå trukket seg helt ut
av driften av Nattruten, og Nattruten AS (Bergen Shipping)
har overtatt også terminalen i Bergen. Unika fortsetter som før
og er innleid for ett år med opsjon for ytterligere ett år om
gangen i inntil fire nye år.

Flaggruten
M/S Vingtor rente i kaien i Kopervik 21.3 i 13.30-tiden for
sakte fart. Båten fikk bare mindre skade og gikk litt senere
nordover til Skjøndal Slip i Bergen for rep. Passasjerene på 17.30
ruta fra Bergen ble fraktet med buss til Leirvik på Stord. Der
tok Tyrvingdem videre til Stavanger. Neste morgen var Vingtor
i rute igjen fra Bergen.

Fylkesbåtane i leiefart for HSD: Solundirhar gått i Haugesunds
ruta i tida 12.2-17.2 og i Flaggruta 21.2-3.3 Sognekongen har
vikariert i snøggbåtruta mellom Bergen og Ølen i tida 6.3-10.3
pga. verksted for Tedno.

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
M/F Fedje Bkk havari langfredag 21. april i 21.00-tiden og ble
liggende og drive i Fensfjorden. Trolig har et eller annet som
drev i sjøen satt seg fast i propellen slik at ferja mistet all framdrift.
Ved 22-tiden ble ferja slept inn til Sævrøy ferjekai av taubåt.
Uhellet førte til at siste avgang til Fedje måttet innstilles. Ferja
var tilbake i rute lørdag 22.04.

Nordhordlandhadde maskinhavari mandag 6.3 på kvelden og
var ute av drift tirsdag 7. og onsdag 8. mars. Torsdag 9. var ferja
i rute att. Ho låg til kai på Mongstad for rep. Ostergjekk ferjeruta
og hurtigbåten Askepott tok seg av passasjertrafikken.

Lindås er solgt til Chain Surveyor på Avaldsnes. Selskapet vil
bruke henne til bl.a. å trekke opp kjettinger m.m.

Oster har gått avløsning Masfjordnes - Duesund i slutten av
april / begynnelsen av mai mens Radøy gikk avløysing
Klokkarvik - Hjellestad for Fjordgar som var på verksted.

;»,
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MlF Lindås ved kaipå
Husøy, Karmøy, 1.

Foto Alf.J. Kristiansen
april.
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BNR har som nevnt sist fått tillåtelse til bygge ny Fedje-ferje.
Det vil bli en lukket pendelferje med plass til 35 biler og hun vil
bli utstyrt med slingretank. Ferja vil bli bygd i Spania, ved
Zamacona i Bilbao.

SKIPETNR. 2 - 2000

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF)
Fylkesbaatane har som meldt i SKIPET 1/2000 tinga to nye
hurtiggåande bygderutebåtar for hhv. ruta Nordeide - Ortnevik
og Ortnevik - Vik samt ruta Florø - Svanøy - Flokenes. Båtane
vil bli levert i løpet av våren/sommaren i år.

Bygdebåten for Sogn, Sylvarnes, vart døypt i Høyanger 26.
april kl. 12.00. Båten vart sett i rute 8. mai

M/F Fanaraaken vert sett inn i sommaruta på Fjærlandsfjorden.

FSF - Gods

M/S Måløy er no seld til Irland. Båten har skifta namn til lee
Bear og er fremdeles registrert i Måløy. Ho siglar for tida mellom
kysten og Baltic.

Firda vart lagt i opplag i slutten av mars hos Kleven Verft as i
Florø. Framnes held fram i ruta mellom Rotterdam og Murmansk
for Samskip.

Møre om Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
Gassferja Glutravzxx. sett i rute tysdag 15. februar mellom Sølsnes
- Åfarnes. Første tur gjekk frå Åfarnes kl. 10.30.

MRF har nå fått løyve fra Vegdirektoratet til bygge ny ferje
for ruta Seivika - Tømmervåg. Dette kan bli MRF si andre
gassferje. Nyferja blir ei 75 bilars SKS-ferje med forhøyet skanse
kledning for å takle en relativt værutsatt strekning. Både dieseldrift
og gassdrift skal vurderes før kontrahering. MRF håper å ha ferja
i drift sommeren 2001.

Veøy gjekk ekstrarute Stranda - Hellesylt i tida 6-25.3 pga.
rasstengte vegar. Romsdal gjekk i opplag 6.3 ved Fiskerstrand
Verft.

Natt til torsdag 27. januar var det historisk vaktskifte på
Voldsfjorden. Då avløyste Nordmøre gamleferja ruta
Volda - Folkestad. Nordmøre overtok beredskapsvakta seint
onsdag kveld og torsdag morgon overtok ho ruta. Tingvollavslutta
ruta si onsdag kveld og gjekk deretter rett til verkstad for nokre
vekers opphald. Ho vil bli omplassert til ei anna MRF-rute
seinare.

MRF har som meld sist bestilt ny hurtigbåt hos Kværner
Fjellstrand as for ruta Molde - Helland - Vikebukt.
Båten skal være klar i månedsskiftet mai/juni 2000. Båten får
navnet Grip.

MRF går også i år
ekstra-turer til Molde med

hurtigbåt {Mørejarl) i for
bindelse med Molde sine

fotballkampar. Båten går i
rute Vartdal - Hareid -

Ålesund - Brattvåg -
Molde og retur. Også
strekninga Helland -Vike
bukt over Romsdals

fjorden set MRF inn ekstra
rute ved behov i forbin

delse med fotballkampane.

Rogaland Trafikkselskaps nye fergefra Flekkefjord Slip

Troms Fylkes Dampskibs-selskap ferjefart Hareid-Sulesund
Fergene Vardehorn og Melshorn har sigla i ruta Hareid - Sulesund
sidan tusenårsskiftet. Dermed var ein epoke i MRF over ogTFDS
overtok drifta på eit av dei mest trafikkerte ferj rutene i fylket.

Kysteksressen Trondheim-Kristiansund
Søndag 13. februar om kvelden rammet en brottsjø hurtigbåten
Lauparen på veg fraTrondheim til Kristiansund. Uhellet skjedde
klokken 17.30, 10 minutter etter avgang fra Brekstad. Ene
frontruten ble knust og noe vann kom inn i salongen. Mann
skapet fikk snudd båten og gikk tilbake til Brekstad. Båten ble
sendt på verksted dagen etter for kontroll og montering av ny
rute i salongen.

Fosen Trafikklag (FTL)
M/F Fosen har vært på Rubbestadneset hos Wartsila for
ombygging av motoren for redusert NoX-utslipp. Ferja ankom
Rubben 5.3 om kvelden og var ferdig på verksted ca. 25.3 for
ombygging. Solbakk fra RT gikk avløsning.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
M/F Olav Duun har hatt en del driftsavbrudd den siste måneden.

Hun ble tatt ut av rute onsdag 29. mars og lagt til kai hos Moen
Slipp på Kolvereid. Ferja har problemer med det dieselelektriske
anlegget ombord. To av fire generatorer har havarert mens de
har vært i drift. Ferja lå på Moen Slipp inntil hun seilte nordover
til Harstad for garantiettersyn. Geisnes har gått i ruta som
avløserferje.

I månedsskiftet april/mai var Olav Duun til byggeverkstedet
i Harstad for garantiettersyn i ca. 3 uker.

Jøa ligger fortsatt ved kai hos Sabben på Damsgård i Bergen.
Ferja er kjøpt av Tønnessen Shipping As ved Trygve Tønnessen,
Tertnes ved Bergen. Skal brukes i entrepenør- og dykker
virksomhet. Det har vært lite oppdrag og ferja ligger for salg.
18.04 ble skroget vannblåst ved kai på Damsgård i Bergen.

NTS har bestilt ny hurtigbåt hos Lindstøls i Risør. Nybåten
blir omlag som Florø-båten til FSF. Den skal leveres i oktober
2000. Gamlebåten Namdalingen er for salg og rederiet har
allerede kjøpere på hånden.

