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Engelske kuttere - fartøyene med 3 liv
Solstrand - den teste tåten Midtkordlandske kadde
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Veteranbåttur
Kjære medlemmer
og lesere av SKIPET
Vår
utmerkete
redatør,
Bakka
jr., har sett
seg nødtDag
til
å ta en liten pause i jobben som re
daktør, grunnet stor arbeidsmengde
på jobben. Ballen er så spilt over til
redaksjonskomiteen, som sammen
med faktor Jo Gjerstad, på trykke
riet, skal prøve å fa et nytt nummer
av SKIPET av stabelen. Ingen lett
oppgave, for listen henger svært
høyt, og vi i redaksjonskomiteen
har ingen tidligere erfaring med slikt
arbeid.

I forbindelse
årsmøtet
ble det Hundarrangert en turmed
med
veteranbåten

tagerne
invitert
Kjell
B. Sønstabø,
for en aften
medhjem
pizzatilog
båtprat.
Bunker
av fotos ble gjennomgått og kommentert,
og vi hygget oss storartet! Takk til Kjell B.
for dette initiativet! Men ikke nok med det;
vi, som var tilreisende, fikk anledning til
å være med på en biltur om søndagen til
Buøy, Hundvåg og Tananger, og vi fant
en rekke skip, som behørig ble festet til
filmrullene. Så var det tid for hjemreise, og
vi fra Bergen hadde en flott tur hjemover
med Vingtor.
Per

vaag I. Turen gikk til øyene utenfor Stavanger havn, hvor vi bl.a. besøkte Gamle
Rogaland og inspiserte dampmaskinen,
som skal monteres ombord. Videre til
den restaurerte Andholmen, som ligger
ved Ulsnes. Og så inn i bukter, rundt øyer,
hele tiden på jakt etter spennende båter.
Værgudene sto oss bi, og sørget for sol på
mesteparten av turen, seiv om det blåste
ganske kaldt!
Etter avslutningen av årsmøtet, var del-

En gladgjeng med årsmøtedeltakere ombord i Hundvaag I, klarfor «fotosafari» i Stavanger havn.

Men, vi har gjort så godt vi
kunne, og resultatet får dere be
dømme seiv. SKIPET nr. 3/2002
kommer også til å bli redigert på
denne måten.
Grunnet diverse omstendigheter
har arbeidet med redigeringen tatt
lenger tid enn det skulle, så vi er nok
sterkt forsinket med dette numme
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ret. Vi beklager så meget, men håper
på förståelse for problemene vi har
å stri med.
Så vil vi gjerne få ønske dere en
riktig god sommer, med mye båt i
farvannet og mye film i kameraene!
Per Alsaker - Leif Nordeide

Utenlandsk
passasjerbåt
Leif
tur da
til over
Bali
j i Litland
mars i år,var
ogpå
kom
denne Flying Gat, som er byg
get i 1992 ved Kværner Fjells
trands verft i Singapore. Hun
har navnet Mabua Express, og
går i cruisefart mellom lokale
småøyer, samt pakketurer med
dykking og havsafari.
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Noen billeder fra aktiviteten ved Fosen
Gjenvinnng AS i Stoksund.
(Foto: Båtfoto)
Her ligger T-135-L Lenangsbuen klar for
opphugging.

Anita-Merete er kommet til siste kai, etter et
langt liv i fraktefarten. Hun var bygget som
Csardas i 1915 og har senere hatt navnene
Sollund I, Bratdal, Blia og Blåveis.
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En del båter møter sin skjebne i Grenå,
Danmark.
Her ligger Bjørnholm og Eldorado klare for
opphugging, fotografert 6/6-2001 av Arne
Sognnes.
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SF-9-SU Håjjell fotografert i Grenå 29/82001 av Arne Sognes. Hun ble slettet av
Skipsmatrikkelen 8/11-2001.
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Et vakkert billede av den nye Broegg, levert
jtdi 2001. Foto: Ole Jakob Dingen)
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Her fosser Stenjjell frem, med god dekks
last. (Foto: Ole Jakob Dingen)
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Brønnbåt-flåten får stadig tilvekst. Her ser
vi Christine, levert i 2001. Foto: Ole Jakob
Dingen)
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Baltic Fjord har seilt under mange flagg
siden leveransen som Fjord i 1976. Nå er
hun hjemmehørende i Harstad, og tilhører
NIS-flåten. (Foto: Ole Jakob Dingen)
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Kabelferger har det ikke vært for mange av
i Norge. Her er Fjon-M, levert i 2001 for
sambandet Duesund-Masfjordnes.
(Foto: Ole Jakob Dingen)
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Mange underlige farkoster finnes å se langs
kysten vår. Conlifi ble levert fra Haugesund
m.V i 1978, og eies idag av Aker Marine
Contractors AS, Oslo. (Foto: Ole Jakob
Dingen)
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Norge har en stor flåte av seismikk-skip.
Her ser vi Bergen Surveyor, om startet sin
karriere i 1972 som britisk tråler Ranger
Calliope. Hun seiler idag for Østervold
Seismic AS, Torangsvåg, og er NIS regis
trert. (Foto: Ole Jakob Dingen)

Ringnotsnurperen Elisabeth (H-140-B) ex
Ligrunn ex Libas fra 1994, godt låstet etter
en vellykket tur på feltet. (Foto: Ole Jakob
Dingen)
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J JTer kommer en nyforsyning ob
Æ. J, servasjoner, denne gang noen
flere enn iforrige nummer av Skipet.
Som vanlig kommer de fleste fra
Rogaland og Hordaland Selvfølgelig
skjer det ting andre stederpå kysten,
både på Østlandet og nordover i
landet så jeg vil oppfordre våre med
lemmer som er bosatt der om å sende
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et bidrag til spalten. God sommer til
alle våre bidragsytere og lesere !
Første observasjon denne gang kommer
fra vår trofaste bidragsyter helt sør i landet,
Bjørn Tandberg , 4550 Farsund.
NYHOLM av Fiaugesund (Fraktebåt /
LFFTY / 280 brt. / 1953 / ex. LaMeer-95

Bfe

1?

Fjordstein fotografert ved kai i Sagvåg 26. mars 2002. Foto: Kjell Birger Sønstebø.

ex. Elkon -74 , ex. Swift - 69) anløp Farsund den 20 mars 2002 og ble fotografert,
beliggende ved Verven av Bjørn Tandberg.

VAARBRIS av Bergen ( Fraktebåt /
JWNX / 297 brt. / 1963 / ex. Børøy - 93,
ex- Falkvåg- 91, ex. Satelitt - 87, ex. Satelith - 74 ) observert den 22. mars 2002 i

LANGEFOSS av Bergen (Lasteskip /
LAES5 / 6354 brt. / 2000 / ex. Kegostrov
av Valetta - 01) observert i Farsund den
7. april 2002. Skipet lå da ved kommunekaien i Lundevågen og låstet anodebase
for New Orleans og Mexico. Kapteinen er
polsk, mens den øvrige besetning kommer
fra Russland.

Lundevågen, Farsund hvor den har ligget
uvirksom noen uker nå på vårparten.

TRISKY (Selvlosser / LNXG3 / 411 brt.
/ 1965 / ex. Tranevaag - 91, ex. Tjærevaag
- 87, ex. Mathilde -85 ) observert den 30.
mars 2002 , beliggende uvirksom på Farøy
i Farsund.

Rli*

Fra Kjell Birger Sønstabø,
4070 Randaberg.
FLUSTEIN (Fraktebåt / JMRG /58 brt. /
1915/ 1946 / ex. Vattøy, ex. Kato, ex. Odd)
Etter å ha ligget i opplag på flere steder
på Bømlo siden 1998 forliste Flustein ved
Naustbakken på Moster 6. januar 2002.
Flustein har i lengre tid ligget i opplag ved
siden av ARGONAUT ( LFYR / 398 brt.
/ 1967 - også ute av drift siden sommeren
2000 ) da den sank til bunns med bare

Nyholm beliggende ved Verven i Farsund. Foto: Bjørn Tanberg.

mastetoppene igjen over vannet. Etter vel
en uke ble den hevet ved hjelp av kranski
pet Eide Lift for siden å bli slept til Jelsa i
Ryfylke der den nå- værende eier er bosatt.
Siden har den vært til salgs.
STORESAND 10 (Lekter, tidligere laste
skip / LFPT / 499 brt. / 1960 / ex. Amstein
- 00 ? ex. Sløvåg - 96 , ex. Amstein - 95 ,
ex. Axel Sif- 66) sett hos Halleraker & Co.
i Mælandsvågen 23. mars 2002 som lekter
like etter at den var ankommet dit under
slep av taubåten Melløs. Skal være solgt til
Sagvåg på Stord. Se forøvrig observasjoner i
Skipet nr. 1/00.
FJORDSTEIN (Fraktebåt / ex. JXQW /
299 brt. / 1966 ex. Scaw Proctor - 75, ex
Bente Scancoast - 68, ex. Bente Dancoast 66 ) sett 23. mars 2002 i Sagvåg på Stord.
Den ble i 1994 solgt til Finnland. Høsten
1998 kom den tilbake til Norge og ble lagt
opp på Vikanes nord for Sagvåg. I mai
2001 kom den til Moster hvor den ble
sandblåst. Senere samme måned kom den
så til Halleraker & Co. i Mælandsvågen og
ble delvis oppgradert der inntil arbeidet
stoppet tidlig på vinteren 2002. Båten ble
så slept til kaien til tidligere Ottesen Skips
byggeri Sagvåg der den nå ligger.
SENATOR (Fraktebåt / LNZX / 297 brt. /
1967 / 1985 ex. Myrås - 96, ex. Kviksholm
- 85, ex. Lady - 84, ex. Pollen - 83, ex. Pulpa
- 81, ex. Sligo - 74, ex. Clover Bres 72 / 74)
sett 30. mars 2002 i Vorlandsvågen på
Bømlo. Den har ligget i opplag siden tid-
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lig på vinteren etter at skifte av endel stål i
Baltikum ble stoppet, da mengden å skifte
ut ble endel mer enn tidligere kalkulert.

Fra Terje Nilsen, 4085 Hundvåg
Ukjent fartøy beliggende i Leirvik på Stord.
Ingen navn å se, kan noen av bladets lesere
identifisere båten?
Siste reis for KNM TANA ( M 313 ) b.
1954, ex. belgisk Roeselare ( M 914 ) ex.
amerikansk AMS 103. Skipet ble rensket
ned til dekk før det ble løftet på land av
Eide-Lift 2 ( 1505 brt. / 1973 ) ved Norsk
Metallretur' s (tidligere Br. Anda) anlegg
på Hundvåg. Her ble så skroget slått til
pinneved bokstavelig talt. KNM Tana var i
tjeneste for Kgl. Norske Marine fra 1966 til
1994 da den ble utrangert. Litt usikkert når
den kom til daværende Br. Anda, men ble
observert der 3. mai 1997 opplagt i bøye.
Fremdeles ligger to andre minesveipere klar
til opphugging, KNM TISTA (M 331) b.
1955 og KNM UTLA (M 334) b. 1955.
Tista og Utla ble første gang observert 16.
mars 1997.
NORBAR (Lastebåt / JXQG / 834 tdw.
/ 1975 ex. Barita - 93 , ex. Sundland - 85)
er endelig under opphugging pr. 6. april
2002. Vel halve båten er hugget. Skipet
ankom Br. Anda 23. juli 1999.1 skrivende
stund ligger fremdeles halve båten i fjæra.
Dette er vel muligens de siste rester av or
dinær skipsopphugging ved Br. Anda - nå
Norsk Metallretur.
Taubåtrederiet Haaland & Sønn (nå inn
lemmet i Bukser og Bergning AIS) bygget
for mange år siden tre fortøyningsbåter
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Perla I i Havana, Cuba. Foto: Svein Arve Mannes.

med navnene Janik, Lunik og Sputnik. To
av disse båtene ble observert under vedli
kehold etterå ha blitt satt på land på en kai
i nærheten av Maritime GMC i Stavanger.
Problemet er at der ikke er påmalt noe
navn og de er nesten identiske bortsett fra
noen små detaljer. Er der noen som kan
skille dem fra hverandre og eventuelt har
noen tekniske opplysninger vedrørende
båtene så som byggeverft, tonnasje etc?
Navnløs arbeidsbåt observert i Stavanger
16. desember 2001. Båten er et produkt
fra Risnes & Sønner i Sagvåg. Båten er ca.
12 m lang, firmanavn på baugen, MIKA
Industri og Marine Contractors. Båten er
av en standardtype fra Risnes & Sønner.
Noen som kan gi den et navn?
Fiskefartøyet KYSTFISKAREN ( R - 10
- S ) ble 18. august 2001 levert fra Kåre

Ukjentfartøy ved kaipå Leirvik, Stord. Hvem kan hjelpe! Foto: Terje Nilsen.
—W
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Holthe & Sønner A/S, Måneset (bg.nr.
179) til Partrederiet Buøy, Hundvåg. Far
tøyet har imidlertid lagt opplagt på Engøy
(Hundvåg) siden da og har ikke vært i
aktivt fiske. Noe arbeid med installering av
div. utstyr er blitt gjort under opplaget. Re
deriet figurerte for øvrig i konkursspalten i
Stavanger Aftenblad i vinter.
Den 26. mars 2002 ble Kroatia-registrert
hurtigbåt NONA ANA observert på vei
sørover Karmsundet. Den er muligens et
produkt fra Harding Verft i Rosendal. Den
hadde for eksempel store likhetstrekk med
Fosen Trafikklag's Agdenes. Kan dette være
en tidligere norsk hurtigbåt som nylig er
solgt eller er det eventuellt et nybygg ?
Fra Svein Arve Mannes ,
4275 Sævelandsvik.
KIRSTI (Ringnotsnurper / LDVK / 706
brt. / 1951 / 1964 / 1970 / 1974 / 1979
/ 1983 / ex. Klaring - 98, ex. Grete Kristin
- 96 , ex. Harto - 88, ex. Hardhaus - 85,
ex. Southern Joker - 64 , ex. Krass - 52) sett
ved kai i Havana, Cuba 22. januar 2002.
Sett ved samme kai vinteren 2000. Båten
hadde da not ombord og ble brukt i fiske
utenfor Cuba, men nå var noten borte og
båten så ut som den ikke lenger var i bruk.
Det- ble fortalt at den hadde mistet konse
sjonen. Kirsti er eiet av et selskap i Bergen,
men ble slettet i norsk merkeregister for fler
år siden. Før båten kom til Caribbean drev
den en tid fiske utenfor Afrika.
PERLA I (Lastebåt / 1097 brt. / 1970 ex.
Finno - 01, ex. norsk Finno ) Sett ved kai
i Havana, Cuba 8. februar 2002. Båten
hadde Panama-flagg og hadde trolig skiftet
navn og eier i slutten av 2001.

7 —
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M/F FOLGEFONN sett ved Sotrabroen
20. januar 2002 på veg til Mjellem & Karl
sen i Bergen for et lengre verkstedopphold
etter grunnberøring utenfor Fusa. Fartøyet
har siden lagt ved verkstedet og kommer til
å bli liggende der til ut i mai måned.
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Stord I, Granvin og Dampen ved Mjellem & Karlsen. Foto: Harald Sære.

Fra Harald Sætre, 5260 Indre Arna.

D/S OSTER ankom Hardanger Fartøy-

Veteranskipslaget Fjordabåten's samlede
flåte, D/S STORD I fra 1913 og M/S
GRANVIN fra 1931 sett ved Mjellem &
Karlsen, Bergen 13. april 2002. På utsiden
av Granvin lå den vesle dampbåten Dampen som tilhører Kåre Taule. I løpet av vin
teren har Mjellem & Karlsen utført endel
stålarbeid om bord i Stord I. Videre arbei-

vernsenter, Norheimsund 20. april 2002
kl. 17.00. Ved fartøyvernsenteret skal bl.a.
arbeidet med å innrede salonger på hoveddekk og båtdekk utføres. Arbeidet skal være
ferdig til 1. juli.

der medlemmene dugnad ombord , bl.a.
klargjøres utstyr i maskinen, lysventilene
settes i stand (båten har ca. 80 ventiler, så
det er en god del ågå over), samt overhaling
av annet utstyr. Planen til laget er at D/S
Stordiskal være stålferdig, styrehus på plass
og maskinen fungere i løpet av våren 2003.
M/S Granvin er inne til vanlig vårpuss, for
det meste ved dugnadsarbeid. I vinter lå
båten hos Andersen i Dåfjorden på Stord
som har det årlige vedlikeholdet, bl.a. ble
den gamle Listeren (hjelpemotoren) byttet
ut med en ny.

2002. Dett er er gamle gode ærverdige
Åljjord ex. Osjjord (LLMB) som sist var eid
hr. Stabben. Jeg mener at fartøyet er solgt
til utenlandske interesser, men til hvem vet
jeg ikke.

.