Lekaferja AS
Lekaferja AS har fatt tillåtelse til bygge ny ferje til sambandet
Skei - Gutvik. Nyttår 1999/2000 skal byggeprosjektet ut på
anbud. I slutten av første halvår 2000 skal byggeverft være klar
og etter planen skal ferja være ferdig i løpet av første halvår 2001.
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Torghatten Trafikkselskap (TTS)
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M/F Torgtindgikk på grunn ved Hornsneset kl. 22.12 like etter
avgang fra ved Horn ferjekai mandag 17.04. Torghatten kom til
etter 20 minutt og plukket opp passasjerene. Torgtindkom seg
av grunnen på flo sjø et par timer etter grunnstøtingen ved hjelp
av egen maskin. Hun ble assistert til Horn ferjekai igjen av
Torghatten. Torgtindi\kk knekt en propell-thruster under grunn
berøringen. Det tok noe tid før ferja var reparert og Ramtind
gikk avlösning.

M/F Bindaivar utleid til HTS I tiden 7.1 -18.2 på sambandet
Dagsvik-Hund -Mosjøen.

Helgeland Trafikkselskap (HTS)
Hurtigbåten ThorolfKveldulfion gikk på grunn onsdag 12. januar
kl. 15.20 ved Sandvær vest av Sandnessjøen. Båten fikk mindre
skade og lå på verksted hos Slipen Mek. i Sandnessjøen til omlag
midt i februar. Det var skade både på propell og ror. Noe ventetid
på deler gjorde sitt til at båten ble såpass lenge ute av rute. Røa
gikk avlösning.

M/F Tjøtta gikk i fenderveggen på Vågsodden tirsdag 21.03
om kvelden. Fergekaien og ferja ble påført mindre skade. Tjøtta
ble sendt til verksted i Sandnessjøen og Løkta overtok ruta.

HTS har fått løyve til bygge ny 50-bilers ferje til sambandet
Stokkvågen - Lovund for levering desember 2000. Ferja blir en
lukket pendelferje, mye lik selskapets Sigrid. Ferja blir bygd i
Gdansk ved Northern Shipyard.

Lofoten Trafikklag
M/F Fiskebøl i sambandet Kaljord - Hanøy lå i starten av februar
med maskinhavari i Svolvær etter en feil på hovedmotoren.
Sambandet ble midlertidig innstilt og Osa ble satt inn etter kort
tid som avløser inntil Fiskebøl vav reparert.

Nordtrafikk

Mannskapet på Møysalen sørget for at ilden ikke fikk avgjørende
tak på sjarken Vikajenta i Melbu havn onsdag 6. oktober 1999
i middagstiden. Sjarken kom i brann og ferjemannskapet fikk
hjulpet til og slukket ilden. Sjarken fikk omfattende skade.

Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS)
M/F Lødingen er fortsatt utleid til FFR for ruta Øksfjord -
Hasvik.

M/F Ryøy gikk på grunn mellom Værøy og Røst tidlig i mars.

Hun ble sendt på verksted hos Kaarbøverkstedet i Harstad fra
7.3 til 28.4. Bognes gikk som avløser.

OVDS har inngått avtale om kjøp av to ferger fra det svenske
firmaet Sundlink Contractors HB i Malmö. Fergene skal settes i
fart i kommunene Ryøy, Gildeskål og Meløy og får navnene
Gildeskålog Fykan. Planen er sette dem i rute i september. Søster
fergene heter i dag Sundlink 1 og Sundlink 2 og fraktet sement
og anleggstrafikk under byggingen av Øresunds-broen/Storebelt
i Danmark. De ble bygget i 1993 ved Tangen Verft i Kragerø
som to av fire søsterferger. Dette er såkalte åpne pendelferger
med plass til 35 pbe og 98 pass. når de er ombygget. Lengde er
35 m, bredde 14 og servicefart er 10 knop. OVDS planlegger en
nokså omfattende ombygging av ferjene før de settes i fart. OVDS
forventer å overta ferjene i april.

OVDS - Grønlandsfarten

M/S Disko som OVDS har vært medeier i er solgt til svenske
interesser. Etter fjorårets sesongslutt høsten 1999 på Grønland
har hun ligget i opplag i Svendborg, Danmark. De nye eierene
er innstilt på å bruke henne i turistfart i arktiske strøk. Hun ble
bygget i 1968 for kystrutefart på Grønland. De siste årene har
hun gått egne turistseilinger der.

Andøyferge AS
M/F Andjjordferga har også i 1999 gått i sommerfart Andenes
- Gryllefjord. Etter ruteslutt gikk ferja i opplag på Andenes.
Hun har vært benyttet i ett av TFDS sine samband i vinter.

Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS)
M/F Karlsøy er tilbake i Troms etter motorskifte hos Wartsila
Propulsion på Rubbestadneset i januar / februar.

TFDS har skrevet byggekontrakt hos Fiskerstrand Verft AS
for bygging av en lukket 62 PBE pendelferge for åpne
havstrekninger inntil 25 nautiske mil. Fergen skal leveres i mai
2001. Den nye ferja skal settes inn på sambandet Hansnes -
Vannøy i Karlsøy kommune. Lengde er oppgitt til 79.3 meter
og bredde blir 13.8 m. Servicefart blir 16-18 knop. Ferga får
montert stabiliseringssystem. Salongen skal ha plass til 200
personer og blir sammen med mannskapsinnredning plassert på
et dekk over bildekket. Kontraktsverdi er ca. 100 mill. kr.

TFDS har solgt hurtigbåten Tromsprinsen til Spania. Lørdag
19. februar ble båten løftet ombord i skipet Pijlgrach av Eidelifi
i Høylandsbygd for transport til Spania.

SKIPETNR. 2 - 2000

Melshorn øgVardehorn
tok ved årsskiftet over

fergesambandet Hareid-
Sulesund. Arne Sognnes

fotograferte Melshorn 6.
april utenfor Hareid.

TFDS ved søstrene



Nordhav i opplagpå
Hanøytangen, Askøy,
april 2000
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Foto Frode Folkestad

Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap (FFR)
M/F Honningsvåg ble lagt i opplag i Harstad i begynnelsen av
november etter endt oppdrag for Bastø Fosen på Moss - Horten
i oktober 1999. Ferja er for salg.

FFR har som nevnt i SKIPET 1/2000 bestilt ny ferge hos
Trondheim Verft as for ruta Øksfjord - Hasvik. Den nye ferja
som får navnet Ojjord skal leveres i august 2000.

FFR har kjøpt M/F Valldal fra MRF i mars. Hun har fått
navnet Akkarfjordog skal kommende vinter i rute mellom Nyvoll
og Korsfjord i Altafjorden. Ferja skal gjennomgå en omfattende
ombygging og være klar for rutefart i september. Ferja får ny
hovedmotor, hjelpemotorer og propelleranlegg. Salonger og
publikumsarealer skal modnerniseres og ferja vil få nytt rednings
materiell.

M/F Bussesund er solgt til bruk i oppdrettsnæringen i
Altafjorden i løpet av mars.

FFR vurderer også salg av M/F Kåfjord, nå omdøpt Tujjord.
Siden denne ferja har skiftet navn er det mulig at FFR vil kalle
nyferja si Kåfjord i stedet for Ojjord. Vi husker alle navne
endringene som fant sted på de siste hurtigbåtene til rederiet.

FFR - hurtigbåtdrift i utlandet
M/S Vargøy har seik i Hamburg-fart også i 1999. Ruta går fra
tidlig på våren til slutten av oktober. Etter endt rute seilte båten
til Oma på Stord for opplag. I mars 2000 startet Vargøy opp
igjen i rute Hamburg - Helgoland. Hun vil gå i denne ruten ut
oktober. FFR vil senere ta stilling til om de skal satse på videre
utleie av båten eller legge henne ut for salg.

Varangerfjordhar gått i sommerfart mellom Jersey og England
også sommeren 1999. Etter endt rutefart ble båten seik til Stord
for opplag ved Leirvik Sveis. Båten ble senere flyttet og ligger i
skrivende stund til kai ved Oma Båtbyggeri. Varangerfjord er
lagt ut for salg, men om det blir sommerfart i Den engelske
kanal også denne sommeren er foreløbig uvisst.