Fra Ole Jakob Dingen, 5227 Nesttun,
RIO TUAN sett på Osøyro 28. februar

GEIR ANDRE (LHII ) sett ved Vedholmen iOs kommune 28. februar 2002. Far
tøyet er på vei til å bli helt ugjennkjennelig
for “kjennere”. Fartøyet var bygget som
fiskefartøy i 1978 men det ser ut som den
nye eieren har planer om å bruke fartøyet
til transport av matrialer, maskiner m.m.
- når det er ferdig ombygget.

Geir André ved Vedholmen, tydeligvis under ombygging.
P
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Fra Henning Thorsen , 4250 Kopervik.
THOMAS DE GAUWDIEF (Neder
landsk slepe/supplybåt/ 555 brt. /1971 ex.
Pauli Turm - 85) sett 6. april 2002 på vei
nordover Karmsundet med nytt supplybåt
skrog med navnet SKANDIBUCHAN på
slep. Skandia Buchan er bygget i Nikolajev,
Ukraina og var på vei til Fitjar mek. Verk
sted, avd. Halsenøy for utrustning. Båten
som er av typen MT 6000 bygges for
District Offshore ASA (DOF) i Austevoll.
Selskapet fikk forøvrig to andre båter av
samme type, Skandi Foula og Skandi Rona
levert i vår og har utenom Skandi Buchan
enda et søsterskip under bygging som også
skal leveres til høsten.
Fra AlfJ. Kristiansen , 4275 Sævelandsvik.
BJØRG EVY (Fiskefartøy / LM6269 / R
-59 - K / ? brt. / 1977 /2001 / ex. Benny
- 77) ble 28. februar 2002 tilbakelevert fra
Sevlandsvik Slip & Mek. Verksted, Man
nes på Vest-Karmøy etter en omfattende
ombygging. Under ombyggingen ble ak
terenden kuttet av, båten har fatt ny tverr
hekk , er forlenger ca. 1,5 m og overbygget
er utvidet. Alt trearbeidet er utført av vårt
medlem Svein Arve Mannes.
ABRAMIS (Taubåt / LJSH / 226 brt. /
1982 / ex. Al MINSAF - 99 ) sett på vei
nordover Karmsundet 21. februar 2002
med ny ringnotsnurper / Brennholm på
slep.
Båten skal utrustes ved Eidsvik Skipsbyg
geri i Uskedalen mens skrog og overbygg er
bygget ved Northern Shipyard i Gdansk.
Levering fra verkstedet finner sted i sep
tember.
CETUS (Tråler / ? / ? brt. / 2002 / R
- 94 - K.) ankom Karmsund Maritime
Service, Kolstøneset for utrustning 24.
februar 2002 og ventes ferdig i juni / juli.
Skrog og overbygg er bygget ved Western
Skiprepair Yard i Klaipeda og slepingen til
Karmøy ble utført av dansk taubåt Thor av
Hanstholm.
GANN (Skoleskip / LAVN / 2191 brt. /
1956 ex. Ragnvald Jarl - 95) ank. Karm
sund Maritime Service, Kolstøneset 3.
april 2002 og ble liggende ved verkstedet
til 16. mai. Under verkstedoppholdet ble
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det utført mellomklasse med akseltrekk og
bunnventiler m.m. Det største arbeidet var

' 'Tr

at 12 en-manns lugarer forut på A-dekk
ble revet ut og bygget opp igjen som 7
dobbel-lugarer.

g.

MAGNUM (Taubåt / LESU / 69 brt. /
1907 / 19? ex. Spurt - 92, ex. Hinnagutt
86, ex. Tekn - 83, ex. Findal - 82, ex. Rusla
- 74) ble sett ved Storesund på Karmøy 27.
mars 2002. Båten er innkjøpt til Karmøy
og var kommet til Storesund tidligere
samme dag.
Fra Aksel Jøsang, 4250 Kopervik.
LARS TORE (Fraktebåt / ex. norsk Lacg /
307 brt. 1949 / 1973 ex. Boston -96 , ex.
Esmi - 77, ex. Montdes Casts - 73) sett under
ombygging til seilfartøy med hjelpemotor
ved Eriksons Fartygs-service i Skarhamn på
Tjørn 5. mars 2002. Etter at båten ble solgt
fra Norge lå den en tid i opplag i Uddevalla
før ombyggingen tok til. Den tilhører nå
en portugiser med navnet Rodrigus Silva
og skal når den er ferdig settes i fart under
navnet PRINCIPA PERFEITO med Lis

- -
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Skroget av Skandi Buchan under slep av Thomas de Gauwdiefi Karmsundet 6. april2002.
Foto: Henning Thorsen.

"7"
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boa som hjemsted. Den gamle Wichmann
motoren fra 1973 var tatt på land og skulle
erstattes av en brukt Caterpillar.

Lars Tore harforlatt hjemlige breddegraderfor
alltid. Karriere som seilfartøy venter i Portugal.
Foto: AkselJøsang.

Magnum ved Storesundpå Karmøy. Foto. AlfJ. Kristiansen.
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Knapt noe skip langs norskekysten har renere linjer enn Gamle Salten. Norsk Fly og Flyfoto A1S.

Hun seiler fortsatt, det vakre kystruteskipet
som for mer enn 50 år siden var et ledd i
oppbyggingen av kystflåten etter krigen.
Kystruten skulle bringe landet på fote
igjen ved å knytte befolkning og industri
sammen iny optimisme mot det neste århundre. Av den grunn ble de nøye formet
med tanke på langsiktige behov. Her ble
det lagt vekt på kvalitet og håndverk.
Salten var et av tre skip som ble kontrahert på den tiden. Som flaggskip for
Salten Dampskipsselskap ble det ikke spart
på noe. Trosvik Verft som bygget mange
skip betraktet Salten som «juvelen» av de
skip som gikk fra verftet. Den ble bygget
mye over den samme lest som de større
Italiabåtene som senere kom i hurtigruten.
Her skulle også Salten fa sin debut. Rett fra
verftet gikk den inn som avløser i rute fra
Bergen til Kirkenes. Som passasjerskip er
det i denne ruten skipet har hatt det meste
av sin tjeneste, men den gilde også på kortere ruter i Nord-Norge. Ien periode gikk
den med turister til Svalbard, for så å bli til
skoleskip ien lang periode frem til 1995.
Da skipets dager kunne se ut til å ende, var
det at veteranbåtentusiastene i Stavanger
våknet, i det skipet var i ferd med å bli solgt
ut av landet.
Takket være iherdig innsats klarte en-

tusiastene å skrape sammen nok valuta til
å kjøpe dette klenodiet. Seiv om «tidens
tann» hadde tært stygt på innredning, var
likevel det meste på plass. Det er sjelden at
veteranskip blir tatt vare på mens de ennå
er iså original stand.
Det står stor respekt av den innsats som
er gjort for åfa skipet tilbake til heder og
glans igjen. Tusenvis av timer er brukt til
nitid arbeid, det meste frivillig innsats. Det
er ikke uten grunn Riksantikvaren har gitt
skipet stor anerkjennelse,
Et fantastisk skip
Det første du legger merke til er skipets
rene linjer, men det er først når du stiger
om bord at skipet viser seg med stil og
eleganse. Her kappes mahogni, skinn og
messing om oppmerksomheten. Skipet er
delt inn ito klasser med 4 salongen Her
skifter tresortene fra mahogni til alm og
fra eik til bjørk. Spisesalen er lys og trivelig
med store vinduer ut mot sjøen. Elegante
møbler i flammebjørk og skinn, dekkes
opp med fin porselen under selskapelige
middagen Dekksalongen på øvre dekk gir
mulighet for virkelig å lene seg tilbake og
nyte nostalgien. Lugarene er på nedre dekk
og er forholdsvis romslige til gammel båt å
være. Lugarene har likevel alt du trenger av

frisklufteanlegg, varmt og kaldt vann samt
«vindu ut mot havet». Dusjer og toaletter er
noe av det som de nye eierne har installert
for å møte dagens behov. Ellers opererer
skipet med den samme motor og utstyr
som den gjorde for 50 år siden.
Chartertrafikk hele året.
I dag seiler Gamle Salten for veteranbåtselskapet Ryfylke Dampskipsselskap AIS.
Ofte går turene med festglade selskaper
på kveldsturer i de vakre Ryfylkefjordene.
Andre turer kan gå til Hardanger der ven
ner og kjente kan leie båten over flere døgn
og ha alle sine fasiliteter om bord. Det blir
som å være på hurtigruten for 50 år siden
med all den stas og miljø som den gang
preget reisen. Det er betjeningens ansvar å
sørge for den rette atmosfære og kvalitet på
alt som båten serverer. Alle de gode tilbake
meldingene har vist at dette har de klart,
Om bord i Gamle Salten seiler frivillige
og lønnet besetning. De aktive medlem
mene i «Gamle Saltens Venner» stiller
både til dugnadsarbeid og seiling. Ofte er
det utfordringene og opplevelsene som er
lønn ved slike prosjektet. Gjennom aktiv
bruk og frivillig innsats vil Gamle Salten
bli tatt vare på som et av Norges fineste og
originale kystruteskip.
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Ikke mye harforandret seg siden Styrbjörn ble overlevert 27. juni 1910. Båten erfremdeles et synfor guder.
Fotofa Statens Sjöhistoriska Museum.
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Av Tom Gundersen - kullemper

/,SKIPET
er det en
artikkel av nr.
A/S4/2000
Bukserbåter,
Nar-

Sverige.
Denne Utdanning
markeringenog
dreier
seg om
hovedsakene:
forskning,

Umiddelbart
ettertilfredshet,
prøveturen,
som
var
til bestillerens
største
gikk
«Styr

vik. Her er d/s «Styrbjörn» nevntsom
slepebåtpå Narvik havnfra 1910 til
1963 Ida er denne slepebåten ikke
,
*
• at irr
blitt spiker, men er i Norsk Veteranr
#
skipsklubbs eie.

kultur og framtidssamfunnet. Det skal ikke
fokuseres På den oppriyende splittelsen av
de t0 andene> men
samarbeid og de
gode relasjoner ide 100 år som er gått si, in
,
,
den 1905. Intensjonsavtale er mngatt med
det statelige aksjeselskapet Norge 2005 AS.
Styrbjörn skal benyttes til en reise fra Narvik
til Stockholm og med avslutting i Oslo 7.
juni 2001. Hvamed 17. mai i Bergen ? Det
må bli en fantastisk opplevelse!
Den 30. juli 1896 ble selskapet Trafikk
AB Grängesberg — Oxelösund (TGO)
etablert. Den 16. februar 1910 underskrev
D.A.Welin for Grängesberg — Oxelösund
og Sven Almqvist for Göteborgs Nya Verkstad kontrakten for bygging av byggenummer 318, 1 stk. bokserbåtångare med levering senest 30.juni 1910. Overleveringen
fant sted den 27.juli 1910. Navnet hadde
den fått etter en svensk viking som gjorde
liver surt for islendingene, noe denne
«Styrbjörn» ikke skulle. Om denne vikingen er den samme som er nevnt i Snorres
saga som var en stor adetisk styrmann som
het Bjørn, og gikk under navnet Styrbjörn,
vites ikke.

björn» til sin blivende destinasjon; Narvik.
Ved levering var Styrbjörn den største og
kraffigste Bogserångare i Sverige og Skandinavia. Hoveddimensjonene var, lengde
00 c
, ,, n
,, , c
28,5 meter, bredde 7 meter og dybde Ira
dekk til kjøl 4 meter. Maskineriet som også
var laget av Götaverken var en compoundmaskin som utviklet 550 ihk. En kullfyrt,
såkalt skottekjel, med to fyrganger og et
forbuk på 550 kg kull/time skulle gi båten
en fart på 12 knop.
Om båten vil gjøre 12 knop er en an
nen sak. Som lemper og alderen til kjelen
(og lemperen) tatt i betraktning, så vil jeg
anta at et forbruk på mellom 250/300 kg
vil være et mer realistisk tall. Da vil hastigheten ligge i fartsområdet 8 til 9 knop.
Imidlertid ble gjennomsnittshastigheten
på prøveturen etter utseilt distanse på 2,5
nautiske mil beregnet til 11,3 knop.
Etter åha tjent sitt rederi trofast i 52 år
ble Styrbjörn i august 1963 besiktiget av en
representant for Høvding Skipsopphug
ging og etter en budrunde ble Styrbjörn
solgt for 46.000,- kroner til dette firmaet,
I august 1963 begynte Styrbjörn sin siste

Seiv om jeg har kort «fartstid» som medlem
av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har jeg
registrert av föreningen har medlemmer
i øsdandsområdet. Av den grunn ønsker
jeg å slå et slag for fartøyvern og kanskje
gjennom SKIPET nå medlemmer som
kan være interessert i å engasjere seg, for å
ivareta en stor og viktig del av vår maritime
kulturarv.
Styrbjöm er en del av denne arven.
Styrbjörns faste kaiplass er Nordre Akerhus
kai i Oslo. Her ligger vi sammen med flere
«kulturperler». Minesveiperen Alta og Børøysund er noen av disse.
Å restaurere og vedlikeholde et fartøy
krever kontinuerlig innsats. I disse dager
arbeides det med å benytte Styrbjörn som et
nasjonalsymbol i forbindelse med 100 års
markeringen av unionsoppløsningen med
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Foto: Tom Gundersen.
tur med svensk mannskap og under svensk
flagg. Den 20. september 1963 ble navneattesten utstedt og det nye navnet ble Atlet.
Målebrevet ble utstedt 28. oktober 1963 og
fikk kallesignalet LHBW.
En av grunnene til Høvdings gikk til
anskaffelse av slepebåt var at prisene på
slepebåtleie begynte å bli så høye at det
var billigere å drive seiv. Atlet ex Styrbjörn
hadde for bare 13 år siden (1950/1951)
gjennomgått en full overhaling og modernisering ved Götavreken.
Mesteparten av tiden etter ombyggingen
i Göteborg lå Styrbjörn som reserve skip i
Narvik. Det var derfor en flott båt Høvding Skipsopphugging overtok. Utvilsomt
et godt kjøp.
Maskineriet har pr. dato en gangtid på
ca. 400 timer etter ombygging og overhalingi 1950/1951. Etter åha slept mangt et
vrak til siste hvilestad i Sandnessjøen, nærmet Atlet seg faretruende samme skjebne.

Men først ble andre planer drøftet. Einar
Høvding forteller seiv at en av ideene var
å renske Atlet for alt maskineri og innrede
den til feriested med oppankring i skjær
gården ved hans sommersted på Sørlandet.
Dette ble det heldigvis ikke noe av og Atlet
ble etter noen års tjeneste lagt i opplag for
hogging.
Men seiv nå fikle Atlet godt stell. Alt
maskineri ble omhyggelig innsmurt
med Tektyl. Imidlertid ble tildekning av
skorstein forsømt. Dette resulterte i mye
regnvann som ble sammen med sot, spiste
opp røykopptak og kjelerør. Treverk som
selvfølgelig ikke ble vedlikeholdt begynte
å trekke vann og råte spredte seg raskt
sammen med rusten, forfallet bare økte
på. Atlet sank dypere etter som regnet fait.
Skulle Atlet lide samme endelikt som de
fleste den hadde assistert og berget gjen
nom et langt liv?
Nei! NVSK, forkortelse for Norsk Ve-

teranskipsklubb, er en upolitisk og ideell
förening for bevaring av maritim kulturhis
torie. NVSK ble stiftet i 1964 og har som
hovedmål for sine skip at de skal bevares
som levende flytende museer og på den
måten knytte båndene bakover i tid med
våre sjøfartstradisjoner. I oktober 1979 ble
Atlet ex Styrbjörn kjøpt av föreningen og
gikk nå over fra å være et opphuggingspro
sjekt til en levende museumsgjenstand.
Fra 1981 har Styrbjörn vært under konti
nuerlig restaurering. Siden desember 1999
har båten ligget ved Drammen Skipsrepa
rasjon. Oppholdet her vil nok vare frem
til høsten 2002. Da regner vi med at alle
stålarbeidene er utført. Maskineri og kjele
er godt som i driftsklar stand. Riktig nok
mangler vi noe utstyr på broen, lugaren
akterut skal gjenoppbygges, det elektriske
anlegget er delvis rehabilitert og vårt mål er
å fa Styrbjörn sertifisert. Det skal vi greie til
2004 (om ikke før) damper vi i vei.
Til slutt, de av dere som kan tenke dere å
benytte noe tid ombord:
Ta kontakt med Erik Steen tlf. 32 81 05 25
mobil 992 58 308 eller Tom Gundersen på
df. 63 82 77 27, mobil 950 31 497. Med
den ovennevnte intensjonsavtale som er
inngått og markedsføringen som vil bli
omfattende, vil dette gi samarbeidsparmere
eller sponsorer en god anledning til å profi
lere seg frem mot 2005.
Ta kontakt med
Terje Bjéren på telefon 982 23 387.
Kilde: Styrbjörn 1910 av Terje Bjéren.

Følgende utgåver av DNVs skipsregistre selges for kr 400,— pr. stk.
eller alle under ett for kr 5.000,—:
Register:
Register:
Register:

År I 959
År 1962 -63-64-66-67 - 68 - 69
År I 970 -72-73-74-76 - 78 - 79

Henvendelse telefon 52 72 58 22 - 21 88 32 66
Finn Nistad
Postboks 359,5501 HAUGESUND

SKIPET NR. 2 - 2002 —

12

Av Dag BakkaJr
De fleste av oss kjenner dem; de gamle
engelskbygde fraktekutterne som dunket
seg frem i lokal fraktefart til like inn i 1980årene. En karakteristisk type med rett baug,
dekkslinje nesten uten spring, i ballast høy
på baugen og lav på hekken, tynget ned av
en ensylindret oppfyringsmotor i maskinrommet med et enkelt styrehus over. På
sine eldre dager var fartøyene som regel rigget for frakt, - den siste fase ien livssyklus
som hadde startet i engelske fiskerihavner
rundt et århundre tidligere.
De engelske kutterne, ofte bare kalt «engelskmenn» på kysten, utgjør et viktig stadium i utviklingen av norske fiskerier etter
at fartøyene hadde utspilt sin rolle i britisk
fiskerinæring. I sin tredje og siste fase kom
mange av dem til å ende i fraktefarten inntil de mistet sin betydning rundt 1970.
Kort sagt tok båttypen - «smack» på engelsk - sin form rundt 1850, de første ble
innkjøpt til Norge i 1890, og det er anslått
at mer enn 600 slike fartøyer fant sin vei
til Norge, hvorav 3/4 i perioden 1890-

1914. Dessuten kom båttypen til å danne
forbilde for bygging av norske kuttere fra
1890-årene og fremover.

Makrelldorgmg
Historikeren Kari Shetelig Hovland har
i sin artikkel «Makrelldorgefisket 18841914» gjort et grundig arbeid i å sette «kut
teren» inn i sin sammenheng og å identi
fisere fartøyer innkjøpt i denne perioden,
Jeg bruker frimodig ordet «kutter» som
betegnelse på denne båttypen, etter skrog
formen. Ordet har riktignok to betydnin
ger på norsk, ifig Claviez Sjøfartsleksikon
fra 1985, både rigg og skrogform, men jeg
holder meg til skroget.
Mens norske fiskerier langt ut gjennom
1800-tallet var dominert av sildefiske og
kystfiske, kom fiskere på Sørvestlandet al
lerede i 1830-årene til å forsøke seg med
drivgarn etter makrell ute i havet. Det ble
i 1860-årene opparbeidet et marked for
iset makrell i Hull og Grimsby, men det

Fra Espevær tidligpå 50-tallet med tre gamle Lowestoft-kuttere. Ytterst ligger Blue Bell, H-11BO, bygget
1896av Chambers & Colby i Lowestofi og innkjøpt til Espevær i 1905; dernest Rymann H-33-BO, fra S
Richards i Lowestoft i 1924som Wide Awake og kjøpt til Espevær i 1937. Til høyre ses akterenden av Gul
holm, ex East DeanfraJohn Chambers, Lowestoft i 1921 og innkjøpt i 1936. Foto via Kjell Birger Sønstabø

I

i n

var først i 1884 at en haugesunder for
første gang dorget makrell på Revet, altså
i Nordsjøen vest for Norskerenna. Makrel
len søkte mot land i mai-juni til kysten av
Sørvestlandet, like nord til Nordhordland,
med sommer og tidlig høst som den viktig
ste sesongen.
I et fiskerimiljø som i hovedsak dreide
seg om kystfiske var makrelldorgingen i
Nordsjøen noe nytt. Kystfisket ble vesent
lig drevet med åpne båter, seiv om det på
1870/80-tallet kom dekkede fartøyer som
listerskøyter. Da norske fiskere på slutten
av 1880-tallet begynte å utruste seg for
makrelldorging til havs var det således med
relativt små og mindre hensiktsmessige
fartøyer som skøyter og jakter.
Fiskerinspektør Westergaard tok i 1889
til orde for at norske fiskere burde skaffe seg
britiske fartøyer til nordsjøfisket, fordi en til
dette trengte større og mer sjødyktige far
tøyer. Høsten 1889 dro det derfor karer fra
Karmøy og Kristiansand over til Lowestoft
og Yarmouth for å finne høvelige båter. Her
kom de opp i et fiskerimiljø hvor det både
foregikk en stadig förnyelse av fartøyer og
fra denne tid også en overgang fra seilfar
tøyer til stål og damp.
I løpet av fem år ble det så kjøpt inn
mer enn 150 «smacks» til kysten fra Lan
gesund til Ålesund. Sørlendingene tok
sterkt del her, men med et tyngdepunkt i
Haugesund/Karmøy-distriktet.
«Vanligvis sluttet flere seg sammen som
parteiere i et farøy. Oftest reiste 3 mann
ilag over for å handle. Den ene måtte helst
ha lært navigasjon. Det var gjerne en styr
mann eller los som kunne snakke engelsk
og forhandle med eierne. En gjeng fra
Espevær kom da til Yarmouth. De så en
mengde seilskuter på havnen og spurte om
noen var til salgs. «All together», var svaret.
De kunne bare velge en slupp, rigge den
til og seile hjem. De var jo forsiktige til å
begynne med, kjøpte gjerne en av de eldste
små sildedriverne som bare kostet 1.5002.000 kr.» (Hovland, s 77)
I denne første fasen var nok kvaliteten
noe ujevn; flere av sluppene vise seg å være
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gamle «råtaholker», men etterhvert som
nordmennene ble mer selektive og kjøpte
nyere fartøyer, ble også kvaliteten vesendig
bedre.
Makrelldorgefisket i Nordsjøen tok seg
nå sterkt opp, fra 178 fartøyer i 1890 til
426 i 1894, da fangst og deltagelse stagner
te og gikk tilbake. Først ved århundreskiftet
tok resultatene seg opp igjen og førte til en
ny bølge av innkjøp, samtidig som mange
også fikk levert nybygde dorgekuttere fra
Hardanger og Sunnhordland. Oppslut
ningen om makrelldorgefisket toppet seg
på nytt i 1911 med 399 norske og 208
svenske fartøyer, før lave priser igjen svek
ket interessen. Utbruddet av verdenskrigen
i august 1914 satte det endelige punktum
for dette fisket.
Den fluktuerende interessen for fisket
kan også gjenspeiles i interessen for å kjøpe
«smacks». Fra den første hektiske handling
i 1890/91 opplevde engelskmennene en ny
norsk pågang i 1900, en topp i 1906/07 og
igjen i 1910/11. Etterhvert ble omsetnin
gen overtatt av skipsmeglere som formidlet
salg til kjøpere på kysten. Rundt 1910 var
det særlig John M Hauge, Steffen Baardsen
og Johannes Østensjø i Haugesund som
var aktive meglere, og i avisene finner en
lister over kuttere for salg. Prisen var nå
kommet opp i rundt 4.000 kroner for en
velutstyrt «smack» på 60 fot.
Kari Shetelig Hovland har ved registre
ring av tildelte nasjonalitetsbevis ved toll
stedene i Bergen, Haugesund, Kopervik,
Skudeneshavn, Stavanger, Egersund, Sogn
dal, Farsund, Mandal, Kristiansand, Lille
sand, Arendal og Grimstad identifisert 474
innkjøpte fartøyer i perioden 1889-1914.
Dette er imidlertid ikke alle; tilsammen vil
det i denne perioden trolig dreie seg om vel
500 fartøyer. I tillegg ble rundt 50 innkjøpt
fra Storbritannia i 1920-1948, samt rundt
100 via Sverige. Tilsammen dreier det
seg således trolig om rundt 650 britiske
«smacks» som havnet i norsk eie.
De siste seilende «smacks» ble innkjøpt
så sent som i 1946/47. Ludvig P Syre i
Skudenes kjøpte i 1946 to, Ivan og Telesia,
mens Sir William Archibald trolig satte det
endelige punktum da den ankom Åkre
hamn under seil 5. mai 1947.

Det britiske opphav
Den voldsomme vekst i de britiske fiskeri
ene fra 1840 henger i stor grad sammen
med utvikling av markedet for fisk som åp
net seg ved bygging av jernbanene. Fiskeri
miljøene i Hull/Grimsby på nordsjøkysten,
i Yarmouth/Lowestoft i Norfolk og Rams-
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Varuna var bygget i 1894 avJMBurgess i Gorleston og ble innkjøpt til Norge i 1906. Som seilfartøy var
den medsine 43 brt under registringspliktig størrelse og ble derforførst registrert ved motorisering under
Første verdenskrig. Foto via Kjell Birger Sønstabø
gate i Kent, i Brrxham i Devon, i Wales og
i Skodand kom rundt 1850 til å finne sin
form med havgående dekksbåter rundt 50
fots lengde som kunne drive fiske i åpent
hav i lengre perioden Å kunne operere i
åpent hav under skiftende værforhold var
en forutsetning på en kyst med få havner
og med vanskelige landingsforhold.
Det ble her i hovedsak drevet med fire

Denne «smack» fantes i flere størrelser,
fra skjellskrapere på 40-50 fot til trålere på
70 fot. Etter århundreskiftet ble typen utvi
klet videre til driftere med dampmaskin på
80 fots lengde. I 1894 ble det innført krav
til navigasjonspapirer for å føre fartøyer
over 25 brt, noe som førte til bygging av en
«paragraf>-type under denne grensen, altså
rundt 52 fot - såkalte «toshers». Det ser ut

typer redskap, med drivgarn (drifting),
med trål (trawling), skjellskraping (oysterdredging), foruten dorgefiske (trolling).
Tråling på bankene i Nordsjøen ble for
alvor utviklet fra 1850-tallet, og gradvis
ekspanderte fiskeriene nordover.
Selve fartøystypen var i hovedsak den
samme, men med variasjon i størrelse:
Et forholdsvis langt og smalt kravelbygd
fartøy med skarpe linjer, rett baug, rett
dekkslinje og smekker kutterhekk. Utviklingen gikk fra en-mastede «cutter smacks»,
altså med gaffelseil, tre stagseil og toppseil,
til ketch-rigg - med en liten mesanmast
plassert foran rorstammen. To mastre gav
et større seilareal fordelt på flere mindre seil,
noe som i seg seiv var lettere å håndtere.
Dessuten viste en 70 fots ketch seg svært
så manøvreringsdyktig ved balansering av
seilene, hvor erfarne høvedsmenn kunne
få fartøyet praktisk talt til å bevege seg
sidelengs. Under trålfiske førte en vanlig
«smack» et mannskap på fem: Kapteinen
ved roret, styrmannen og to mann arbeidet
fiskeredskapene og tok seg av fangsten,
med en gutt som kokk.

til åha vært særlig mange på 58-60 fot og
større på 65-70 som senere kom i norsk eie.
I 1913 var det anslagsvis 3.000 «smacks»
under britisk flagg.
Til tross for mange felles trekk kunne
et trenet øye lett se forskjell på fartøyene.
I skrogformen skilte Lowestoft-kutterne
seg fra de Yarmouth- og Brixham-bygde
ved åha avrundet elliptisk hekk, mens de
andre hadde tverr hekk. Plymouth-bygde
fartøyer hadde kortere hekk. De fleste
hadde formasten og mesanmasten paral
lelle, i motsetning Lowestoft-båtene der
mesanmasten skrådde forover.
Etterhvert ble et tatt i bruk dampdrevet
winch ombord ide større fartøyene, brukt
til å trekke trålen og sette seil. De fleste
hadde styring ved rorpinn.
Skipstypen ble bygget fra 1850-tallet til
ut i 1920-årene, med naturlig forbedring
og utvikling, men fortsatt av samme ba
sis-konstruksjon og rigg. Allerede mot
slutten av 1880-årene begynte dampdrevne
trålere å erstatte seilfartøyene, først og
fremst i Hull og Grimsby. Fiskerimiljøene i Yarmouth, Lowestoft, Ramsgate og
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også ble sendt på islandsfiske. En god del i
denne størrelsen ble forsterket for selfangst
og i flere tilfeller utstyrt med dampmaskin.
«Med ein engelskmann og ein 50 hesters
Rubb, greier du deg godt», sa Jacobsen på
Øklandsnes Slip.
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Salvøy, med navnfra Karmøy, var hygget i 1890 avJW&A Upham i Brixham som Lily &Ethel og
kom til Norge via Sverige i 1927. Etter krigenfikk den navnet Ethel, hjemmehørendepå Helgeland.
Båten skal eksistere som lystfartøy i Tyskland. Foto via Kjell Birger Sønstabø

Brixham var derimot knyttet sterkere til
seilfartøyer, med fragmentert eierskap. Så
sentsomi 1926 hadde Lowestoft fremdeles

Mandal og Haugesund/Karmøy, foruten
som «lossement» (innlosjering) under silde
fisket om vinteren/våren. Bankfisket med

120 seilfartøyer, Brixham og Ramsgate
henholdsvis 89 og 25. Men som del av den
britiske fiskeflåten var deres betydning nå
helt marginal; i 1923 bare 2.6 prosent av
fangsten.

snøre og liner i Nordsjøen og ved Island ble
også aktuelt.
Sin neste livsfase fikk kutterne rundt
Første verdenskrig i forbindelse med moto
riseringen av fiskeflåten. Båttypen egnet
seg vel til innsetting av motor, som oftest
en en-sylindret oppfyringsmotor som veide
flere tonn. Motoren ble plassert lengst
akter, i den tidligere kahytten og i rommet
for donkey-kjelen. Maskin-casingen stakk
gjerne en halvmeter opp over dekket, og
oppå denne ble det bygget styrehus, som
regel med en skipper-kahytt i akterkant.
Resten av mannskapet ble forlagt «i lugaren» forut, med faste køyer i borde, ovn og
et lite bord. Bekvemmeligheter som toalett
var det mindre med; det var lenge vanlig å
gjøre sitt fornødne ien pøs, «siri», ile av
skansekledningen i baugen. Senere fikk
mange kuttere og skøyter et eget hus på
hekken til denne bruk.
I samme slengen ble riggen redusert,
seiv om det like fram til krigen var van
lig å kunne sette hjelpeseil. Til fiske ble
mesanriggen holdt i stand som støtteseil.
Som motorkuttere kom båtene nå til å bli
en viktig gruppe i fiske- og frakteflåten. De
minste fartøyene, rundt 55-60 fot, ble vel
stort sett brukt til kystfske, til sildeføring
og til fraktfart, mens de større på 65-70 fot

Engelsk kutter
De britiske «smacks» som nordmennene
skaffet seg rundt århundreskiftet ble i første
omgang tatt i bruk som de var. På bilder
av hjemkomne fartøyer ser vi fortsatt de
opprinnelige seil med sine britiske fiskerinummer.
Nordmennene fant at de engelske kutterne var solide og velseilende fartøyer, de
tålte en hard medfart ute i havet. Kjøl og
spant var som regel av eik, dels også eim,
mens hud og garnering ofte var furu. Mastene var importert pitch-pine fra Canada.
Kari Shetelig Hovland refererer hjemmelsmenn som mener at norskbygde kutterne
jevntover var noe tyngre enn de engelske,
drektigere og stivere, men seilte bedre i
hard vind. De norske hadde jevntover mer
spring i dekket, seiv om denne nok tapte
seg med tiltagende alder.
Allerede ved århundreskiftet ble kutterne
også tatt i bruk til annet fiske. Det kunne
være islandsfiske om sommeren, særlig fra

Krigsårene gav et veldig behov for frak
tefartøyer, og mange eldre båter ble nå satt
i stand, fornyet og modernisert . Kuttere i
fraktfart fikk gjerne større luker, lukekarm
av stål, større styrehus og lugar, noen fikk
også masten flyttet fram for å gi bedre
plass til luke og winch. Enkelte fikk gjen
nomgå radikal «forbygging», som gamle
Replenish fra 1890, nå Frigo, som i 1956
gjenoppstod på beddingen på Varaldsøy
som Straumholm - totalt ugjenkjennelig
med krysserskrog.
Så sent som i 1950 finner vi fremdeles
rundt 230 tidligere «smacks» i Norges
Skipsliste. Fraktfart og sildeseiling var vikti
ge oppgåver, noen var ute som hjelpere un
der vintersildfisket, mens andre fremdeles
var i fiske. Sammenbruddet i sildefiskeriene
i 1957/58 skulle fa store konsekvenser for
mange kystsamfunn, og derfor også for de
gamle engelske kuttere. Men fremdeles var
«engelskmennene» et daglig syn på kysten.
På 60-tallet holdt de siste ut i fraktfart,
for en stor del hjemmehørende i frak
temiljøene på Lista, Karmøy, Moster, i
Osterfjorden, Austrheim, ved Kristiansund
og i Namdalen. Her seilte de i selskap med
andre gamle treskuter, tidligere jekter, jak
ter, galeaser, norskbygde kuttere og skøyter
- den siste anvendelse av fartøyer bygget for
seil et århundre tidligere. Mot slutten av
60-tallet var det åpenbart færre igjen. Det
var vel dels et generasjonsskifte, hvor eier og
fartøy la opp sammen; i andre tilfeller gikk
rederen over til større farkost.
Et lite minne fra Håkonsund sør på
Sotra i juli 1978 kan stå som et bilde av det
siste kapitel: 97 år gamle Totland kommer
dunkende inn fra Krossfjorden, tydeligvis
med sin gamle oppfyringsmotor, siger
tungt sandlastet mot kaien der den slår
bakk og blir liggende. En eldre mann stiger
ned fra styrehuset og skynder seg framover
dekket for å sette fast fortøyningen. Slik var
det på slutten, et gammel fartøy med sine
aldrende eier; han kunne greie det alene
en godværsdag, om ikke Skipskontrollen
dukket opp...
De siste kuttere i fraktefart gikk i opplag
på 80-tallet, 90 år etter at typen fant veien
til Norge.
Kanskje har ingen annen enkelt båttype
hatt større innflytelse på næringsutviklingen
langs kysten, fra Kristiansand til Helgeland.
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Derfor er det gledelig at motorkutter Idsal
i fjor fikk midler til restaurering fra Riks
antikvaren som en klassisk fraktekutter. I
Urangsvågen på Bremnes står også Gemini
fra 1891 på land og venter på midler og
idealisme til å bli ført tilbake til fordums

I

glans. I tillegg er flere solgt til Sverige og
Storbritannia hvor de i vareierende grad er
blitt restaurert.