Nor-Cargo
Søndag 26. mars ankom Nordhav Bergen på sin siste rutetur for
Nor-Cargo. Skipet losset ut på Dokken i Bergen mandag 27.
mars. Hun lå over på Dokken til tirsdag 28. mars på
formiddagen. Da forlot skipet Bergen og var en liten tur innom
Esso tankanlegg i Skålevik før hun ble fortøyd kl. 15.30 på
ettermiddagen på Hanøytangen på Askøy. Her er hun lagt i
opplag og skipet er lagt ut for salg. Nordhav ble innkjøpt for
omlag to år siden av Nor-Cargo fra Jugoslavia.

I påsken 2000 byttet Tungenesog Cometa rute. Cometa ankom
Bergen 22.4 og startet opp i ny rute 25.4 fra Bergen. Hun overtar
nå tirsdagsruta Bergen - England - Kontinentet.

Tungeneskom til Bergen 24.4 og lå her til fredag 28.4 da hun
startet opp i gamleruta til Cometa. Båten hadde imidlertid en
avstikker 26.4 kveld fra Bergen til Haavik 27.4 morgen og tilbake
til Bergen 28.4 morgen.

Kyst-Link/Taubåtkompaniet
M/S Belard har nå overtatt helgeseilingene til Hirtshals. Det
skjedde i desember 1999. Første turen gikk imidlertid kun til
Kristiansand pga. varslet blokade av skipet i Hirtshals. Det var
en gammel sak mellom nåværende eiere og fagforeningen for
havnearbeiderene. Saken er nå løst og skipet anløper Hirtshals
hver lørdag.

Boa Transporter har avsluttet ruta Sola - Bergen. Ruta ble
nedlagt i Bergen lørdag 5. februar. Skipet låg over til søndag 6.2
om kvelden. Da tok hun med noen biler sørover til Sola hvor

hun lå i opplag siden morgenen 7. februar.

Taubåtkompaniet - ny rute
Taubåtkompaniet har nå startet ny rute for Boa Transporter
mellom Brevik og Hirtshals. Ruta gikk første tur onsdag 29.
mars kl. 17.00 fra Brevik.

Ruta går daglig og ruteplanen ser slik ut:
Ank. Brevik 09.00

Avg. Brevik 17.00
Ank. Hirtshals 24.00

Avg. Hirtshals 02.00 neste dag

Ulvan Rederi AS/Nor-Cargo
Egil Ulvan Rederi as har bestilt enda en kystgodsbåt hos Vaagland
for levering i år 2000. Hun blir omlag lik WithJunior og skroget
bygges i Kina.

Seatrans/Stein Line

Seatrans har tatt nok et skritt videre i kystfarten. Nå har rederiet
kjøpt seg inn med 50% eierandel i Stein-Line. Steinbjørn i rute
Bergen - Odda - Grimsby er erstattet med Trans Fjell fra
begynnelsen av april. Steinbjørn er tatt ut av rute og lå ved
Bontelabo i Bergen 15. april. Ukjent hva som skjer videre med
skipet. Kanskje noen lesere kan hjelpe.
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Seatrans/Stream Line

Mandag 31. januar anløp Lovisa Gorthon Trondheim for første
gang. Hun var i Bergen lørdag 29. januar på sin første tur. Stram-
Line har leid inn dette skipet og søsteren Stig Gorthon til linjen
mellom Trondheim og Antwerpen. Tinto og Tello konsenterer
seg nå om Englandsfarten.

De svenske båtene er chartret for 3 år. Siste oppdrag var
papirfart mellom Canada og Karibien. De er begge bygd i 1979
og senere oppgradert. De var opprinnelig bygd for linjefart
mellom Finland og Kontinentet.

Indre Nordhordland Dampbåtlag (INDL)
Bruvik starta opp sesongen sundag 23. april med tur frå Bergen
til Mo. Også i sommar vert det dagleg rute mellom Bergen og
Moi tida 25.06-31.08. Sundagsturar vert det t.o.m. 1. oktober.

Det Midthordlandske Dampskipsselskap (MDS)
Midthordland har lege i Dåfjorden i vinter for div. arbeid. Ho
vil også denne sommaren gå turar i Bergens-området. Ho kom
til Bergen i slutten av april og nyttar også i år plassen sin på
Holbergskaien.

Veteranbåtlaget Fjordabåten
M/S Granvin har vore i Dåfjorden (Stord) i vinter for diverse
arbeid. Båten kom tilbake til Bergen og har lagt i dokk i mars
og april hos Mjellem & Karlsen for div. vedlikehald I slutten av
april var båten tilbake på sin faste plass på Holbergskaien.

Nordhordland Veteranbåtlag
M/S Gamle Oster har lagt i Dåfjorden på Stord i vinter. Laget
har her fått unnagjort ein god del arbeid og innsetting av maskin
m.m. Laget skal ha båten "klar" til Nordsteam 2000 i august.

Vestlandscruise AS

Det nystartede selskapet Vestlandscruise AS har leid M/S Funny
Giri, en tysk dagcruisebåt med plass til 800 passasjerer. Båten
kom til Bergen i begynnelsen av april og i påsken har båten gått
dagsturer hver dag fra Bergen kl. 11.00 rundt Lysøen med retur
til Bergen kl. 15.00.

Lørdagene fra 15.04 og frem til Sankthans har båten gått
turer i skjærgården ved Bergen med avgang kl. 19.00 og retur
kl. 01.00 neste dag.
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Fest-Cruise

M/S Ringnes er også i år klar for ny sesong. Båten har fast plass
på Holbergskaien i Bergen. Omlag midt i april låg båten til kai
på Hanøytangen, Askøy.

Troll-Cruise

M/S Lykkeper kom til Bergen i begynnelsen av april. Ho nyttar
Bradbenken til kaiplass. Båten har gått nokre utleigeturar frå
Bergen og i området rundt. Til sommaren har FSF leigd henne
for sommarfart i Sogn.

Brand-Båtane

M/S Brand har vært benyttet som losjiskip på Sandnes i vinter
i forbindelse med klargjøringen av av West Navion. Båten kom
til Bergen i begynnelsen av mars. Etter klargjering til messe ved
Festningskaien i Bergen kasta skuta loss 16.3 og gjekk til Nord-
Norge på messe-cruise. Første stopp var Namsos 18.3. Båten
har vært heilt nord til Øksfjord 6.4 og snudde der. Siste stopp
var Brekstad 17.4.

Båten kom sørover til Bergen igjen 18. april på kvelden og
dagen etter flytta Brand til Mjellem & Karlsen og låg der i påska
og fram til begynnelsen av mai før den gjekk heim til Veavågen.
I slutten av mai, 26.5 er båten klar for vårtur frå Stavanger/
Bergen til Sogn og Nordfjord. Turen blir avslutta i Bergen 2.
juni.

Brand vil ogs i sommar seile på Svalbard. Sesongen startar
12. juni og sluttar av 31. august. Skipet seiler 4-dagers turer
lokalt på Svalbard med utgangspunkt i Longyearbyen. Båten er
innom bl.a. Barentsburg, Ny-Ålesund til 80 grader nord.

Akka Shipping AS
Nystartede Akka Shipping AS i Bergen har kjøpt pallebåten
Lenaline fra Lena As v/Tor Husjord Management As i Narvik
og gitt henne navnet Corvus, et gammelt Bergenske-navn. Skipet
har endret hjemsted fra Haugesund til Bergen. Båten vil bli nyttet
i fraktfart. Den ble for noen år tilbake leid av Fylkesbaatane for
godsruten Bergen - Gulen - Solund - Bulandet/Værlandet.

Tirsdag 2. mai kl. 07.53 brøt det ut brann ombord i Corvus.
Båten var på veg nordover Korsfjorden da brannen oppstod i
maskinrommet. HSD-hurtigbåten Tedno kom raskt til og fikk
tatt mannskapet ombord til seg. KNM Geir , R/S Bergen Kreds
og M/F Vikingen kom noe senere frem til havaristen og fikk tatt
seg av slukkearbeidet. Kl. 09.30 var brannen slukket. Båten ble
senere tatt til kai og losset.

SKIPETNR. 2 - 2000

Den tyskepassasjerbåten
Funny Giri er i sommer

leiet av Vestlandscruise AS

for turistturerfra Bergen.
Her er båten fotografert i

hjemmehavnen Cuxhaven
av Christian Eckardt 30.

mars, likefør avgang til
Norge. Båten erpå 999
brt og bygget i 1973 på

Mutzelfeldwerft GmbH i
Cuxhaven.
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Westamaran Særun på vei
inn til Bergen 5. mars,
fotografert av Ole Jakob
Dingen, underveis til sitt nye
hjemland, Island. Den het
tidligere La Reina av

SKIPET NR. 2 - 2000

Fredrikstad, men var bygget
som Hornøy for FFR i
1978.

Trond Wassbakk, Tromsø

Trond Wassbakk i Tromsø har kjøpt Polargiri fra Rednings
selskapet. NSSR gikk fra planen om å bygge båten om til
opplæringsformål, og båten var derfor til salg. Wassbakk har
planer om å pusse opp båten og sette den inn i turist og
passasjerfart hele året med Tromsø som base fra 1. mai. Båten
skal få dyp rødfarge på skroget og hvitt overbygg. Mange vil
huske båten som Tanahorn fra rutefart for FFR på Finn
markskysten. Etter FFR solgte henne ble hun i mange år benyttet
i Bruksvakta.

Fjordlink/Fredrikstad
Hurtigbåten La Reina ex. Hornøy (1978) er solgt til selskapet
Eyaferdir på Island. Nytt navn er Særun og nytt hjemsted er
Stykkisholmur. Den nye eieren vil benytte båten til bl.a.
hvalsafari. Båten kom til Bergen søndag 5.3 om kvelden. Etter
et par dager til kai ved Bryggen gikk den tirsdag 7.3 ca.kl. 10.00
fra Bergen og nordover til Måløy. Hurtigbåten fortsatte fra
Måløyy via Shetland og Færøyene til Island.

Exit Stream-Line

Torello ex. Paper Express er gått i bøyen på Ila i Trondheim. Det
skjedde mot slutten av april. Mange vil huske henne fra Stream-

Seatrans har bygget opp
Stream-Line til en

betydelig operasjon pa
Nordsjøen, hvor de
innleide Gorthon-skipene
Lovisa Gorthon tfgStig
Gorthon dannet basis i

rutefarten på Kontinentet.
Her er Lovisa Gorthon

fotografert av Alf]
Kristiansen24. mars,

tydeligvis lett låstet.

Line i rute Trondheim - England - Rotterdam. Etter at Seatrans
kom inn på eiersiden ble skipet tatt ut av Stream-Line og solgt
til nye eiere på kysten. Hun seilte så i løsfart før hun nå altså er
gått i opplag.

Polar Trader i arrest

Polar Trader ex. Pomor Murman ex. Tananger ligger fortsatt i
opplag ved N.Nykirkekai i Bergen etter at hun på senvinteren i
fjor ble tatt i arrest. På denne tiden gikk hun i chart for Seatrans
mellom Oslo og Tromsø før hun ble lagt stille. Mange vil huske
henne i rutefart for Stavangerske, senere en del år for et par mindre
redere. En del interessenter har vært og sett på båten, men
foreløbig er hun ikke solgt.

Rutebåtredaksjonen takker våre korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi
oppfordrer flere til å sende oss bilder av hurtigbåter og ferjer, nye
som eldre.

Redaksjonen avsluttet 06. mai 2000
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A Torges maritime kjæledegge S/S Norway har ikke alltid vart et blåmaltferieparadis i sydligefarvann. Seiv
JL V om det kan vare vanskelig åførestille seg i dag, er Norwegian Cruise Lines mangeårigeflaggskipfaktisk en
fullblods atlanterhavsdamper. Jeg vil herfortelle en legendarisk historie i moderne skipsfart.

Etter den annen verdenskrig sto French Frankrike, så et nybygg passet perfekt. regjeringen gjort skipet til en hybrid av
Line (Compagnie Génerale Trans- I juli 1956 ble den nye atlanter- en atlanterhavsdamper og et troppetran
atlantique) tilbake med to store, men havsdamperen kontrahert ved Chantiers sportfartøy.
aldrende atlanterhavsdampere i fast de 1'Atlantique i St. Nazaire. Kjøl-strek- Den 11. mai 1960 hadde 100 000
rutefart mellom Le Havre, Southampton kingen fant sted i oktober det på-følgende entusiastiske franskmenn møtt fram i St.
og New York. Franskmennenes stolthet året. Byggingen skulle komme til åta fire Nazaire for å overvære dåpen og sjø-
Normandie hadde brent opp i New York år, og bare de beste materialer ble brukt i settingen av French Lines nye flaggskip,
vinteren 1942; nå var Ile de France og skipet; hun skulle vare i50 år. Men Det var ingen ringere enn Frankrikes
Liberté tilbake. Utover i 1950-årene ble kvalitet har sin pris; de Gaulles drøm- førstedame som hadde fått æren av ågi
det klart at skipene trengte avløsning. meskip kostet 80 millioner dollar, hvorav skipet det passende navnet France. Etter
Samtidig sank passasjertallene da flere den franske staten betalte 66 mill. og ga at det 31 500 tonn tunge skroget hadde
valgte å reise med fly enn med skip over French Line et lån på den rester-ende sum. fosset ut i elva Loire, holdt president de
den stormfulle Nord-Atlanteren. French Det ble sagt lite eller intet om hvor vidt Gaulle en følelsesladd tale for folke-
Line var likevel optimistisk; rederiet det nye franske superskipet skulle spille mengden. Samtidig ble France slept bort
hadde forkastet planer om bygge to skip en dobbeltrolle - dvs. også kunne benyttes til en utrustningskai, og invadert av 2000
i 30.000 brt-klassen til fordel for en ny til troppetransport ien ny verdenskrig - underleverandører, kunstnere og verfts
gigant på 66 000 brt. Dette var også i men jeg mistenker det. Det var ikke lengre arbeidere, som fullførte skipet innen
tråd med president Charles de Gaulles siden enn 1952 at United States Lines november 1961.

SS Norway - vidunderlig vakker, slik den falmetefranske stolthet gjenoppstod som norsk cruise-dronning. Foto av Lars Helge Isdahl

Q/S Fränce 1960-1979 drøm om en et skip som kunne tjene både hadde bygd United States, og som med
som nasjonalsymbol og «showpiece» for store subsidier fra den amerikanske

Av Anders Johannessen

SKIPET NR. 2 - 2000
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France ble karakterisert som en slags «su- uttak eller andre forstyrrende elementer jomfrutur i transatlantisk fart, da med
per-Normandie». Det nye skipet ble noe rundt om på dekkene. 1806 passasjeren Overfarten til USA var
mindre enn den berømte forgjengeren, I motsetning til innredningen på Eng- stormfull, men skipet imponerte sine
men lengre, og adskillig større enn Ile de lands gamle Queen Mary og Queen Eliza- passasjerer med åha meget gode sjø-
France og Liberté. I verden rangerte hun beth var det ikke mye treverk eller massive egenskaper. Mottakelsen France Fikk i New
som det tredje største passasjerskip, og det møbler om bord i France. Alu-minium og York var en av de mest storslagne noen
lengste bygd noen gang. Skroget var i stor plast dominerte de tidsriktige oppholdsrom sinne, med vannfontener, helikoptre,
grad likt det på Normandie, langt og og lugarer. (Dette var også viktig for å gjøre ferjer, slepebåter og entusiastiske tilskuere.
smalt, med skarp linjeføring og stor bulb; skipet så lett og brann-sikkert som mulig.) Skipet fortøyde ved French Lines pir 88
noe som gjorde at skipet kavet opp svært Franske kunstnere hadde bidratt med en ved West 48th Street på Manhattan, hvor
lite sjø og gjorde god fart. Overbygningen mangfoldig utsmyk-ning, noe som gjorde Normandie hadde brent opp nøyaktig 20
var lang og lav og hadde to unike vinge- France til et slags flytende nasjonalgalleri. år tidligere. Oppholdet i New York ble
skorsteiner som var konstruert for å holde Franskmennene hadde ikke gitt slipp på lengre enn normalt, for åfå tid til vel
eksosen unna toppdekkene. For ågi ordningen med 1. og 2. klasse i opplegget av komstmiddager, banketter og omvisnin
fartøyet et så elegant utseende som mulig, innredningen. (Betegnelsene som ble brukt var ger. Amerikanerne var tydelig imponerte
var alt dekks-maskineri bygd inn under retteresagt 1. og turistklasse.) De to klassenes over hva franskmennene hadde prestert
fordekket, og det fantes ikke ventilasjons- oppholds-rom var plassert på to forskjellige innen skipsbygging.