En uløselig gåte
Dessverre vil vi neppe noengang finne ut
av den fulle historien til alle de vel 600
«smacks» som havnet i norsk eie. Vi fin
ner mange av dem i engelske registre,
deres byggeår, verft og eiere fram til salg til
Norge. Som norske finner vi dem i Norges
Skipsliste, som til tross for noe mangelfull
nøyaktighet ihvertfall gir et bilde.
Vi som har søkt å registrere disse fartøy
ene har kommet til vel 800 stykker, hvarav
et hundretall mangler nærmere opplys
ninger om opphav, som f eks byggeår og
sted. For mange av dem har vi engelsk
begynnelse og senere norsk skjebne, men
mangler sikker dokumentasjon som kan
knytte hode og hale sammen.
Dette skyldes først og fremst at kriteriet
for skipsregistrering i Norge, etter loven av
1900, var seilfartøyer over 50 nrt og mot
ordrevne fartøyer over 23 brt. Her ligger
et generelt problem for indentifisering av
små seilfartøyer som kuttere og jakter, som
jevntover var under denne grensen. Enkelte
kunne likevel bli registrert, spesielt om de
seilte i fraktfart, men det gjelder ytterst fa av
seilkutterne som kom til landet før Første
verdenskrig.
Ved registrering fikk fartøyene tildelt et
norsk kallesignal, fire bokstäver, samt et
løpenummer (som nesten aldri ble brukt).
Inntil 1933 inneholdt Norges Skipsliste
(«Flaggboken») bare informasjon om sig
nalbokstaver, registreringshavn, brutto og
netto-tonnasje og rigg - ikke byggeår og
eiere.
De fleste engelske kuttere ble først re
gistrert ved ombygging til motorskip, hvor
grensen var 25 brt. Svært mange dukker
opp i registeret i årene 1914-1922, men
hvis fartøyet siden innkjøp fra England
hadde fatt nytt navn, er det temmelig
vanskelig å slå fast identiteten. I 1934 fikk
alle norske skip tildelt nytt kallesignal, men
dengang ble det utarbeidet en konverte
ringsliste.
Det blir altså kallesignalet som er eneste
sikre spor for å følge historien gjennom
navneskiffer. Men også for de store kut
terne som ble registrert som seilfartøyer

Primula I somfaktefartøy i Haugesundpå 50-tallet, bygget i 1913 av Sanders & Co Ltd, Galmton i
Devon som Primula Kjøpt tilMosterhamn i 1934 ogfikk innsatt 30 hk Wichmann. En nokså typisk
kutter, på 43 brt og 75 tdw, med 62fots lengde, breddepå 17.4 og dybdepå 8fot. Ifaktefart til slutten
av 60-tallet; sank i 1975 i Karmsundet. Foto via KjellBirger Sønstabø

oppstår det problemet når de ble solgt og
samtidig omdøpt og bygget om til motor.
Da ble både navn og kallesignal endret, noe
som igjen gjør det vanskelig å følge tråden.
For innføring til Norge har vi først og
fremst fartøylisten til Kari Shetelig Hovland, med basis i nasjonalitetsbevisene, å
holde oss til. Merkeregisteret - Register over
merkepliktige norske Fiskefartkoster - som
tok til på 20-tallet gir en god del opplysninger, som eier, dimensjoner og motor, men
mangler f eks kallesignal (som er viktig for
identifisering).
Men noe hjelp finnes: I årene 19061923 utkom også «Årbog for Norges Handelsmarine», som gir noe flere detaljer også
for fartøy under 100 brt. Her kan en finne
mye opplysninger om tidligere «smacks»,
dog ikke under 50 nrt/25 brt, men dessverre iblant uten ex-navn og byggeår. Likeledes utkom det i privat regi en mer detaljert
norsk skipsliste i 1928 og i 1947.
Innføring av byggeår i norske registre ser
ikke ut til å harmonere så godt med engelske lister. Her er det ikke uvanlig med feilskrivinger, som 1897 i stedet for 1887, eller
forveksling av 3- og 8-tall. Problemet er
det også med fartøyer innkjøpt via Sverige,
hvor en må ha tilgang til Eric Damberts
verk «Kutterepoken» for å knytte trådene
sammen.
I beste fall vil et studium av det enkelte
fartøys registermappe i de ulike skipsre-

gistre (som finnes i Statsarkivene i Kris
tiansand, Stavanger, Bergen osv) kunne
knytte sammen den engelske identitet
med senere norsk skjebne. Kutterne er et
studium verd.

Kilder:
Norges Skipsliste («Flaggboken») div år
gånger Aarbog for Norges Handelsmarine
1906-1924
Merkeregistrene, div årganger
Kari Shetelig Hovland: «Makrelldorgefisket
1884-1914», Sjøfartshistorisk Årbok 1985
Robb Robinson: Trawling. The Rise and
Fall of the British Trawl Fishery. Exeter
University Press 1996
Basil Greenhill & Julian Mannering (red):
Inshore Craff. Traditional Working Vessels
of the British Isles. Chatham Publishing
1997
John Corin: Provident and the story of the
Brixham Smacks. Reading 1980
Særlig takk til Kjell Birger og Sven Thore
Sønstabø samt AlfJ Kristiansen som i man
ge år har arbeidet med denne materien,
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T 77 har mottatt et gammelt biide
r via Bärd Hustad, Sarpsborg.
Biidet viser M/F Skjerstadjjord og er
utlånt av Aud Marit Myrvoll, Bodo.
Siden vi kom over biidet av M/F
Skjerstadjjord har vijatt Lars Helge
Isdahl tilA skrive litt om ferjens his
torie.
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Bilfergen Skjerstadjjord er opprinnelig byg
get som jakta Severine i 1882 på Tysnes. Så
ferjen har hatt et langt liv.
På et møte på Rognan 13. september 1932
stiftet en del interesserte selskapet AIS Bil
ferger. Dette selskapet sktdle drive ferjetra
fikk Tusvik - Rognan. For denne streknin
gen ble passasjerferjen Rognan bygget.
Veisjefen i Nordland mente også i 1932
at der burde overveies ferjeforbindelse over
Saltdalsfjorden. Vegvesenet fikk avtale
med AJS Bilferger om å drive en ferjerute
Langset-Rognan. Fil dette formål kjøpte
selskapet inn jakta Severine fra Marselius
Bertnæs, Vikan (Bodin) og fikk bygget den
om til bilferje med plass til 100 passasjerer
og 8 biler. Medio juni 1937 innledet Sevetrafikken mellom Långset - Rognan.
I 1940 ble ferjen tatt av tyskerene og
sendt med tropper nordover. Hun ble
funnet igjen i Finnmark og kom tilbake i
trafikk igjen. I 1945, nærmere bestemt 16.
februar ble ferjetrafikken innstilt p.g.a. tys
kernes handlinger. 8.april ble ferjen utsatt

Skjerstadfjord var bygget somjakt Severine i 1882.
Foto via Bård Hustad.
for et attentat og der kom aldri mer ferjetrafikk igang mellom Langset - Rognan.
AJS Bilferger ble oppløst og Severine ble
solgt til Joh. Monsen P/R, Rognan.
1 1946 kjøpte Saltens Bilruter A/S, Bodø
ferjen. De hadde fatt konsesjon på båtrute
over Skjerstadfjorden. Ferjen skiftet navn
til Skjerstadjjord og ble satt i fart mellom
Vågan - Sandkollen - Skjerstad - Breivik
- Fauske. Dette var en kombinert ferje- og
bygderute. Det var egendig kun strekningen Vågan - Skjerstad som var bilferjesam
bandet.

tens Dampskibsselskab, Bodø om at de fra
januar 1958 skulle overta ruten og ferjen.
Ferjen var blitt for liten for dette ferjesambandet nå og ble avløst av den nybygde
Misvær i 1958.
Skjerstadjjord ble flyttet til trafikk mel
lom Bogøy - Ålstad - Skutvik. Der seilte
hun inntil 1961 da hun forliste. Ferja ble
hevet og besiktiget, men var iså dårlig
stand at hun ble kondemnert,

I 1957 ble det inngått avtale med Sal-

Oppdatert flåteliste for:
-Torghatten TS
- Helgelandske
- Fosen Trafikklag (ny utgave)
- Finnmark Fylkesrederi
- Ofotens ogVesteraalens DS (under trykking)

kr
kr
kr
kr
kr

25,00
20,00
220,00
15.00
50,00

Finn R. Hansen

Kortserier (slh):
- BDS dampdrevne hurtigrute (16 stk.)
-VDS dampdrevne hurtigruter (4 stk.)
- NFDS dampdrevne hurtigruter (16 stk.)

Bestilling til

kr 200,00
kr 50,00
kr 200,00

Plakaterlposters i farver (gjennomskåret skrog):
D/S «Finnmarken» (1912)- M/S «Finnmarken» (1956)
M/S «Finnmarken» (2002) - M/S «Trollfjord» (2002)
Størrelse B x H = 60 x 42 cm. Pris kr 170,-/stk.
Porto i tillegg til alle priser

Tlf. 73 91 S9 8I
Hallfred Høyems vei 49
7047 Trondheim
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Solstrand v/Tysse oktober 1899(0 Dette er truleg det eldste biletet som er teke av båten. Han ser ut til å vera heilt ny.
Original hjå Anna Holmefjord, Tysse.

Av Anders Kåre Engevik

É ~\en 25. september 1899 vart
i y bygg nr. 87 ved Trondhjems
mekaniske Verksted overleven Det

for regelmessig varetransport og berre
«dampen» å lita på. Men passasjertrafikken
auka 5& særleS etter at ländliggjarane frå

Såleis var ønskemåla frå Samnanger. Men
Midthordlandske var meir enn eit samninga
føretak, så meiningane var delte i selskapet.

Midhordlandske Dampskibsselskap.
no
.
-r> , .
Baten var et nyvinning i fjordatra....
,
,
. .
fikken, og han vart etter kort tid
J
f/o
i»
»/
ein omty tåt —
este se apet
hadde, meinte folk. Dette ryet fekk
han ha alle dei 35 ara han trafikkerte Midthordlandsfjordane. Ingen
annan lokalbåt gjorde han rangen

BeiSen for alvor hadde fitt au8° °PP for
«Midthordlandsfjordenes Idyl».
.’ .
/
Jernbanesambandet mellom Bergen og
~
,
,. , ,
Us verka i same lei. Men vare-og passasjerkapasiteten ombord i båtane sette grenser,
0g dessutan var isen mest like mykje til
meins no som då dei første rutebåtane
byrja trafikkera fjordane våre. Osbanen var
bg ei utfordring, ein farleg medtevlar om
ferdafolket.

Dette
verta for
meinte ““g5Ideen vann difor ikkje fram på årsmøtet
.
.
’
.
i mars 1898, jamvel om sammngane rekk
,
ror
,,
TL
god støtte fra rormannen i selskapet, John
Dale frå Fusa, og likeins frå ekspeditøren
i Bergen. Det måtte difor kallast inn til
ekstra årsmøte i august før saka kunne
avgjerast. Med støtte utanfrå og intens
propaganda heime vann samningane fram
den 18. august 1898. Då vart det «med
140 mod 14 Stemmer besluttet at nyt Skib
skulde anskaffes». Det skulle skrivast ut nye
aksjar for 23 000 kroner. Resten, kring
60 000 kroner, skulle lånast. Nybygget vart
tinga frå Trondhjems mekaniske Verksted
for levering i september 1899.
Det fortel litt om kor stor usemja var,
at det berre vart teikna aksjar for 11 500
kroner då listene vart dregne inn. Ingen
stad vart det kjøpt så mange aksjar som i
Samnanger, men interessa var og stor i Os.

stridig.
Men den nye fjordabåten var eit tungt økonomisk løft for selskapet, og det var delte
meiningar både i styret og mellom aksjonærane om ein skulle ta ein slik vågnad.
Det var først og fremst utviklinga i
Samnanger som hadde skapt nye behov i
fjordtrafikken. Ullvarefabrikken på Tysse
hadde skapt mange nye arbeidsplassar, og
folketalet på staden volts snøgt.
Samnanger hadde eit aukande behov

Samningane bar fram ideen
Ny båt måtte til, og samningane bar fram
ideen, no som den gong selskapet vart skipa
og sette «Midthordland» inn i lokaltrafikken. No var han blitt for liten, men den
nye båten skulle i alle høve ikkje verta det.
Han måtte ta fleire folk, ta meire last og
vera flottare innreidd, med tanke på turistferdsla. Og ikkje minst måtte han klara isen
betre enn føregjengarane sine.
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Eit bilete av Solstrand som ny, teke ved Samnøysjøen sumaren 1900. Det er berrepresenninganepå
livbåtane og solseglet over 1. plass akterut som lyser opp i elles dystrefargar.

Usemje om namnet
Hadde usemja om å byggja ny båt vore
stor, vart ho større når det galdt namnet
han skulle få.
«Dampen» var meir enn eit fram
komstmiddel, han var som ein levande
organisme, ein del av bygdesamfunnet han
tente. Både bygdepatriotisme og prestisje
låg i namnet.
For samningane var dette sjølvsagt:
«Samnanger» skulle båten heita.
Parteigarane i Fana, Fusa og Tysnes
var meir lunkne i namnespørsmålet, men
osingane hadde si avgjorde meining,
diktert både av bygdepatriotisme og av
lokalpolitisk prestisje: Samnanger var då
ein del av Os, og i Os låg Solstrand hotell,
som på kort tid hadde vunne seg eit positivt
omdøme i reiselivssamanhang. Kva var då
meire naturleg enn å kalla den nye, stase
lege fjordabåten opp etter hotellet.
Det er diverre lite me veit om namne
debatten på årsmøtet den 13. mars 1899,
men samningane mobiliserte stort. — Ein
ihuga bestefar kjøpte ein aksje i namnet til
den 5 år gamle sonesonen og tok han med
til Os så han kunne røysta.
Utfallet var likevel at samningane vart
stemte ned. (Det vart kviskra om ein nam
nepolitisk «hestehandel» mellom osingar
og fusingar: Neste store midthordlandsbåt
vart døypt Fusa.)
Det er rimeleg at samningane kjende
seg både såra og vonbrotne, men me lyt tru
dette gav seg då «nyedampen» vart presen
tert i «heimbygda» si.

Solstrand var den største av lokalbåtane
i aen
den nære noratranKKen.
fjordtrafikken. nan
Han var do
38 m
\
lang, 7 m brei og stal 3 m jupt.
Han var også den snøggaste, med 12
knops toppfart. Maskinen utvikla 300 hestekrefier. nok til å halda em rutefart pä 11
knop, jamvel sterk motvind.
Skroget hadde tettare spantsetjmg enn
normalt på fjordabåtar, og var forsterka
1
b
med ishud på baug og sider. Dette var
gjort særleg med tanke på samnangerruta
.
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r
&
vinterstid.
_
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Likevel var det i passasjerinnreiing og
r
’
fr &
lasteevne at Solstrand verkeleg stod for
&
noko nytt. Båten hadde to lasterom, eit
stort framme og eit mindre atter, med
&.
ein kraftig dampvinsj til kvart, noko som
0
r
>
gjorde laste- og lossearbeidet snøggare enn
o
&
r •i i
vanleg på fjordabåtar. Med si store breidde
br ’
hadde han og plass til mykje dekkslast.