France ankommer New York påjomfi-uturen 8. februar 1962. Foto via NTB Pluss

dekk, men restaurantene lå imidlerud på felles
dekk. Flesteparten av de 55 suitene om bord
var plassert på de øverste dekkene.

France utførte sine tekniske prøver i
november 1961. Under fartsprøvene
oppnådde hun en hastighet på 35,27 knop
med overbelastning på turbinene, som
maksimalt utviklet 175 000 BHK. 23.

november, ankom skipet sin hjemmehavn
Le Havre for første gang, hvor titusener
av tilskuere og ulende skipsfløyter ønsket
henne vel-kommen.

11. januar 1962 innledet France sin
karriere og forlot Frankrike åtte dager
senere med en rekke prominente pas
sasjerer med kurs for Kanariøyene. Ikke
før 3. februar la France ut på sin virkelige
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S/S France 1961

Dimensjoner: 66 348 brt, 36 063 nt, 13 960 tdw, 57 607 displacement tonn
315,66 m lang; 33,75 m bred; 10,50 m dyptgående
13 dekk

Tekniske data Fire stk. Parsons dampturbiner (4 x 40 000 BHK), åtte kjeler
Tolv dampgeneratorer
Fire propellere (diameter: 5,80 m; vekt: 27 tonn)
Oljeforbruk: 800 tonn per døgn
To par Denny Brown stabilisatorer
Tre ankre i baugen (vekt: 16 tonn)

Hastighet: 31 knops marsjfart

35,27 knops toppfart
Kapasiteter: 407 passasjerer i 385 lugarer på 1. klasse

1637 passasjerer i 576 lugarer på turistklasse
(1349 passasjerer i cruisefart)

Besetning: 1044 personer
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France nådde det mål president de høsten 1968 ble France verdens største
Gaulle hadde satt seg for skipet: Allerede passasjerskip. France fikk ikke beholde
fra sjøsettingen i mai 1960 hadde hun tittelen lenge, for den nye Eliza
vært elsket av enhver franskmann, og hun beth 2 ble høsten 1972 målt til å være
ble kak verdens vakreste og mest 500 BRT større.
luksuriøse skip. Den anerkjente France hadde i 1960-årene et gjen
matskribenten Craig Claiborne i New nomsnittligpassasjerbelegg på 90 prosent,
York Times kåret 1. klasse-restauranten men passasjertallene begynte å synke i
Chambord til den beste i verden, og første halvdel av 1970-årene. Samtidig
mange celebriteter var å finne om bord. steg oljeprisene i været. Fra januar til april
Prins Rainier og prinsesse Grace av Mo- 1972 ble ir^resendt på en jordomseiling
naco, filmregissør Alfred Hitchcook, som tok henne fra Le Havre til New York,
skuespillerne Burt Lancaster, Audrey Karibien, Syd-Amerika, Australia og Asia.
Hepburn og Betty Gable, samt Skipet er for stort til å passere gjennom
kunstnerne Salvador Dali og Joe Panama-kanalen og måtte derfor runde
Dimaggio kan nevnes. Paul McCartney Kapp Horn. I 1974 ble en liknende tur
var blant de andre berømthetene som også arrangert. (Da France var under bygging
foretok en atlanterhavskrysning med hadde bl.a. Charles de Gaulle blitt
France (i 1970). Men den kanskje mest kritisert for å konstruere et så stort skip.
berømte «passasjeren» var Mona Lisa- Ett av argumentene som ble brukt mot
maleriet, som var med skipet til New York ham var faktisk at skipet var for stort for
i desember 1962. Panama-kanalen. De Gaulle mente på sin

Frances ruteplan besto av 46 side at det var kanalen som var for liten,
atlanterhavskrysninger hvert år. En tur til ikke France som var for stor!)
fra Le Havre til New York via Southamp- French Line bygde noen av de flotteste
ton tok fem døgn. Skipet holdt en fart på og mest påkostede atlanterhavsdamperne.
31 knop, og forbrant 800 tonn olje i Men med begge deres hjertebarn gikk det
døgnet. (I dobbeltbunnen var det plass ille. Normandies skjebne har jeg allerede
til 8000 tonn olje; nok til en hel rundtur.) fortalt om, og det er den mest tragiske.
I tillegg besto ruteplanen av en måneds Men France, skipet som ble bygd for å
dokksetting for vedlikehold, som fant sted vare iet halvt århundre, fikk ikke mer enn
iLe Havre hver vinter. Til slutt var det et drøyt ti år på Nord-Atlanteren.
satt av en måned til cruisefart, for Heldigvis var det ikke flammer som kvalte
eksempel fra New York til Karibien ved henne, men utgifter. Skipet slukte grådig
juletider. France var fullstendig air olje, og var dyr nok holde i drift i
conditionert, men hadde begrenset med utgangspunktet. Men da OPEC-krisen
soldekk til ferdsel i sydlige strøk, noe som var på sitt verste i 1973-74 besluttet den
ikke førte til absolutt suksess i cruisefart. franske regjering, med president Giscard

Da Cunard Lines Queen Elizabeth d'Estaing i spissen, å kutte subsidiene som
avsluttet sin karriere på Nord-Atlanteren det franske flaggskipet sårt behøvde.
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France underfart i sine senere år, tidligpå 70-tallet. Foto via AndersJohannessen

Pengene ble i stedet brukt på Concorde
prosjektet.

Dette førte til en horde sinte fransk

menn, bestående både av mannskaps
medlemmer og entusiasten Den siste
avgangen fra New York fant sted i
september 1974. Da France nærmet seg
kysten av Frankrike 11. september, gjorde
en del av mannskapet ombord mytteri.
Passasjerene ble sendt i land med en
innleid ferje, og France ble liggende.
Mannskapet forlangte at skipet skulle
fortsette å seile, og de ville ha bedre lønn.
Ikke før 9. oktober overgå de seg. France
losset ved atlanterhavsterminalen i Le

Havre og ble tauet bort til en øde kai i
nærheten 19. desember. Her skulle skipet
ble liggende i fem år. En liten besetning
bodde til alle tider om bord og utførte
vedlikehold og vakthold. Likevel var
giganten livløs. Salonger, korridorer og
haller lå øde. Det eneste som kunne høres

var stille «sukk» i trosser og kjettinger
ettersom skipet fulgte med tidevannet.
France ble dokksatt for vedlikehold en

gang i løpet av de fem årene. Charles de
Gaulles drømmeskip hadde i løpet av sin
karriere utført 377 atlanterhavskrysninger
og 93 cruise, og fraktet 700.000
passasjerer. Kaia hun lå ved fikk etter hvert
det passende tilnavnet «Den glemtes pir».
Ryktene strømmet rundt Frances fram
tid. Det ble sagt at både kinesere, sovjetere
og andre franskmenn hadde planer for
skipet. Til slutt ble hun kjøpt av Saudi
araberen Akram Ojjeh for 22 millioner
dollar, i oktober 1977. Han planla å gjøre
om skipet til et flytende kasino utenfor
Daytona Beach, Florida. Ojjeh kjøpte
store deler av samlingen til Wildenstein
Gallery i New York til bruk om bord, men
på grunn av økonomiske problemer måtte
han gi opp prosjektet. Franceble liggende i
Le Havre, igjen for salg.

S/S Norway 1979-1999
En av veteranene i cruiseindustrien, Knut
Utstein Kloster, kom til å bli Frances

redningsmann. Samtidig som Akram
Ojjeh kjøpte seg blakk på kunst til bruk
om bord i sin 66 000-tonner, var Norwe

gian Caribbean Lines (NCL) - en
underdivisjon av Klosters Rederi - på
leting etter større cruisetonnasje. Reder
iet ville kjøpe secondhand framfor å bygge
nytt, og Kloster hadde fått satt opp en
liste over 20 potensielle passasjerskip som
lå i opplag; bl.a. United States, de
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italienske tvillingene Michelangelo og
Raffaello, og France. Det disse skipene
hadde til felles, var at de alle var falmede

nasjonalsymboler som hadde måttet
pensjoneres fra transatlantisk fart i løpet
av de siste ti årene pga. for lave passasjer
tall og for høye drifts-kostnader. En etter
en ble de forskjellige skipene forkastet.
France var siste skip på lista, og i februar
1979 reiste repre-sentanter for NCL ned
til Le Havre for å inspisere giganten. Seiv
etter fem år i opplag må skipet ha
presentert seg godt, fordi representantene
kom tilbake til Knut Kloster så imponerte
at han bestemte seg for å skaffe 30 dagers
opsjon på det.

SKIPETNR. 2 - 2000

Den anerkjente danske skipsarkitekten
Tage Wandborg ble tilkalt. Kloster ville
vite om han kunne omskape den klas
siske, lukkede atlanterhavsdamperen til et
moderne cruiseskip åpnet for solen.
Arkitekten inspiserte France i løpet av
februar, og flyttet om bord med et team
for å se oppgaven nærmere an. Etter tre
uker fikk Knut Kloster vite at NCL kunne

kjøpe skipet - ombygging skulle la seg
gjøre. Som følge av dette mottok Akram
Ojjeh 18 millioner dollar for det som
hadde vært hans økonomiske ruin, og
France ble omdøpt til Norway med
Slottets tillåtelse i august 1979. (Norway
navnet hadde faktisk blitt vurdert av Den

Norske Amerikalinje til Sagafjord på
1960-tallet.) Da anbudsrunden på den
største skips-ombyggingen i historien var
over 12. august, hadde vesttyske Hapag-
Lloyd Werft i Bremerhaven vunnet, like
foran nesa på verftet i Le Havre. NCLs
valg var lett; tyskerne kunne utføre
ombyggingen 147 millioner kroner
billigere og to og en halv måned raskere
enn franskmennene. (Det hjalp ikke at
den franske regjeringen var villig til å

Skipets vakre linjer ble på mange mäterfremhevet ved ombygging til cruiseskip. Foto fra NCL

subsidiere en fransk om-bygging med 77 way måtte igjennom for å komme ut av
millioner kroner.) Le Havre. 14. august trakk titusenvis av

Da begynte problemene. Fransk- Le Havres innbyggere ned til havne
mennene var rasende. Selve salget av området for å følge dramaet med egne
Frankrikes flaggskip og hjertebarn var et øyne. Natt til 15. august gikk 450
hardt slag i utgangspunktet, og at de gikk politimenn til aksjon mot okku-pantene
glipp av kontrakten på den store ombyg- på slusen, og disse ble raskt fjernet. Likevel
gingen i tillegg, var for drøyt for fag- kunne ikke Norway forlate Le Havre,
föreningen ved verftet iLe Havre. Den Mannskapet på de franske slepebåtene
blåste til kamp. I løpet av noen døgn ble nektet å assistere kjempen ut av havna,
Norway et politisk objekt. Franskmen- og militære slepebåter måtte benyttes.
nene kunngjorde at hvis Norway skulle Tidlig om morgenen 17. august forlot
forlate Le Havre, ville det bli forhindret Norway sitt tidligere hjemland. Natten i

Både NCL og Frankrikes president slepeoperasjonen, men uten å lykkes.
Giscard d'Estaing hadde kommet ien Langs kaiene sto tusenvis av tilskuere;
ubehagelig situasjon. Rederiet hadde noen nærmest som forsteinet, andre gråt
kjøpt Norway på lovlig vis, og presidenten åpenlyst. De franske slepebåtene hadde
kunne ikke forhindre skipet i å forlate heist flagget på halv stang. Norways
Frankrike, uansett hvor mye fagfor- avgang ble overført direkte iTV og ra
eningen ved verftet iLe Havre ønsket det. dio. Hele Frankrike sørget, både over å
Samtidig hadde verftsarbeidere og deres ha mistet en potensiell inntektskilde og
familier begynt å okkupere slusen Nor- et nasjonal-symbol.

med alle midler. forveien hadde aktivister forsøkt å hindre

Like etter overtagelse i Le Havre, fotografert 13. august 1979 av Hans Pedersen
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22. august ankom Norway verftet i Bre
merhaven. Skipet skulle nå gjennomgå en
av de største forvandlinger i skipsfartens
historie. Her følger beskrivelser av mye
av det som ble gjort ved Hapag-Lloyd
Werft mellom august 1979 og april 1980.

— 66

Eksteriør: Det sorte skroget ble sandblåst,
og påført kongeblå maling. Det tidligere
rødmalte undervannsskroget ble malt
lyseblått. (Ved noen senere dokksettinger
beholdt man kun denne fargen i beltet
ved vannlinja, og brukte rød
grunnmaling.) For å få større utendørs
dekksarealer ble det sveiset en seksjon med
store soldekk over akterskipet, og de
tidligere utendørs verandaene, bommene
til godsbehandling, og glasstaket over
turistklassens svømmehall forsvant.

Faktisk ble selve svømmebassenget på det
nye soldekket bygd ned i den gamle
svømmehallen. Skorsteinene, tidligere
malt i sort og rødt, fikk NCLs mørke- og
lyseblå buer. Bru-fronten ble noe
modernisert, og på for-dekket ble det
gjort plass til to spesialbygde ferjer - Lit
tle Norway I & 77. De veide 72 tonn og
kunne frakte 450 passasjerer hver. Ferjene
var nødvendige fordi Norways ekstreme
dybde gjorde det umulig for henne å legge
til kai på noen av de karibiske øyene det
var bestemt at hun skulle gå i cruisefart
mellom. Det var planer om å plassere disse
ferjene nede i skroget, men det ville ha
vært på bekostning av 60 lugarer, og var
derfor ikke foretrekke.

Interiør: Tage Wandborg var ansvarlig for
de strukturelle endringene både utabords
og innabords (samt maskineriet), men det
var den anerkjente amerikanske
arkitekten Angelo Donghia som fikk i
oppgave å modernisere interiørene. Den
sære franske stilen fra 1960-årene for

svant, til fordel for en langt mer tiltalende
moderne amerikansk stil. Klasseskillet om

bord ble opphevet, og de forskjellige
oppholds-rommene fikk nye betegnelser.
(Likevel forble de fleste rommene struk
turelt uforandret.) For å illustrere forand
ringene som ble gjort om bord kan det
nevnes at de to innelukkede promenade
dekkene på 1. klasse ble til hovedgater
døpt Champs Elysees og Fifth Avenue,
hvor mange av skipets salonger og
butikker var lokalisert. Den tidligere 1.
klasse røkesalongen ble Club Inter
nationale; av mange ment å være det
flotteste rom til sjøs. Kinosalen ble til Saga
Theatre (det største til sjøs), med de flot
teste Broadway-oppsetninger. Turist-

S/S Norway 1980
Dimensjoner: 70 202 BRT

315,66 m lang; 33,75 m bred; 10,50 m dyptgående
13 dekk

Tekniske data: To stk. CEM Parsons dampturbiner (2 x 40 000 BHK), fire kjeler
Seks dampgeneratorer, tre dieselgeneratorer
To propellere (diameter: 5,50 m; vekt: 18 tonn)
Tre sidepropellere forut (3 x 1750 HK), to akter (2 x 3000 HK)
Oljeforbruk: 200 tonn per døgn
To par Denny Brown stabilisatorer
Tre ankre i baugen (vekt: 16 tonn)