Passasjersalongane var etter måten
romslege og svært godt utstyrte etter den
tids krav.
Det var, slik tida kravde det, to klassar.
På førsteplass atterut var det mahogni
møblar, raude plysjsofaer med små bord
framfor, eikepanelte vegger, og to store
messinglampar med prismer i taket. Ved
sida av salongen låg ein liten lugar for da
mer. På dekk ein røykelugar innreidd som
salongen nede. Over denne var eit romsleg
promenadedekk.
Andreplass framme var enklare møblert,
men her var putebenker med brunt skinn
trekk i staden for trebenker, som var vanleg
på den tid. Her var og ein liten sidelugar for
damer, eit særsyn ombord på fjordabåtane
i den tid.

Y,
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narnesjukdomar
Men barnesjrikdomar var ikkje til å unngå.
presentasjonsturen 3a september enda
mel|om Smmo Qg
;Qs med mas
Etter dn mr innom verkstad
gjekk sd første mteferd den 4.
øka)ber_ nedfesst med maskindAr til u||.
fL . n
-p
varefabnkken pa lysse.
vart flaggskipet ; midthord
, , . ,
t
. T
n
. i
m
landselskapet, med Lars Køsseland som
kaptein. Han hadde tidlegare ført «Midt,
ljj l „
>r
hordland» og hadde hatt oppsyn med byg
c .
,
gmga av Solstrand.
Røsseland førde båten til 1912, då
u
n _ mi d
i
j.
r
han nytte til Bergen som ekspeditør for
, ,
„* A
,
selskapet. Mange av mannskapet var og
„
> T u
vru
samnmgar, mellom andre Johan Kuiild,
som seinare vart styrmann,

På kystturane sumarstid vart mang ein gongpassasjertaletpå 280 overskride.
Foto: O. Schumann Olsen (1920-åra), Biletsamlinga UBB.

Ein drusteleg båt
Det var ein drusteleg båt. I trondheimsavi
sene var berre lovord ved overleveringa 25.
september, og i bergensavisene ikkje min
dre, då båten kom dit to dagar seinare.
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«Samningabåten»
Med rutefart hovudsakleg på Samnanger
og samningar ombord, er det ikkje å un
drast over at Solstrand, trass i nanmet, gleid
inn i folks medvit som «samningabåten»,
og eine sidelugaren på 2. plass vart på fol
kemunne kalla «samningastøvo».
Forventningane til ein slik rutebåt var
sjølvsagt store både hjå passasjerar, mann
skap og bygdefolk. Særleg i Samnanger.
Passasjerane hadde grunn til å vera nøgde,
og det synte seg straks at Solstrand vart ein
populær båt, romsleg og komfortabel som
han var.
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Passasjertalet på 280 vart truleg mang
ein gong overskride på lystturane sumars
tid. Selskapet sette opp fast turistrute på
Samnanger visse dagar i veka og leigde
båten ut til ekstraturar når det høvde. Det
store promenadedekket atterut var ein
omtykt opphaldsstad i godver. Her kunne
folk jamvel ta seg ein svingom når det var
musikk med.
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Solstrand var høgpå sjøen og kunne ruva ved dei små dampskipsbryggene, som herpå Fusa ein gong i
1920-åra.
I praksis vart no ikkje reglane så strengt
følgde. Vatt det for fullt, sende billettøren
gjerne atterut folk med «kvit billett»,
medan dei strengt teke burde hatt «raud».
Praksis vart lempelegare etter kvart, og skiljet vart oppheva kring 1930.

hadde lett for å mygla om dei hang lenge
i ro.
Lasting og lossing var eit slit, av di
mastrane halla så sterkt attover. Dette var
gjort med auga for utsjånaden, utan tanke
for det praktiske. Når varer skulle svingast
i land, måtte dei hala i alt dei vann for å

Trongt for mannskapet
For mannskapet derimot, var Solstrand
Klasseskilje til irritasjon
ikkje noko framsteg.
Klasseskiljet mellom 1. og 2. plass var ei
Mannskapslugaren låg, slik skikken var,
kjelde til irritasjon for mange. Det var forheilt framme i baugen. Jamvel om han var
bode for passasjerar å halda seg akter derromslegare enn på Midthordland, var det
som dei ikkje hadde løyst førsteplassbillett,
likevel så trongt at berre tre personar kunne
men dette fall for dyrt for folk flest. Særleg
kle seg samstundes, medan fjerdemann
irriterande var det når ein ikkje fekk sitjemåtte liggja i køya og venta. Køyane var så
plass i ein overfylt salong framme, medan
smale, at om ein mann låg på rygg, låg han
dei få «fornemme» atter hadde ein endå
stødig, jamvel om båten slingra.
i
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større salong heilt for seg sjølve.
I tillegg var lugaren fuktig, slik at kleda
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Det romslegepromenadedekket akterut var ein omtykt opphaldsstad nar veret tilbt det.
Her dansar lystturpassasjerane vals, på veg tilNoregs Ungdomslags landsstemne i Ulvik 1921, til tonar
fiå Eikelandsfjordens musikklag.

få bommen til å svinga langt nok ut over
skipssida.
Arbeidet med dekkslast var og tungvint
av di det var så høgt frå brønnen opp på
framdekket.
Heller ikkje manøvreringa var særleg
lett, med 15 omdreiningar på rattet ved
full ror.

Den enaste ulempa i slike stunder var
hangen skipparane hadde til å kappkøyra
med andre fjordabåtar, tevlingar Solstrand
som oftast vann. Då fekk fyrbøtarane be
kjed om å fyra ekstra godt, med det resultat
at svarte sotflak hagla ned over lyse sumar
klede på promenadedekket.
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Det spøkte pa Solstrand, sa tolk.
r , .
, ,
,
Fm ung postfunksjonær drukna medan
båten låg ved kai i Sævareid ein nyårskveld.
D
....
Sidan skjedde det underlege ting i pos u
Mellom anna vart det uråd å halda
døra låst, og jamt stod ho vidopen utan at
det var folk i nærleiken.
Stundom berre 3-4 timars søvn
Hadde båten mykje last og var forseinka til
endestasjonen, vart det ikkje lange stunda
å kvila for mannskapet. Stundom vart
det berre 3-4 timars søvn før avgang, som
måtte vera i samsvar med ruta. Nokon åt
tetimarsdag var det ikkje tale om.
Likevel var dei aldri opprådd for folk
ombord, det var trass i alt rekna for gjævt å
reisa med Solstrand.
For distriktet han tente var likevel Solstrand
ein stor fordel. Snøgg som han var, heldt
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Samnangerruten.
D/S „SoIstrand“.
Tirsdsg.
Forslc Gang Mo Juni.
Sidsto Gnng 16de August,
FraBorgon . . . Kl. 12 Mid.
ved Hjollcstad . . » U Em.
- Hagavik . . > 2\ —
- Vedholra . . » 3 —
- Halhjem . . » X —
- Os
>4 —
- Fnso . . . . » 4 i —
- Samnoon ...» 5 —
- Boge . . . . » 5i —
- Solbjør ...» x —
- Kalven ...» 6 —
- Sagen ...» x —
- Ganpholm .. » 6\ —
- Tysse . ...» 7 —
- Haga . . . . > 7i —
til Aatlland ...» 8 —

Onsdag.
1'orsto Gang 10<3o Juni.
Siibto Gang 19do Augunt.
FraAadland . . . Kl. 6| Fm.
ved Ilngn .... » GJ —
- Tysse . . . . > 7 —
- Gnupholm . » 7i —
- Utskott ... > x —
- Kalveu ...» 8 —
- Lonningdal . » x —
- Boge . , . . » 8J —
• Samnøon . . » 9 —
- Fuse .... » 9.J —
- Hatvik ... >10 —
- Os
» 10 fr —
- Hagevik . . *11 i —
- Leiholm . . > x —
- Hjellestad . . » x —
til Bergen ...» 2 Em.

NB. Varer modtages i Bergen indtil 1 Time for Skibets Afgang.
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Utdragfrå sumarruta 1908

han ruta betre enn dei andre midthord
landsbåtane.
Han klarde også isen betre, jamvel om
han var for spiss og smal i baugen til verke
leg å vera ein god isbrytar. Det var rå kraft
som hjelpte. Med full maskinstyrke og
rennefart trumfa dei båten gjennom isen
så braket høyrdest lang veg. Det kunne ta
opptil 4 timar berre mellom Gaupholm og
Tysse når isen låg sterk.
Verknaden av kollisjonen med iskanten
kunne vera kraftig. Ved eitt høve kom post
stempelet, som låg i brevhylla, som eit pro
sjektil tvert over posdugaren og sette merke
i panelinga på skottet på hi sida.
Men jamvel om båten var isforsterka,
sleit denne trumfinga så sterkt på skroget
at dei etter kvart freista unngå det mest
mogeleg. Det hende likevel svært sjeldan at
Solstrand ikkje klarde å ta seg inn til Tysse.
Mykje å sjå og mykje å høyra
«Å gå te dampen» var høgdepunktet på da
gen for mange. Her var mykje å sjå, og meir
å høyra. (Dessutan selde triso øl.)
Solstrand var som nemnt halden for å
vera den gjevaste båten i Mdthordlandske,
og det går den dag i dag mange soger som
syner kva rom han hadde i folks omdøme.
Særleg omtykt var den store farten til
Solstrand. Det synte seg då båten var inn
køyrd, at han jamvel heldt same fart som
kystruta. Solstrand må dermed ha vore god
for ein toppfart på 13 knop, altså snøggare
enn den noverande Midthordland» var som
ny.
På ein tur til Bergen med årsmøtedelta
karar frå Samnanger var «Solstrand» på veg
inn til Skjørsand, då dei fekk auga på Fusa

langt ut i fjorden, på veg til Vedholmen. Då
vart det ymta om at «dan tek me ikkje att».
Solstrand skulle innom Vinnes og. Men
kaptein Toft hadde høyrt dette og snudde
seg; «Å», sa han, «storedampen går godt når
me vil». — Dei var i Bergen før Fusa.

februar 1928, då Solstrand bles på land i
fjæra ved kaien på Årland. Der vart han
ståande, mjukt og fint, med baugen godt
nedi sanden, til dess Fusa kom til og fekk
dra han laus.
Solstrand trafikkerte distriktet sitt i 35

Eit dystert inntrykk
Solstrand var svartmåla, med teakbrune

år og hadde nok halde fram lenger dersom
ikkje Midthordlandske hadde kome opp
i så store økonomiske vanskar i 30-åra, at

livbåtar, dekkshus og bru. Saman med
den svarte skorsteinen med det lite iaug
nefallande selskapsmerket - to smale grøne
band, gav båten eit heller dystert inntrykk.
Som ein stor, svart skugge gleid han fram
om, stilt, med høg baugsjø og ein hale av
gråsvart kolrøyk etter seg. Ikkje å undrast
over at Solstrand fekk klengjenamnet Svar
tedampen.
I motsetnad til Fusa og Midthordland
vart Solstrand spard for verkeleg stygge
uhende, men dramatiske hendingar føre
kom fleire gonger:
Ein regntung desemberkveld i 1908 ren
de han med full fart på land ved innlaupet
til Hovdasundet. Tung som han var, sto han
så fast at to taubåtar frå bergingskompaniet
hadde si fulle hyre med å dra han av.
Skroget hadde tålt påkjenninga godt.
Baugen hadde fatt eit par bulkar, men det
var ingen lekkasje.
Derimot såg det stygt ut ved Tyssekaien
ein januardag i 1914, då storm og sjødrag
sende eit svært isflak til lands med slik kraft
at det skamfor både dampskipskaien og fa
brikkaien. Solstrand vart klemd innåt land
med så sterk slagside at nokre av mannska
pet fekk panikk og rømde i land.
Men det gjekk likevel godt. Båten slapp
frå det heile med nokre bulkar i sidene,
utan lekkasje.
Godt gjekk det og ein uverskveld i

11947 ble Lygra (ex.

dei ikkje makta møta fordringane. Den
ålmenne økonomiske nedgangstida, saman
med aukande konkurranse frå bilar og
motorbåtar, sette selskapet i stadig aukande
gjeld, mellom anna til Kullkompaniet i
Bergen.
Tvangssal
Då Midthordland forliste i april 1934 vart
stoda så vanskeleg at kreditorane tvang
selskapet til å selja Solstrand. Einaste gjevne
tilbod var på 25 000 kroner, og det laut
selskapet godta, endå om båten hadde eit
bokførd verde på kring 80 000 kroner.
Frå 1. januar 1935 kom han i eiga til
Lindås-Masf) orden
Dampskipsselskap.
Under namnet Lygra gjekk han i fast rute
fart Bergen - Nordhordland.
I 1947 bygde dei han radikalt om og
skifta dampmaskinen ut med motor. Med
ny utsjånad heldt han fram i tenesta heilt
fram til 1968, då selskapet ikkje hadde
bruk for han lenger.
Han vart så seld til ein fraktebåteigar, og
seinare til skipsopphoggingsfirmaet Anda i
Stavanger. Dei reinska båten for overbygg
og inventar, men fann skroget så godt at dei
tok det i bruk som skraplektar.
Det fortel noko om kor sterkbygd han
var, gamle Solstrand, svartedampen, som
jamvel i dag er eit kjært minne for dei som
opplevde han.

bygd om til motorskip. Slik så båten ict sine siste leveår.
Foto via Per Alsaker.
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Av Ame Harsund
kipene til Saltens Dampskipsselskab (SDS) bestod i 1912 av, etter dåtidens
Vj målestokk, bare store dampskip. Disse var «Ofoten» «Skjerstad» «Sivert
Nielsen» «Folden» «Salten» og «Bodin». Av disse skipenen var dampskipet
Sivert Nielsen den minste, men allikevelpå hele 239 brt. Ikke alle rutene gav
imidlertid de storefraktinntektene hverken når detgjaldt last ellerpassasjerer
....
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og statsbevilgmngene var alltid i minste Laget. Anskaftelsen av aJs Hammerø
0
.t
i
o.i,.,
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ma sees i lys av dette, man ønsket seg na et mtndre skip og dermed med mindre
kullforbruk, men som allikevel kunne brukes idefleste rutene og som reserveskip ogsåfor de største båtene når det måtte være behovfor det.
Gjennom et langt liv
før hun ble «nordlending»
Skipet vi her skal følge så dagens lys ved
Nylands Verksted i Christiania så tidlig som
i 1865 og fikk navnet Vikingen oppkalt et
ter et Bergensrederi med samme navn som
skulle eie henne. Det ble steder rundt i de
vesdandske fjordene som ble hjemmehav
nene, og farten ble senere ikke vesendig
endret da skipet i 1878 ble overtatt av Det
Vesdandske Dampskibsselskab og senere
i 1883 av Hardanger Søndhordlandske
Dampskibsselskab.
Fem år senere gjør imidlertid Vikingen
trønder av seg da rederen M. Haabeth i
Trondheim overtar henne.
Før skipet kommer til Salten hadde
hun vært gjennom to ombygginger. Første
gang var ved Laxevaag i Bergen i 1889 hvor
den 2 syl. høytrykks dampmaskinen blir
ombygget til compound prinsippet. Etter
innkjøpet til Trondheim ble hun igjen i
1905 ombygget, denne gangen ved Trond
heims Mek. Verksted. Overbygget ble nå
modernisert og påbygget en del og dette
gav en økning i bruttotonnasjen fra 91 brt.
til 118 brt. Lengden forble den opprinne
lige, nemlig 120.3 fot.
Hos Saltens (som rederiet på folkemun
ne ble kalt) var det nye skipet tiltenkt for
trafikk i Indre Ofotfj orden hvor det i lengre
tid hadde vært misnøye med rederiets rute
tilbudet. Så stor var misnøyen i Narvik, at
kjøpmenn i distriktet i mai 1912 satte ned
en komite hvis oppgave var- å reise nødven
dig aksjekapital for å danne et eget selskap,
og dette ble senere til Ofotens Dampskibs
selskab (ODS)
Økonomien i SDS var på denne tide
særs dårlig og man så seg ikke seiv i stand
for å kjøpe et nytt skip. Daværende direktør
i rederiet (og gårdbruker på Fauske) her H.

Braseth, som må ha vært en holden mann,
kjøpte derfor skipet for egen regning og
leiet det ut til rederiet. Dette at direktører
i SDS anskaffet seg mindre og ofte gamle
ruteskip og leiet disse ut til sit eget rederi
var ikke helt uvanlig i denne første tiden.
I 1914 ble imidlertid skipet overført til
SDS for kroner 19500, pluss omkostninger. Hva kjøpesummen var vites ikke, men
noe tap for direktøren ble det vel neppe.

D/s Vikingen får en blandet mottagelse
i Bodø
Så ankrer hun opp på havna i Bodø en septemberdag i 1912, fremdeles under navnet
Vikingen.
I Bodø skjer imidlertid et nødvendig
navnebytte og navnet Vikingen blir til
Hammerø oppkalt etter et av de distriktene
som «nyskipet» er blitt tiltenkt til å trafikkere i. Alderdommen er som kjent ikke lett
og skjule, og for et skip som allerede har

hele 47 travle år bak seg på Vestlandet og
i Trondheimsfjorden er «rynkene» i dekk
°8 shrog nokså iøynefallende. Det er med
an<^re Ten nedslitt «dame» som er kom
met s^ra or a eh'cnc kystbefolkningen i
nord. Skipet er ellers så aldeles for lite, sam
,.
. ,
, , „
, .
menlignet med de andre batene i rederiet.
sjn£ grt Gg 120 fot er hun bare
|,Jiap t halvparten av det minste skipet i
rederiet.
Utseende har hun heller ikke med seg,
for ved siden av de andre dampskipene på
havna i Bodø blir Hammerø et miserabelt
skue. Her manglet alt av linjer i dekkshus,
skorstein og rigg som kunne angi fart
og spenst, noe som var vanlig å finne i
dampskipene på denne tiden. På det rette
og butte skroget, med lavt fribord, sitter et
overbygg og en mast som like gjerne kunne
tilhøre et føringsfartøy for sildeflåten mer
enn et passasjerskip.
Fra direktørstolen i SDS ser man imidlertid annerledes på nyanskaffelsen. Med den
engelske kullstreiken tidligere dette året i
friskt minne og med de skyhøye kullprisene dette medførte blir Hammerø med sitt
lille kullforbruk sett på som et kjærkomment alternativ til de store kullslukende
dampskipene hun ligger ved siden av.
Kommer hun bare fram over sjøen vil hun
bli «sparegrisen» iet rederi hvor driftskapi
talen ofte er oppspist lenge før budsjettåret
er omme.

Hammerø som Vikingen tilhørende Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap.
Foto via PerAlsaker
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I fart på Ofotfjorden
Hammerø går nå umiddelbart videre nord
over til Ofotfjorden. Man håper nå på at
folket der skal føle seg litt mere «tatt vare
på» enn tidligere, men det er lite som tyder
på at dette blir tilfelle. Det er med vantro
at man oppdager at «nyskipet» overbode
ikke ligner på de dampskipene som SDS
tidligere stilte opp med, og også her blir det
protester fra de reisende.
Mye tyder på at SDS allerede i januar
1913 for tildelt fra departementet 10 000
kr. i statssubsidier for lokaldrift på Ofot
fjorden. Samtidig for imidlertid også det
nystiftede selskapet Ofotens Dampskips
selskab tildelt 30 000 kr. Fra Staten blir det
ved tildelingen henstilt til et samarbeidde
mellom rederiene, i virkelig blir det starten
på en lengere kappkjøring i Ofotfjorden.
Den lokaluten som Hammerø nå går inn
i, er mellom Svolvær og Narvik med mange
mellomsteder, og det er en meget krevende
rute særlig om vinteren når Lofotfisket er
på sitt travleste og vinterstormene bølger
inn over landsdelen. Særlig ille ble det i
1913 da nesten hele februar og mars bestod
av vedvarende stormer. Vindretningene
i stormkastene dreiet ustanselig mellom
nordvest og sydvest og gav vekselsvis snø
og regn i kastene. Hammerø far prøvd seg,
og hun er ikke noen god sjøbåt. Det lave
skroget og den svake baugen gjør at hun
fort tar inn overvann og maskinen er alt for
svak til å stå mot vinden og strømskavlene
i Vestfjorden, det blir mye landligge og av
lyste ruteavganger.
I midten av mars 1913 raser igjen er syd
vestlig storm over Lofoten og Nord Salten.
I Vestfjorden må seiv hurtigruteskipet Nep
tun legge seg på været og rir av stormen og
bruker til slutt hele 18 timer fra Stamsund
til Bodø. Samtidig er lille Hammerø gått
ut fra «Svolvær med kurs for Narvik, men
dtikker ikke opp rundt Framnesodden i
Narvik som rutetiden tilsier. Da hele dagen
går og man fremdeles ikke hører noe fra
skipet blir man engstelig og et fartøy blir
sendt ut fra Svolvær for å lete. På kaien i
Narvik er stemningen dyster da man fryk
ter det aller verste skal være hent.
I det lille fiskeværet Skraaven (Skråva)
litt nord for Svolvær ligger imidlertid den
ettersøkte og rykker i fortøyningene etter
som stormkastene jager inn over det lille
øyriket og storhavet sender skumstriper like
inn i havnebassenget. Været utenfor har
blitt for mektig for Hammerø og hun har
søkt nødhavn her. Skråva hadde på denne
tiden hverken telefon eller telegrafog ingen
beskjeder kunne gis til omverdenen. Både

de gode og de dårlige nyhetene lot vente på
seg i 1913.
Hammerø besøker Bodø og senete
nesten totalforliser ved Narvik
Det er ikke bare storm og straumsjø i 1913
som bærer i mot når det gjelder skipet som
nå går i Ofotruten, også manglende pas
sasjer- og fraktinntektene gjør det tungt
å kjøre lokalruten her. Skal vi tro avisen
dette året, er også de lovede statsubsidene
uteblitt. I begynnelsen av april dras i alle
fall Hammerø ut av ruten og Saltens tar
henne hjem til Bodø. Det er nå vår i luften
og det lukter nytt bunnstoff ved slippen på
Bodø skipsverft, så det passer bra å fa et re
serveskip hjem som kan overta de travleste
rutene i vårpussen.
For «Hammerø» blir det dermed anled
ning å fa vist seg fram også i Follafjordene, i
Beiarruten og i rutene på Saltdalen og Nord
Helgeland. Aprilværet i 1913 var nesten
sommerlig, med stille vær og temperaturer
helt opp i 10-12 grader. I slikt vårvær, og på
en sølvblank fjord blir seiv Hammerø til et
akseptabelt fremkomstmiddel, og så er det
jo bare midlertidig, —tror man. —
Men uansett statsubsidier eller ikke,
Hammerø kommer snart tilbake i rutefar
ten på Narvik. Like før jul dette året holdt
det forresten på å gå riktig galt for skipet.
Etter at propellen hadde løsnet (dette
hadde tydeligvis også skjedd før ) ble det
behov for en slipsetting, men ledige slipper
var ikke å oppdrive noen steder i Ofotfjor
den akkurat da. Gode råd var nå dyre og
man valgte metoden «flo og fjære» noe man
tydeligvis også med hell hadde prøvd seg på
før, nemlig å la akterenden på skipet felle
tørt i fjære og på denne måten fa tilkomst
til propellen.
Nå ville ikke skjebnen at det skulle gå
like så bra denne gangen, og kanskje var
valget av sted heller ikke det beste, for sterk
strømsjø stod inn mot landet her og gjorde
at hele dokksettingen kom ut av kontroll.
Skipet fait over på siden, ja nesten kantret,
og hele forskipet ble vannfylt i løpet av kort
tid. Et lite havari var plutselig på god vei til
å bli et totalhavari. Fra Bodø ble rekvirert
dykkerskipet Færdig. Dampskipet Færdig
var eiet av Bodø dykkerselskap og ble på
denne tiden faktisk flere ganger også leiet
av SDS som erstatningsskip i lokalrutefar
ten, med andre ord et meget anvendelig
skip.
Men det skulle ikke bli noen lett ber
ging, for Hammerø hadde lagt seg godt og
tungt på plass i fjæra i Fagernes og hvilken
julefred det ble for mannskapet på Færdig

og for skipperen på Hammerø er litt uvisst.
Først ut på nyåret, den 13. Januar 1914
hadde man endelig fått havaristen på rett
kjøl og noen lunde lens for vann, og et av
trekningsforsøk ble planlagt ved høyvann
og dagslys neste dag, — men den gang ei.
Om natten tippet igjen Hammerø over
og da dagslyset kom lå den der like vannfylt
som da bergingen begynte. Så var det bare å
begynne på nytt igjen og etter 10 nye dager
og netter der nede i tangfjæra var endelig
havaristen flytende og tette så mye at den
kunne slepes til Bodø for reparasjon. Alt
av inventar var imidlertid ødelagt, og alt
maskin teknisk materiell ombord måtte
overhales.
Som erstatningsskip i Ofotfjorden ble inn
leid fra Lægterkompaniet i Trondheim et
dampskipet ved navn Odin Skipet avgikk
Trondheim påskeaften, direkte for Narvik.
Hva er det så for et skip denne Odin som
SDS henter opp fra Trondheimsfjorden for
å kjøre ruten i Ofotfjorden mens Hammerø
ligger til tørk på slippen i Bodø? - - jo selv
este dampskipet Børøysund er det, skipet
som senere skulle bli eiet av Vesterålens
Dampskipsselskap i en halv menneskeal
der og siden bli hele Norges veteranskip
nummer 1 med fast tilholdssted ved råd
huskaien i Oslo. Sannsynligvis blir denne
turen i 1914, skipets aller første besøk i de
nordnorske fjordene.
Etter et langt opphold på slippen ved
verkstedet i Bodø kunne man på selv
este Sankthansaften 1914 ute ved Fenes på
Landego se et skip med mange mennesket
ombord, det var Hammerø som gikk prø
vetur.
Kvelden var en av disse lune og fine som
merkveldene her nord, hvor solkula henger
varm og rund ute i havgapet og man ønsker
at en båtreise aldri skal ta slutt. Ferden gikk
da også videre vestover til Helligvær før det
glade selskap igjen satte stevnen mot byen.
Glemt var kanskje den fatale slipsettingen
i Fagernes fjæra, og for Hammerø var dette
ikke bare blitt til en reparasjon, men også i
høyeste grad en etterlengtet oppussing.
En beskrivelse av skipet etter reparasjon
dette året gir oss et inntrykk som slett ikke
er så verst: Tredjeplass var både rommelig
og pen ble det sakt, med liggeplass til 28
personer med gode stoppede puter på
benkene.
Førsteplass hadde en pen liten salong
samt en damelugar og 2 andre lugarer ned
enunder. Akterut på dekket var det, skal vi
tro avisbeskrivelsen, også en koselig og lys
røkesalong. Alle lugarene for mannskapet
var også oppe på dekket og var etter sigende
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både koselige og rommelige. Ikke alt dette
kan helt stemme, for Hammerø møter etter
hvert mye av den samme kritikken fra de
reisende som tidlig.

I fart under krigen.
Seiv om konflikten på Balkan allerede had
de vart en tid, kom krigserklæringene fra
stormaktene i august 1914 som et lite sjokk
på Norge med umiddelbare prishopp på
blant annet kull. Sommerrutene fra SDS
som var blitt lagt ut i avisene slutten av mai
ble allerede to måneder senere reviderte.
Blant annet ble rutene for Bodø-Innlan
det, Lofoten-Lødingen, Ofoten-Narvik,
samt Follaruten og Beiarruten alle gjort en
ukentlig seiling mindre og som for de fleste
nevnte distriktene ble dette en reduksjon
på 20-30 % av opprinnelig tilbud.
Grunnet de høye ktdlprisene fikk noen
av de største dampskipene dette året flere
korte perioder i opplag. Samtidig var imid
lertid tonnasjemangelen på kysten stor og
flere av skipene ble derfor utleiet til andre
selskaper. Skjerstad og Ofoten ble utleiet
til VDS og senere til NFDS, Salten gikk
flere turer i hurtigrute mellom Trondheim
og Tromsø og Sivert Nielsen var leiet ut til
Tromsø amts Dampskipsselskap. Dette gav
enda travlere dager for Hammerø i SDS
sine egne ruter.
I slutten av august 1915 kom det hjelp
sørfrå da Ostefjord (senere omdøpt til
Tøtta) dukket opp på havna og året etterpå
kom Osa Begge skipene var nyinnkjøpte
motorskip og spiste dermed ikke av SDS
sin slunkne kullbinge. Hverken Tøtta eller
Osa var nye av år og hadde heller ikke stor
damperens luksus innebygget i seg, men de
ble på mange måter allikevel mye bedre
mottatt av publikum enn tilfellet hadde
vært for Hammerø.
I begynnelsen av februar 1915 var Ham
merø igjen utsatt for et lite uhell, denne
gangen på Svolvær havn, da hun blir pårent
av en kullekterne tilhørende VDS, og i sep
tember samme året opptrer et maskinuhell
nord for Leines som gjorde at skipet måtte
slepes hjem til en ukers verkstedsopphold.
— og kritikken av skipet bare fortsetter.
I årene som nå kommer er det enkelt å
finne ut hvilke fjorder Hammerø seiler i,
for det er bare å lese de illsinte innleggene
i avisene. Disse kommer ikke bare fra frus
trerte privatpersoner, men også i fiskarlag
og herrestyrer rundt om i kommunene
blir «FFammerø» tatt opp som «sak» på
agendaen.
Etter at hun i en lengre tid i 1918 hadde
gått i fart på Meløy og Gildeskål sender
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herrestyret i Gildeskål brev både til Saltens
direksjon og til statsstyrelse, og vi sakser et
lite sitat fra dette : «- et daarligere skip som
passagerskib, findes vel neppe langs Norges
kyst og at statsmagtene kan tillate at FFam
merø benyttes som post- og passagerbaat er
enda mere merkværdig» .
Videre beskrives skipet som følgende:
«Velger man å reise på 2. plass (det menes
sikkert 1 .plass) med den kostnad dette ville
medføre blir man henvist til et mørk og
fuktig rom, rett over propellakslingen og
med lukt av råte og gammelt kjølvann».
Ekspeditørene rundt om i fjordene på
Nord Fielgeland truet også med å nekte å
anløpe skipet.

Isproblemer i Beiarfjorden
Senere ut på vinteren i 1918 dukker «FFam
merø» også opp i ruten på Beiarn og i tillegg
til dårlig fart og elendige bekvemmeligheter
avdekkes nå også et nytt problem. FFavisen
i Beiarfjorden er ikke noe ukjent fenomen
for Saltens, men i forhold til eksempelvis
d/s Sivert Nielsen og d/s Bodin viste Ham
merø seg som en elendig isbryter. FFer man
glet alt det som skulle til for å utføre denne
jobben, nemlig tyngde i skrog, kraftig
maskin og en baugform som kunne bryte
is. Befalet ombord var klar over skipets
begrensninger og viste derfor nødvendig
försiktighet, for passasjer derimot som
skulle hjem til Tvervik i Beiarn ble det sta
dig nye skuffelsen Det syntes som om den
minste issørpa i Beiarfjorden var nok til at
Hammerø måtte sløyfe Tvervik, og post og
passasjerer ble i stedet satt i land i Evjen.
Fra Evjen til Tvervik, var det en strekning
på 10-12 kilometer i ulendt fjellterreng (vei
var da ikke bygget) og kunne en snøtung
vinterdag bli en meget drøy og hard mr seiv
for dem som ung og frisk var.
I slutten av november 1922 melder avi
sen igjen om at et stort snøfall med issørpe
som legger seg i store deler av Beiarfjorden.
Slik issørpe var i grunnen enda verre enn
vanlige tykke fjordisen, for samtidig som
issørpa stoppet skipene var den umulig å
ferdes på for mennesker og enda mindre
sikker var den for en hest og en slede. Det
fortelles om en tur til Tvervik dette året
som ender ute ved Færøysund hvor «FFam
merø» nesten blir sittende fast i issørpa uten
at noen last kan losses. Til slutt må den
returnere til Evjen hvor passasjerer og post
tas i land. Nå hoper last seg etter hvert opp
i Bodø og like før jul (den 18. desember)
gjør Hammerø et nytt forsøk, og det losses

nå over 100 tønner gods ved iskanten. Isen
er fortsatt for utrygg for hest og slede, og
over 100 mennesker er møtt opp med hver
sin kjelke for å frakte juleforsyningene inn
til land.
FFeller ikke Beiarværingen var nådig i
sin beskrivelse av skipet og dets bekvem
meligheter, sitat:
«baade hvad fart og passagerbekvemmelig
heter angaar er FFammerø det usleste skip
som seiler paa saltvand med statstilskud”.
I direksjonen i SDS sitter blant annet
direktør FF. Braseth og skal svare for «sitt»
skip og argumentene er, sitat: «Hammerø
er selskapets mest kulbesparende baat og
anvendes derfor overalt der den kan tilfred
stille trafikbehovet» og «den er ganske visst
ikke utstyret med noget stort antal lugarer,
men dette er fordringer som man i tidernes
medfør maa finde sig i at nedstemme». Og
Hammerø seiler videre.