Hastighet: Marsjfart 18 knop
Toppfart 25 knop

Kapasiteten 1794 passasjerer (maks 2181) i 897 lugarer

Ca. 850 besetningsmedlemmer

klassens ballrom fremsto som Monte revet, og tre nye dieselgeneratorer ble satt
Carlo Casino, og røkesalongen som inn for strømforsyning. France måtte alltid
skipets største oppholdsrom North Cape assisteres av slepebåter ved ankomst og
Lounge. Turistklassens gamle svømmehall avgang i havner, men nå ble det instal-lert
ble til diskoteket Dazzles (bunnen av tre sidepropellere i baugen og to akter som
svømmebassenget på soldekket over stod gjorde skipet i stand til å utføre slike
her, som nevnt under Eksteriør). Turist- manøvrer seiv. Alt utstyr på brua ble
klasse-restauranten ble til Leeward Din- fornyet som følge av bl.a. dette; bare de
ing Room, og det tidligere toetasjes franske maskintelegrafene er bevart.
rommet ble knyttet sammen med en stor
vindel-trapp mellom øvre og nedre nivå.
Noe av Frances interiør ble bevart. Det I april 1980, etter at 2000 verftsarbeidere
gjaldt Windward Dining Room (tidligere hadde jobbet om bord døgnet rundt siden
Chambord), biblioteket, og barnas august året i forveien, ble de to turbinene
lekerom. Dessuten ble utsmykningen i fyrt opp. Norway forlot Bremerhaven for
Club Internationale og Leeward Dining å gjennomføre tekniske prøver i
Room beholdt, og bare dørktepper ble Nordsjøen, og her avslørte hun at hennes
skiftet i trappeløp, haller og korridorer nye toppfart var 25 knop. 23. april ble
under promenadedekket. skipet overlevert NCL, og den siste uka
Maskineri: Tage Wandborg bestemte at ved Hapag-Lloyd Werft var «Norway
skipets fremste maskinavdeling skulle Week», da de ansatte ved verftet kunne ta
stenges av, for å kunne kutte drifts- med seg familiene sine om bord på
kostnadene. Som følge av dette ble de to omvisning. Den 30. april forlot Norway
innerste propellerne fjernet, og de to Bremerhaven for å presenteres i Norge,
gjenværende ble erstattet av to nye proto- Her hjemme var forventningene store til
typer som skulle gi både bedre fart og NCLs nye flaggskip; hun var nemlig
driftsøkonomi. De fire fremste kjelene ble verdens største passasjerskip!

Norway pa sittførste besøk i Bergen, juli 1984. Foto Dag Bakka Jr
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Den 2. mai tok Norway om bord
pressefolk og spesielt inviterte gjester i
Kristiansand. Dette skulle egentlig ha blitt
gjort i Göteborg, men her var det streik
blant havnearbeiderne. Natten til 3. mai

satte skipet kursen inn Oslofjorden, og
tidlig denne morgenen skulle hun ta om
bord flere gjester utenfor Son. Da det
imidlertid viste seg at kranene som skulle
sjøsette Little Norway I & II ikke var
tilpasset ferjenes vekt, måtte livbåtene og
en redningsskøyte tas i bruk. I Drøbak
kom bl.a. statsminister Odvar Nordli om

bord. Så fortsatte Norway det siste stykket
inn til Oslo, omgitt av hundrevis av små
båten Etter at skipet hadde entret
havnebassenget i sin hjemmehavn, tok det
ytterligere to timer å legge til kai. Deler
av havnebunnen hadde blitt mudret opp
i forveien for å bli dyp nok for Norway,
og ingen ting måtte gå galt.

SKIPETNR. 2 - 2000

Blant de første til å komme om bord i

Oslo, var Kongen og kronprins-familien.
Men verken de, Rock Hudson, Tony
Randall, Buri Ives, Felicia Feathers eller

Liv Ullmann - som var blant passa-sjerene
- skapte like stor oppmerksomhet som
Norway seiv. På Akershuskaia sto ti
tusenvis av tilskuere. I NCL begynte man
nå skjønne at de kanskje hadde tatt seg
vann over hodet. Rederiet hadde nemlig
annonsert med åpent skip, og de 30 000
billettene for ombordstigning holdt ikke
mål. I løpet av de to dagene Norway var
apen kom nemlig 45 000 entusiastiske
besøkende om bord. De var over alt; til

og med i kapteinens soverom og i maskin
rommet. Få tok hensyn til sperringer og
Securitas-vakter, og spesielt inviterte
gjester nektet å forlate skipet når deres tid
var omme. Samtidig raste 400 hånd
verkere fra Hapag-Lloyd Werft, som holdt
på å klargjøre mange av lugarene, over
umulige arbeidsforhold. Og blant de
tusener som ikke klarte å komme seg om
bord i Norway, og som fortsatt sto nede
på Akershuskaia, hersket det også stor uro.
I trengselen fikk mange faktisk ille
befinnende. Samtidig brøt trafikken i
Oslo sentrum fullstendig sammen, på
grunn av trengselen mot Norway.

Da Norway hadde hele 43 nasjoner
representert i sin store besetning, hadde
hun fått tillåtelse til seile under FN

flagget, og dette ble heist under Kong
Olavs nærvær. Den 5. mai ble Norway
holdt stengt. Denne ettermiddagen seilte
hun til Southampton, hvor hun ankom
to dager senere. Så gjensto en klassisk
transatlantisk krysning til New York, der
skipet ble hilst velkommen av brann-

sprøyter, slepebåter og helikoptre 16. mai.
Norway fortøyde ved den gamle pir 88 -
nå kalt Berth 2 - og samme kveld ble det
holdt middager og veldedighetsball om
bord. Neste morgen fortsatte Norway til
Miami, hvor hun skulle begynne ukentlig
cruisefart til Karibien. Hun ankom Florida

om ettermiddagen 21. mai, men måtte
avvente en regnstorm og kunne derfor ikke
entre Government Cut (som hadde blitt
mudret opp for skipet) for å anløpe Mi
ami før påfølgende dag. Mens Norway
majestetisk gled opp kanalen ved cruise
terminalene på Dodge Island, stoppet
trafikken på en hovedvei i nærheten
fullstendig opp da mange bilkjørere ville
følge med i ankomsten, og på kaiene sto
amerikanere med norske flagg. France
hadde hatt for vane å tiltrekke seg stor opp
merksomhet hvor enn hun var i verden;

en egenskap man trygt kan si Norway har
ført videre!

Etter behørig presentasjon for media og
reiseliv la Norway ut på sitt første cruise
til St. Thomas og NCLs private badeøy -
en såkalt «Out Island» - 1. juni 1980.
Uheldigvis fungerte ikke som det skulle
om bord. I løpet av krysningen av Nord-
Atlanteren hadde man vært plaget av rør
lekkasjer og problemer med det elektriske
anlegget, og allerede 19. august 1980
inntraffdet blackout. Norwaybie liggende
å drive i Det Karibiske Hav. Air condi

tion-anlegget var ute av drift, og det ble
varmt som i et drivhus om bord, noe som

gjorde at passasjerene helst oppholdt seg
uta-bords. Noen cubanere var livredde
fordi de var overbevist om at Castro hadde

fanget Norway med en sovjetisk laserstråle,
og at skipet drev i fangenskap. Til deres

/ Oslol5- august 1998, fotografert av Anders Johannessen

store lettelse kom strømmen tilbake om

morgenen 21. august, og Norway
returnerte til Miami.

I det Norway skulle forlate Miami på
nyttårscruise i desember 1981, brøt det
ut brann i den aktre maskinavdelingen.
Årsaken var at et hydraulikkrør sprang
lekk. Skipet ble nødt til returnere til
Hapag-Lloyd Werft i Bremerhaven for
reparasjonen Allerede i 1982 brøt det ut
en ny brann; denne gang i den fremste
maskinavdelingen, mens Norway befant
seg utenfor Nassau. Denne gang var
brannårsaken feil i en generator, og igjen
satte man kurs for Vest-Tyskland for re
parasjoner. Under dokksetting for
vedlikehold det samme året ble det bl.a.

installert satelitt-telefon, samt to nye
dieselgeneratorer i den fremste maskin
avdelingen. Disse ga uheldigvis ekstra
vibrasjoner.

Høsten 1983 kunngjorde NCL at Nor
way skulle returnere til Europa. Rederiet
ville at skipet skulle ta om bord passasjerer
i New York, men havne-myndighetene i
byen nektet Norway å anløpe på grunn
av hennes store dybde. De ville ikke
mudre opp Hudson River på grunn av
ett enkelt besøk. Avgangen 18. juli 1984
ble i stedet flyttet til Philadelphia, men
også her bød Norways størrelse på pro
blemer. Man ble nødt til å kutte av hoved

masten med 180 centimeter, slik at skipet
kunne klare å passere under Walt Whit
man Bridge. Etter å ha vært innom South
ampton og Amsterdam besøkte Norway
norskekysten. Over alt hvor hun kom var
folk på beina i tusenvis, og det var denne
sommeren at skipet ble landets flaggskip
for alvor. Også i Hamburg var oppmerk
somheten stor; med brannsprøyter,
brannbilsirener og folk som blinket med
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lysene i hjemmene sine i honnør til Nor
way. Så gikk skipet i tørrdokk i byen, før
hun returnerte til Karibien samme høst.