Fredsår med svingende kullpriser og
travle dager for Hammerø
Etter at 1. verdenskrigen er over kommer
endelig fredsåret 1919. Seiv om krigen er
kommet litt på avstand og det er fred ute
på havene, kan det fortsatt dukke opp
lumske rustne miner ute. Freden gjør også
at kullprisene går ned og i alle butikkene
i byen reklameres det med «nylige utpak
kede varer til fredspriser» og det gjelder alt
fra klær og skotøy til kolonialvarer og drik
kevarer. Også Lofotfisket blir bra dette året
og gir bedre fortjeneste enn på lenge. SDS
kommer i gang nå i gang for fult og det
meldes om flere avganger i alle rutene.
I slutten av januar 1920 raser en sydvest
storm over Nordland som Geofysiske i
Tromsø mener man må hele 14 år tilbake i
tiden for å finne maken til og i Bodø er det
nesten umulig for skipene å komme til og
fra kai. FFurtigrutene er i disse dagene opp
til 2 døgn forsinket og for Hammerø blir
det innstillinger av de aller fleste turene.
Noen av turene blir utført av de større
lokalruteskipene.
Den 9. april 1920 er Hammerø utsatt
for et nytt uhell, denne gangen inne på
selve Bodø havn. Etter at trossene er kastet
i Bodø for å gå i rute til Saltdal, bakker
skipet ut fra kai for så å skal begynne på en
knapp høyresving forover. Plutselig henger
rorkjettingen seg fast og roret er ikke til å
rikke og det bærer med god fart rett inn
i den kaien man nettopp hadde forlatt.
Oppe på dekket tumler folk og reisegods
om hverandre og nede i det mørke rom
met som 1. plass salong skal være, blir det
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Året 1923 var som sakte et lunefullt år

D/S «Hammerø »

Hammerø slik den så ut da den gjorde nordlending av seg.
Tegning via PerAlsaker.

trangt i den smale trappen ut til dekket.
Baugen på Hammerø ser ikke helt bra ut
etter dette, og det renner vann inn forut.
Turen til Saltdal må selvfølgelig avlyses og
det er godt at Bodø skipsverft ligger bare et
steinkast unna. For de reisende blir det en

mer til Bodø er den hele 12 timer forsinket

ny ergrelse og en ekstra overnatting i Bodø,
og Hammerø blir ikke mere populær å reise
med etter slike hendelser. Først dagen etter
kan det settes opp ekstrabåt til Saltdalen, og
det blir den store og prektige Folden som så
kan bringer saltdalingene endelig hjem.
I 1922 gjennomgår, i følge avisene,
Hammerø igjen en større oppussing, og blir
deretter igjen satt inn i ruten på Helgeland.
Tross oppussingen vekker gjensynet ingen
glede blant helgelenderne, og avisspaltene
i bodøavisene flyter over av forargede leser
innlegg, sitat:
«Hvis dette skip nå har blitt så fortreffe
lig som post- og passagerbaat så la den bli
rederiets promenadeskip gjennom Risøren
den, og la oss få tilbake d/s Folden.
Men i rutene på Ofotfjorden har ikke
Hammerø noe å stille opp med lenger, for
mellom Løddingen og Narvik råder nå
rene kappkjøring med Troms Dampskips
selskab og det kappløpet må det helt andre
skip til å ta seg av.

og fin, men også med noen perioder med
regn og havtåke. Tross det fine været, ram
mes skipene i Follaruten denne sommeren
og høsten av en rekke mindre havarier,
men som gir store forsinkelser. Og skipene
der er tale om er, ja — nettopp Hammerø
og Leivseth, - for også det innleide skipet
Leivset kunne vært verd en lite beretning
i så måte.
For Hammerø er heller ikke dette året

Maskinskade i Folla og srunnstøting i
Gildeskål
Den 23. januar 1923 melder avisene i
Bodø om en natt med voldsom snøstorm
fra nordvest med hagle elinger som pisker
over hav og land, og uværet holdt det gå
ende i flere dager. I dette uværet finner
vi Hammerø i Follaruten, og det blir en
fryktelig tur hvor båten er mere under enn
over vann. På flere steder må skipet droppe
anker for i det hele tatt ikke å blåse på land.
Aller verst ble været utenfor Segelsten, der
det er like før at hele denne skipshistorien
må avsluttes. Da Hammerø endelig kom

og noen passasjerer sier, ref. avissitat:
«at det kun kan tilskrives en gunstig skjæb
ne at ikke tap av menneskeliv kan noteres»
Sommeren dette året ble imidlertid stille

omme, når det gjelder skipets «videverdig
heter». Tidlig på natten den 4. desember
i Follaruten utenfor Nordfold, på vei til
Bodø, smeller det til nede i det lille maskin
rommet og baugsjø og hekkbåre blir fort
borte. Været denne natten var kalt og østlig
med glimt av måne på en ellers svart de
semberhimmel. På bakken rasler det i kjet
ting etter hvert som man stikker ut det man
har av den slags og etter noen timer i drift
får ankrene bunnfeste utenfor Åbornes, og
den første faren er dermed awerget.
Det er stempelstangen til sirkulasjons
pumpen som nå er røket og i maskinen
jobbes det på spreng for å midlertidig koble
seg over til en annen pumpe. Etter hver
som timene går begynner seiv tålmodige
follaværinger å surne til, - - for hvis det var
dette som Saltens hadde å tilbud en byrei
sende var det bedre å bruke båten som lå
hjemme i støa.
Etter lange 12 timers ankerliggende,
klarer dyktige maskinister igjen å skape
steamtrykk til stemplene og med sakte
styrefart kreker Hammerø seg til Bodø.
Hva 12 timers forsinkelse betydde for den
enkelte byreisende sier imidlertid historien
ingen ting om.

og det er ikke slutt enda. I romjulen var
det da som nå alltid reduserte seilinger og
det var vanlig at det var de største skipene
som ble lagt i bøya, men Hammerø seiler.
Den 30 desember om ettermiddagen bæ
rer det imidlertid på land med full fart,
denne gangen ved Lekanger i Gildeskål.
Over landtelefon blir det telefonerte hjem
til kontoret i Bodø om at her trengtes det
hjelp til å komme av, og i Bodø blir karer
hentet ut fra julepyntede stuer og trommet
sammens til et skipsmannskap. Damp
skipet Skjerstad som tigger i juleopplag
på havna blir utvalgt som redningsfartøy.
Det blir sprengfyrt under kalde kjeler og
dratt sydover så fort råd er, og dagen etter,
klokken 1800, er Skjerstad tilbake med
Hammerø på slep. Også denne gangen har
vår Herre holdt en beskyttende hånd rundt
et gammelt nedslitt skipsskrog og etter en
del mindre og til dels provisorisk repara
sjon er ,rett over nyttåret, igjen Hammerø
på farten.

På grunn i Hammerøy, og storstorm på
Bodø havn
Vi skal nå ta for oss den siste delen av
1920-årene og begynner med året 1924.
Allerede den 27. februar dukker det et
nytt nordnorsk tangskjær opp i vinternat
ten som gir bråstopp for Hammerø, denne
gangen ved Korsnes i Hammerøy . Det
var svarte natten og dårlig sikt, men havet
lå ellers så stille som man kunne forvente
det på denne årstiden. Etter en rotur med
lettbåten rundt havaristen og med karbit
lampen på høypluss kunne det, tross en
den baugskader, konstateres at også denne
grunnstøtingen trolig hadde gått over all
forventning. Havet var på «fløan skjy» og
det ble satt ut et varpanker akterut. Etter
noen timer var det igjen sjø under kjølen og
Hammerø fortsatte like godt videre i ruten
på vei til Bodø.
Ved nærmere undersøkelser ved skips
verftet i Bodø ble det imidlertid avdekket
betydelige bunnskader som man tidligere
ikke hadde vært klar over, og fra Skipskon
trollen ble det gitt pålegg om at hele 19
plater måtte byttes ut i skroget. Dette var
en utgift som rederiet slett ikke hadde
tatt høyde for i sine budsjetter, og rederiet
mente dette var så urimelig at det ble sendt
inn protest. Til slutt ble det satt ned et
overskjønn, hva resultatet til slutt ble er jeg
ikke kjent med.
Ikke før er Hammerø kommet på vannet
og satt inn i lokalrutefart før det allerede i
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I 1930-ärenepløyde Hammerøfor
det meste bølgene mellom Lødingen,
Harstad, Tysfjord og Svolvær. Foto
via Per Alsaker.
•'
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april kolliderer med bergenskipet Mira ved
Grønøy litt syd for Ørnes. Detaljene herfrå
er ikke helt kjent men skadene var betyde
lige seiv om de fleste bulkene denne gangen
var over vannet. Den endelige reparasjonen
blir ikke foretatt før i juni, men skal vi igjen
tro avisene tilbringes mesteparten av som
meren i 1924 under berghammeren på
slippen ved Bodø mek. Verksted.
La oss så til slutt ta med en vellykket sei
ling dette «1924- året», for det var sikkert
mange av dem også, de ble bare av förståe
lige grunner ikke omtalt i avisene. Den 20.
august averterer «Bodø og Omegns Turist
förening» om en turisttur til Saltdal med
dampskipet Hammerø. Avgangen fra Bodø
er tidlig på søndags morgen og med tilba
kekomst samme dag. Rundturen koster kr.
10.- og skal etter arrangørene oppfatning
være billig. Senere reisebeskrivelse forteller
om en stålende tur på en glitrende blank
fjord omgitt av høyreiste nordnorske som
merfjell.
I 1925 er Hammerø rukket å bli 60 år, en
høy alder seiv for et passasjerskip. Runde år
feires ikke når det gjelder skip, for i denne
sammenhengen er det ingen stas å være
eldst. Naturkreftene gir heller ikke noe
hvileår for en jubilant i så måte.
Mange mente i 1925 at man måtte helt
tilbake til uværsnatten på selveste nyttårs
natten mellom 1917-18 for å finne en
lignende januarstorm. Det lille av elektrisk
lys som den gangen var satt opp i byen
blåste i stor del overende og inne i havna
krøp springfloa sakte men sikkert inn over
gulvene i de laveste kaihusene. Som så
mange ganger før er det Rønvikleira som
tar i mot det som ikke ankrer og trosser
klarer å holde på plass på Bodø havn, og
det ble mange av dem denne gangen også.
Jakter, galeaser og mindre føringsbåter og
til og med en av Saltens store ktillprammer
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fant veien hit opp denne natten. Hvis det
ikke hadde vært for Tegelverkets kai som
tok støyten hadde også Rødøyløven havnet
i denne fjæra.
På indre havn ligger også Hammerø med
begge ankrene ute. I ett av stormkastene
svikter det ene og Hammerø driver ned på
Schølbergs fraktebåt Prospekt. Det knaser i
rekkverk og skansekledningen før «Ham
merø» kastes videre av sted gjennom natten
og tar til slutt bunn i den allerede nevnte
fjæra blant mange andre uheldige. Nå blir
det heldigvis oftest ikke totalhavari av å
havne i Rønvikfjæra, til det er sandleira der
for myk og flat, og i slutten av januarmå
neden registreres sekstiåringen igjen å være
i fart i kjente farvann i lokalruten mellom
Lødingen Svolvær samt på Tysfjord og
Harstad.
Senere ut på høsten i 1925 ble det også
långturer på Nord Helgeland da Saltens har
sendt «storskipene» sine Bodin og Ofoten i
opplag for å redusere driftsutgiftene.
Men helgelendingen savner sin Bodin og
sin Ofoten og Hammerø for igjen gjen
nomgå som så mange ganger før.
Vi sakser litt fra et lengre leserinnlegg fra
den 6 oktober i en av bodøavisene:
Sitat:
For nu at spare penger og bringe orden i
det økonomiske uføre, kjører man så frem
med d/s Hammerø, denne fortidslevning
og skjønne frukt av direksjonens handels
virksomhet med seg seiv. Dette med Ham
merø s «billighet» er nemlig en rett og slet
illusjon. Slår man innkjøpsprisen sammen
med hvad alle Hammerø's hovedrepa
rationer har kostet er jeg neppe langt av
veien naar jeg gjætter på at den er selskapets
dyreste baat i anskaffelse. Faktum er også
at det reisende publikum avskyr den og
vælger en nær sagt hvilken som helst an
den skipsleilighet som måtte by seg. Dertil

kommer at Hammerø naar høstens og vin
terens storme sætter ind vil den bli liggende
død og maktesløs (sitat slutt)
Hva et uskyldig mannskap på damp
skipet Hammerø må ha gjennomgått av
kritikk fra de reisende kan vi vel bare tenke
oss.
Etter 1925 og frem til 1930 er det lite å
finne om skipet i avisene, bortsett fra at vi
vet at hun seiler. Skal vi våge å tro at ting
går litt bedre for gamle Hammerø og at
disse årene på en måte er et pusterom både
for skip og rederi og mannskap.
Gjennom de harde trettiårene
I 1930-årene pløyde «Hammerø» for det
meste havet mellom Lødingen og Harstad
og i ruten mellom Tysfjord og Svolvær.
Under vårpussen og ellers når noen av de
andre skipene trengte en pust i bakken var
det Hammerø som ofte steppet inn som
avløsningskip.
En liten små morsom hendelse i slutten
av mars i 1931 tar vi med. Ikke for det,
den kunne vært alvorlig nok, seiv om det
skjedde trykt fortøyd ved kai i Harstad.
Om bord på en tysk tråler som hadde lig
get fortøyd rett bak Hammerø hadde det
hele natten gjennom vært en vedvarende
fyllefest. Da dagen grydde var det tydelig
at tyskernes opphold i Harstad var over,
problemet var bare at komandoforholdet
på skipet i løpet av natten hadde blitt
meget uklart. Fra Hammerø kunne man se
tilløp til slåsskamp rundt rattet på tyskeren
og manövreringen ble selvfølgelig deretter.
Etter diverse krumspring i havnebassenget
braste tyskeren inn i Hammerø så spanter
og rekkverk forsvant inn over dekket.
Heldigvis ble alle skadene i dekkshøyde
og Hammerø kunne tusle videre sørover i
leia etter planlagt rutetabell og den ende
lige reparasjonen ble først tatt i april under
vårpussen i Bodø.
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Så går alt bra til i desember da tett snø
tykke på vei fra Lødingen til Harstad fører
Hammerø på grunn utenfor Kongsvik i
Tjeldsundet. Igjen flat og fin sandbunn
på strandingstedet og skadene også denne
gangen ble ubetydelige.
Etter dette uhellet i desember 1931
kom det nå flere udramatiske år hvor den
aldrende damen seiler i leia slik heldige skip
skal seile. Mye av denne tiden er det i sam
seiling med m/s Osa i ruten «Lofoten-Inn
landet-Lødingen-Harstad» og Hammerø
dukker bare opp i Bodø under de årlige
vårpussene.
For at ikke alt for mange år skal renne
bort i denne skipshistorien uten at skipet
blir omtalt ser vi oss nøtt til å ta med at
Sosialdepartementet» i november 1936 for
nyet skipets skjenkebevilling for øl. I uen
delige lange nordlandsfjorder med utallige
stoppesteder kunne en bytur bli så alt for
lang og en flaske øl ble kanskje den eneste
lille «utskeielsen» en fattig fisker hadde råd
til når alt det andre var gått med til angel
og snøre og linolje og kanskje et kjoletøy til
henne som satt der hjemme.
Etter hvert som 1930-åra begynte å
renne ut og vi nærmer oss den 2. verdens
krigen kaster krigstruslene ute i Europa
mørke- og uhyggeskygger også inn i fjor
dene i Nord Norge. På en klar og nokså
stille januardag i Ofotfjorden i rute mellom
Kjeldsbotten og Narvik observeres fra dek
ket på Hammerø en mystisk farkost. Kan
skje er det en fiendtlig undervannsbåt som
er på spionasjetokt ??, — eller kanskje er det
bare svartryggen til en kjempehval som i
god fart pløyde avgårde før den like etter
dykker. Episoden skaket i alle fall opp alle
ombord, og også avisene far fatt på histo
rien og hendelsen ble omtalt og diskuteres
lenge etterpå.
Kaptein Olsen hadde nå i mange år vært
Hammerøs fast fører. I begynnelsen av 1937
far han i midlertidig det ærefulle oppdraget
å etterse nybygget Tysfjord som bygges i
Kristiansand, og som samme år kommer til
Bodø i begynnelsen av september. Men før
Olsen ankommer Bodø med nyskipet, er
igjen Hammerø ute for et nytt uhell, da det
i slutten av august under sterk strømsetting
i Kabelvåg berører grunnen og for ødelagt
propellen. I Svolvær blir ny propell satt på
og Hammerø seiler igjen. Ellers kan det
nevnes at høsten i 1937 var stormfull og i
midten av oktober ligger flere av «Salten
skipene» værfast rundt om i fjordene, og
Hammerø rir av de verste stormkastene i
Skagstad i Steigen.
Også i 1938 går Hammerø mye i ruten
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innlegg fra denne tiden forteller om pas
sasjerer som er vel fornøyd med skipet, det
er nesten så vi ikke tror det vi leser. Dette
året blir for øvrig vårpussen tatt i Harstad
og den mye større «Bodin» blir satt inn
som reserveskip. I nesten hele september
året etter (1939) ligger Hammerø ved Bodø
skipsverft for å fornye sine sertifikatet.
Krigen nærmer seg nå med hurtige skritt
og kullmangelen er allerede blitt merkbar.
Motorskipene Hammerø, Tøtta og Osa blir
nå bokstavelig talt «sprengkjørt», også på de
lange rutene ute i distriktet.
Krigen og de første ffedsårene
Det er ikke så mye som har vært skrevet om
Hammerø i avisene som kan fortelle en full
verdig krigshistorie om skipet, men kanskje
er det noen av leserene som vet mer om
denne perioden. Noen store dramatiske
hendelser ser det imidlertid ut som om at
gamle Hammerø har vært med på. Mot
slutten av krigen, var det også stor mangel
på dieselolje og det var også en frykt for
bombing og annen krigshandlinger mot
lokalruteskipene. Av denne grunnen ble de
fleste av SDS sine skip forsøkt gjemt bort
på forskjellige steder i fylket og Hammerø
nå disse månedene i en fjord ikke langt fra
Svolvær.
Den 14. september 1945 ble imidlertid
SDS sine vinterruter lagt ut, og de av skipe
ne som var i stand til å seile ble nå satt inn
i lokalrutefarten igjen , og gamle Hammerø
var med fra starten av. De første vinterruten
viser imidlertid bare seilinger om dagen,
dette grunnet minefaren og slokte fyrer.
Mange av skipene trengte nok sårt et
verkstedsopphold etter lange krigsår uten
skikkelig vedlikehold, men tonasjeman
gelen var stor og verkstedskapasitetne be
grenset, så det ble å gå med det man hadde.
I hvilken stand Hammerø måtte være i er
heller uvist, men i begynnelsen av desem
ber dette året, da skipet er på vei til Folla,
oppstår en større lekkasje bale i hekken og
det er med nød og neppe at man klarer å
holde seg flytende til man er tilbake i Bodø
og skipsverftet der. Etter at en provisorisk
tetting er blir utført gjenopptar skipet Fol
laruten samme dag.
I juli 1946 får også Hammerø sin etter
lengtede overhaling med sertifikatfornyelse
og seiler nå sine siste år uten mere viderver
digheter.
Et langt liv i lokalrutefart er slutt
En oppsummering i 1949 av SDS flåte og
dens virksomhet forteller om stor aktivite,