I desember 1989 ble det arrangert to
cruise spesielt for det franske publikum.
Norway ble formelt omdøpt til France
igjen, ved at navnet ble montert mellom
skorsteinene under en seremoni på Dodge
Island i Miami. Sommeren 1990 vurderte

NCL å sette skipet i fart mellom New
York og Bermuda, men myndighetene der
nektet å la 2000 passasjerer hver uke
ødelegge naturen i området. Norway
forble med andre ord i Karibien. I 1995

hadde rederiet også planer om sende
skipet til Monte Carlo under Monaco
Grand Prix, men heller ikke dette ble til

virkelighet.
I august 1990 returnerte Norway til

Lloyd Werft i Bremerhaven. NCL skulle
utvide skipets passasjerkapasitet, ved sam
tidig gjøre det til verdens største passa
sjerskip nok en gang. {Norway hadde
mistet tittelen til Royal Caribbean Cruise
Lines Sovereign ofthe Seasi 1987.) To nye
dekk - tegnet av Tage Wandborg - ble
bygd rundt skorsteinene, til en pris av 40
mil-lioner dollar. De inneholdt 125 nye
lugarer i luksusklassen, inkludert de fire
største suitene til sjøs. I tillegg ble det bygd
et badesenter (Roman Spa), en restaurant
(Le Rendezvous, i dag Le Bistro) og et
helsestudio, samt at joggebanen under
livbåtene ble forlenget rundt fronten av
overbygningen. Da Norway kom tilbake
til Miami i oktober, var hun på mange
mater et annet skip enn tidligere. Man
kunne ikke lenger så lett skimte gamle
irÆrøftfbakblåmalingen. De nye dekkene
hadde gitt skipet en egen identitet, seiv
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om de flotte skroglinjene og de impo
nerende skorsteinene selvfølgelig avslørte
hvem hun egentlig var. Etter
ombyggingen fikk Norway en
bruttotonnasje på 76.049 og en
passasjerkapasitet på maksimum 2560.

Da Norway ble satt inn i cruisefart i
1980, var hun lett seige til turister på
grunn av sin størrelse alene. Foruten
Queen Elizabeth 2var de fleste cruiseskip
på den tiden bare halvparten så store som
henne. Men Norways egen suksess viste
de andre cruiserederiene at «større var

bedre», og som tidligere nevnt ble hun
overgått i størrelse i 1987, av Royal
Caribbeans Sovereign ofthe Seas. I 1989
kom 63 000-tonneren Star Princess fra

P&O, og Carnival Cruise Lines planla sin
egen trio av 70 000-tonnere. Som om ikke
dette var nok, kontraherte Royal Carib
bean to søsterskip til Sovereign. Det gikk
opp for NCL - som i 1987 hadde byttet
navn fra Norwegian Caribbean Lines til
Norwegian Cruise Line - at Norways tid
som «enehersker» i Karibien var over. Det
var klart at hun ikke kom til å beholde

tittelen som verdens største for evig.

NCL la gradvis om «kursen», og begynte å
markedsføre Norwaymed skipets historie i
stedet for dets størrelse. For å tilpasse seg
dette ble Norway gitt noe fransk utsmyk
ning under dokksetting ved et verft i Vir
ginia høsten 1993. De norske arki-tektene
Petter Yran og Bjørn Storbråten var
ansvarlige for renoveringen, som kostet 23
millioner dollar. Uheldigvis hadde
mesteparten av den opprinnelige franske
utsmykningen blitt fjernet under ombyg
gingen i 1979-80, da man den gang vektla

å fjerne det som kunne minne om skipets
fortid.

I 1996 ble Norway invitert «hjem» til
Frankrike av franske myndigheter. NCL
takket ja til invitasjonen, da rederiet
samtidig planla å dokksette skipet for ved
likehold ved The A&P Shipyard i Sout
hampton. Norway tok om bord passasjerer
ved Queen Elizabeth 2s faste terminal - den
gamle Pier 90 - i New York 3. september;
det var skipets første besøk i byen siden
1980. Så la hun ut på en noe vindfylt
transatlantisk krysning og ankom sin gamle
hjemmehavn Le Havre 10. september, etter
å ha holdt en fart på 22 knop. Fransk
mennenes gjensynsglede var enorm; Nor
wayble hilst velkommen av brann-sprøyter,
helikoptre og småbåter, samt 100 000
tilskuere. Avgangen samme kveld var like
storslagen, da myndighetene hadde
arrangert et gedigent fyrverkeri til ære for
skipet. I september 1997 gjentok Norway
faktisk den transatlantiske krysningen og
besøket til Le Havre, og seiv om prinsesse
Diana samtidig omkom i en bilulykke i
Paris, var skipet førstesidestoff på lokal
avisene i byen i flere dager. I-Atlanterhavet
presterte man faktisk presse Norway opp i
underkant av 25 knop, seiv om turbinene
«bare» hadde en samlet ytelse på 54 000
BHK på dette tidspunktet.

Under dokksettingen i Southampton i
september 1996 ble Norway påkostet 4.8
millioner dollar, da man oppgraderte skipet
til de nye SOLAS'97-kravene. Samtidig ble
eksosrørene i vingene på den aktre
skorsteinen avstengt og eksosen ledet ut
med nye rør i nesten vertikal stilling, for å
forhindre plagsom nedsoting av
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soldekkene. Det gamle biblioteket fra Også sommeren 1999 var Norway å. £mne i Den 5. august 1999 forlot Afømzy Oslo

France «forsvant» dessverre under denne Europa. Først ble hun dokksatt ved Lloyd og Norge for kanskje aller siste gang. Det

dokksettingen, til fordel for nytt butikk- Werft i Bremerhaven for vedlikehold og har nemlig blitt spekulert iom hun heretter

areal. begynte så med nye cruise i Middelhavet. skal forbli i Karibien, inntil hun en gang

I april 1998 returnerte Norway til Idet skipet anløp Barcelona om morgenen ikke alt for langt inn i det nye årtusenet

Europa. De første månedene var hun å 28. mai, brøt det ut brann i den fremste antakelig blir avhendet. Nå har også

finne i cruisefart i Middelhavet med navnet maskinavdelingen. Brannens omfang var eiersituasjonen endret seg. Etter en lang og

.Frørøc<? montert på hver side av den fremste begrenset, men Norway måtte likevel innviklet finanskamp ble NCL endelig

skorsteinen; hun var chartret av et fransk kansellere et cruise mens skadene ble kjøpt opp av asiatiske Star Cruises i februar

reiseselskap. I slutten av juli og første halvdel reparert. Fra juli til august gikk skipet på 2000. Med andre ord er ikke Norway norsk

av august besøkte hun Norge tre gånger og en rekke cruise i Nord-Europa, hvorav mer. Rederiet Norwegian Cruise Line vil

fikk forholdsvis stor opp-merksomhet med Norge ble besøkt fem gånger. Mens Nor- likevel bestå, men gamle Norways plass i

tanke på at hun hadde vært borte fra way lå i Bergen i slutten av juni begynte Stars hypermoderne cruiseflåte er kanskje

«hjemlandet» i14 år. noen av pakningene rundt propellakslene utrygg. Hvilken skjebne dette unike skipet

Mens Norway lå for anker utenfor Le å lekke, noe som forsinket av-gangen med får kan bare fremtiden vise.

Verdon i Frankrike i juli inntraffdet black- 18 timer. Dette var nemlig et resultat av

out om bord; den første siden 1992. Skipet dårlig utført arbeid ved Lloyd Werft, og folk
returnerte til Miami samme høst.

Siste besøk i Bergen, 18. august 1999. Foto Arne Sognnes

fra Bremerhaven måtte hentes inn.
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Kalevi A Olkio

Fortellinger og bilder fra norske
sjøfolks glansperiode på 60-70-
tallet, som sett gjennom skipsaviser
og observert av skipshandler Kalevi
A Olkio i Baltimore.

Boken er nå under trykking i USA
og vil bli distribuert til sommeren/
høsten.
Pris kr 400-

Kan bestilles via

Arne Kristiansen, Storgata 1,
3770 Kragerø, tel 35 98 03 26
eller ved å betale beløpet til
"Jernskip og unge menn",
kto nr 2655.60.85632
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