og hvor alle skip er aktivt med i rederiets
rutenett. Dampskipet Hammerø er nå blitt
rederiers aller eldste skip blant mange an
dre gamle slitere. Hele tre nye motorskip
er kontrahert. I tillegg er en minesveiper
innkjøpt for ombygging til lokalruteskip
og det blir dette skipet som skal avløse den
nå over 80 år gamle «Hammerø» og som da
har tjent SDS i hele 57 år (fra 1912)
Den 5. juli 1949 kommer et flaggsmykt
lokalruteskip in på Bodø havn, det bærer
navnet Varan Gamle Hammerø har endelig
fatt sin avløser. Varan et prektig skip med
en standard på lugarer og salonger som
Hammerø aldri har vært i nærheten av. Ny
skipets første tur blir en rundtur på Narvik.
En «Ruston & Hornsby» diesel som gir
Varan en fart på 12 knop har erstattet nok
en gammel dampmaskin i rederiets flåte.
Noen kortere småturer må det allikevel
ha blitt for Hammerø denne siste som
meren i 1949, for i begynnelsen av august
kommer hun til assistanse til den havarerte
frakteskuta Alice som har grunnstøtt uten
for Kjerringøy. Alice var på vei til Finnmark
med diverse maskindeler til en sildeoljefa
brikk der oppe. Nå blir hun brakt flott av
Hammerø og slept til Bodø. Kanskje ble
dette en av Hammerøs aller siste bragder,
for skipet nevnes ikke flere ganger i ruteav
ganger fra Bodø.
I september 1949 selges Hammerø til
Hans Kaalhus i Bodø. Han har planer om
å ombygge henne til slepebåt, og hun for
det meget optimistiske navnet Tarzan. Om
det er musklene det allikevel skortet på, el
ler om ombyggingen ble for dyr er uvisst,
men det hele blir oppgitt. Så havner hun i
1952 der så mange mindre norske skip har
endt sine dager, nemlig bak berghamrene
hos skipsopphoggingsfirmaet «Brødrene
Anda» i Stavanger.
Så ble det for Hammerø til sammen hele
37 strevsomme år i Saltens Dampskips
selskabs tjeneste, og hvor mange nordlen
dinger som hadde passert inn over land
gangen hennes i løpet av disse årene kan
vi bare gjette. Så, uansett hennes mange
dårlige sider som lokalruteskip, synes jeg,
at i vår lange nordnorske kysthistorie, også
Hammerø fortjener å bli busket i form av en
lite «skipsmonografi”.

Kilder:
Bladet «Skipet»
Nordlandsposten
Nordlands Framtid
Fremover
Norges Handels & Sjøfartstidene
Egne notater
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D/S Donau. Fotofra «Kludas»: Die Geschichte der deutschen Passagierschiffahrt, Hamburg 1989.
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Av RolfK Kristensen
D/S Donau var bygget i Hamburg 1929 for
det tyske storrederiet Nord-Deutscher
Lloyd, Hamburg.
12.300 DWT. 9.035 Br.reg.t., triple ekspansjons og Baner-Wach exhaust-turbin,
HK ukjent, antagelig ca. 4.000 IHK. med
exhaust-turbinen i drift ved steady gange,
anslått hastighet rundt 12 knop. Maskineriet bygget av Deutsche Schiff-Maschinen
Bau A.G., Weser-Vulkan, Bremen.
Maierbaug, delt midtskip, to høye master og Samson-poster, 6 eller 7 luker/rom.
Krigsarrangert for transport av soldater/
fanger, og satt i fart mellom Tyskland og
Norge. Mange norske sjøfolk kom hjem
med Donau via Frankrike og Tyskland,
etterat tyske raidere hadde senket NORTRASHIP-båter, eller tatt dem som prise.
Men Donau er nok mest kjent for transporten av norske jøder og studenter. Likeledes 1.200 norske offtserer, som måtte
gå i «frivillig» krigsfangenskap i Tyskland
høsten 1942.
Natt til 16.januar 1945 plasserte Max
Manus hele 9 Limpets, noen koblet parallelt og noen i serie, på skipets skutebunn,
alle med god tidsforsinkelse. Skipet avgikk
Oslo den 16. mellom kl.13.00 og 14.00 fra
Utstikker 1, Øst, NAL-kaia, for Tyskland
(Hamburg?).

To loser, hvorav en svenskfødt, gikk
i land i Drøbak ca. kl. 16.00. Tyskernes
Oslo-trafikk hadde vanligvis ikke los sør
for Drøbak.
Kort tid deretter hørtes kraftige eksplosjoner. Skipet ble landsatt i Skiphella (bukten?) sør for Drøbak. Baug og forskip godt
opp på fastlandets fjellgrunn. Akterskipet
sank ned på sjøbunnen i ca. 40 graders vinkel. 1.500 tyskere og 450 hester befant seg
ombord. Videre ferd «nach das Vaterland»
var stanset.
Tidlig sommeren 1945: Havaristen
overtatt av Direktoratet for Fiendtlig Eiendom.
1947: AJS Henneseid, Th. Holta, Pors
grunn, forhandlet med tyske bergere periodevis frem til januar 1951, uten resultat.
Desember 1951: Et konsortium i Ber
gen, ledet av Ingvar Jansen, fikk ferdigfor
handlet bergingskontrakt med tyske ber
gere, og arbeidet igangsatt med 90 mann,
pontonger og slepebåten
5. mars 1952: Skipet flott og registrert
som Bergensiana av Bergen med kjennings
bokstavene LEUU.
April 1952: Skipet dokksatt på Akers mek.
Verksted, Oslo, etter fjerning av lik og hes
tekadavre (antallet ukjent for meg). Skrog

og maskineri i såpass god stand, at reparasjon til 5 mill. kroner vurdert. Grunnet usikre tider for slikt gammelt skip, bestemte
man seg for opphogging. (Korea-krigen
gikk mot slutten, våpenhvileforhandlingene pågikk og «Korea-boomen» avtok.)
August 1952; Solgt til Eisen und Metall,
Hamburg, slept dit og hogging igangsatt.
Sic Transit Gloria Mundi.
Opplysninger mottatt av sjøkaptein Håkon
Larsson-Fedde, Farsund, 5.oktober 2001,
basert på grunnlagsopplysninger fra redaktør
Dag Bakka jr., Bergen.
Videre: Bibliotekar Else Marie Thorstvedt,
Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdønes, S.oktober
2001.
Enkelte fra egne notater basert på «Ukens
Nytt» april 1952. (Aftenpostens mangeårige
konsentrerte uke-avis.)
Samt fra Odd Brovold, Oslo Havnevesen,
15/10-2001, basert på Oslo Havnevesens
Journal, Hoved-mappe nr. 29, side 340-341.
Nederst på side 341 er notert: «Donau senket
syd for Drøbak ca. kl. 16.30.» Dessuten:
«Stor trafikk av soldater og hester til Donau
den 15.januar 1945 (side 340).
Disse to siste opplysningene kan være
notert rett etter krigen, for ikke å irritere tys
kerne mer enn nødvendig i krigens siste fase.
NB! Samdige opplysninger er så korrekte
som mulig fra alle involverte, uten ansvar for
eventuelle småfeil.
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5kipsfører
Oskar Frøylandfra
vedble
Farsund
etablerte
seg i Bergen
innenfor
fiskevirksomheten.
Etter krigenfikk
han sitt egetHelvik
skip, som
bygd av
Jens Nerhus
i Ølve av
tre. 11949
opprettet han
sitt eget aksjeselskap A/S M/S Maiken, da M/S «Maiken», som han kjøpte i 1947 varferdig ombygd til
lastebåt. Først i 1961 av sluttet han sitt rederivirksomhet, da han solgte ut sitt siste skip .
FLEETUSTE
1. M/S Nerhus

Bygd 1944 av Jens O. Nerhus, Ølve av tre
Brutto. 152 tonn. Net: 39 tonn
Dim: 103.5’- 22.2’- 9.9’
LLEG
Motor: Wichmann BHK 150 Fart 9 knop
/1944 - Oskar Frøyland, Bergen
/1961 - Jan K. Nøstvik P/R, Tromsø
/1964 - Jakob M. Nøstvik P/R, Tromsø
/1964 -ny motor: Wichmann BHK 300 Fart 9,5 knop
10/1969 -I brann og sank den 9/10 under fortøyning nær Smorsgaard.
2. D/S Veslegut
Bygd 1912 av Framnæs Mek. Verk., Sandefjord. Nr 88
Dødvekt:224 tonn. Brutto: 167 tonn. Net: 57 tonn
Dim:36,05m-6,12m-3,59m WLHK LFTG LHNA
Motor: T 3 cyl. NHK84 IHK400 Fart:
1/1912 -Soc.Ballenera de Magellanes( P. A. Bryde)Punta Arenas, Chile
/1916 - A/S Hektorf N. Bugge) Tønsberg
/1917 - ommålt: BRUTTO: 158 tonn. NET: 59 tonn
9/1924 - Cia. Ballenora Espanolaf N. Bugge) Tønsberg
12/1925 - Winge & Co., Oslo
3/1927 - Hvalf. AIS Blomvaag ( Leif Bryde) Sandefjord
12/1927 - Hvalf. A/S Blomvaag,Blomvågen, Bergen
4/1933 - A/S Blomvaag Hvalf Joh. A. Hojem, Blomvåg) Bergen
/1939 - Rekv. Av Kgl. Norske Marine
/1940 - Vorpostenboot, Deutsche Kriegsmarine
/1945 - A/S Blomvaag Hvalf Joh. A. Hojem,Blomvåg) Bergen
10/1945 - Oskar Frøyland, Minde, Bergen
3/1948 -ny motor: Alpha BHK 265 Fart:
10/1948 - Ole Otterlei P/R, Ekkilsøy, Kr.sund N.
/1967 -ny motor: Caterpillar BHK 565
Fart 11 knop
/1968 - Jon Anton Swensen P/R, Bolga, Bodø
/1972 - Iskar Benjaminsen, Levanger, Bodø
/1974 - P/R Eide Juniorf Steinar Eide, Bogen) Bodø
9/1981 - Arvid Kiil, Havøysund, Hammerfest
11/1987 - Kysttrans A/S( Åsmund Pettersen)Hammerfest
7/1994 - ommålt: BRUTTO: 173 tonn. NET: 67 tonn
2/2000 - Veslegut A/S, Hammerfest
3. D/S Kristiansborg
Bygd 1944 av Ardrossan S.Y. Ltd., Ardrossan. Nr 396
Dødvekt:650 tonn. Brutto: 498 tonn. Net; 218 tonn
Dim:l66.r- 27.6’-14.0’
LMFJ
Motor: T 3 cyl. NHK
Fart.
10/1944 - The Royal Navy, London
/1944 - Den Kgl Norske Marine
11/1946 - Oskar Frøyland, Bergen
9/1947 - Skips A/S Rapidf Monrad Hadem) Bergen
4/1948 -ny motonNational Supply BHK 500 Fart 9,5 knop
4/1948 - Skips A/S Rapidf Aksel Hadem) Bergen
10/1950 - A/S Nordlandslinjenf K.M. Hegrum) Harstad
/1954 - A/S Nordlandslinjenf Knut Soleglad) Harstad
/l 958 - A/S Nordlandslinjen, Harstad
/1959 - A/S Grindhaugs Fiskeriselskapf G.Grindhaug) Kopervik
/1961 - omdøpf’ CAMELIA”
/1964 - Otto Koch, Kopervik
/1965 - omdøpt“ OBORG“
/1973 -ny motor: Werkspoor BHK 850 Fart 11 knop
6/1974 - Tore W. Eilertsen P/R, Sandefjord

NERHUS
do
do

ALMIRANTE GONI
do
do
VESLEGUT
do
do
do
do
RATTE
VESLEGUT
do
do
BOLGAGUT
ULLA-BRITH
EIDE JUNIOR
FRODE JUNIOR
do
VESLEGUT

HMS MINCARLO
KNM TROMØY
KRISTIANSBORG
do
do
SVERRE HUND
do
do
do
CAMELIA
OBORG
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10/1974
12/1975
11/1976
10/1978

- omdøpt” EILERT STAR”
- Forsikringsselskapet Neptun, Kr.sand S.
- Stefanos Sikalos, Pireus
- Exploderte og sank den 1 /10 i Suda Bay. Lå og losset gassflasker.

4. M/S Maiken
Bygd 1939 av Smiths Dock Co., Middlesbrough
Dødvekt:700 tonn. Brutto. 497 tonn. Net: 226 tonn
Dim.152.8’-27.5’-14.2’
LMLU
Motor:
/1939 - The Royal Navy( Eskortetrawler) London
9/1946 - E Daems, Antwerpen
/1947 - Oskar Frøyland, Bergen( Omb. til lastebåt)
5/1949 - AIS M/S Maiken( Oskar Frøyland) Bergen
/1949 -ny motor: Polar BF3K520 Fart 10,5 knop
7/1956 - A/S Tanja( O. J. Meidem & Co. AIS) Fr.stad
5/1962 - Transocean Shipping Co., Panama
/1964 - Cia. De Nav. Sofia S.A., Panama
/1965 -P .N. Perusahaan Perlambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara,
Djakarta

29

EILERT STAR
PANORMITTIS S

F1MS ROMAN
ROMAN
do
MAIKEN
TALIS
do
do
MUSESTILL IN SERVICE

5. Polarfisk
Bygd 1944 av Vaughan S.B. Co., St. Andrews av tre
Dødvekt:400 tonn. Brutto. 329 tonn. Net: 115 tonn
LLYP
Dim. 139.9’- 26.1’-13.7’

Motor: Fairbanks BHK
Fart;
MMS 1070
10/1944 - The Royal Navy,London
/1944 - omdøpt” ADMIRAL GREENVILLE”
5/1945 - Den Franske Marine
D. 345
12/1945 - The Royal Navy, London
MMS 1070
9/1946 - Rederiet Fiskefrakt A/S( Hysing Oisen) Bergen
POLARFISK
9/1946 - Omb. til fraktebåt.-ny motor: National Supply BHK 480 Fart 10,5 knop
/1951 - Oskar Frøyland m.fl., Bergen
do
/1955 - P/R Polarfisk( Monrad Hadem) Bergen
do
/1962 - P/R Polarfisk( Brigt Hadestad) Bergen
do
5/1967 - Kondemnert og senket utenfor Norskekysten.
6. M/S Lysingen
Bygd 1912 av Kr.sand Mek. Verk., Kr.sand S. Nr 141
Brutto:236 tonn. Net: 128 tonn
Dim: 103.0’-19.3’- 8.4’
MHLW LFFQ
Motor: T 3 cyl. NHK 44 Fart:
7/1912 - A/S Torghattens D/S( Ulrik Qvale) Brønnøysund
5/1918 - A/S Torghattens D/S( H. M. Figenschow) Brønnøysund
/1929 - A/S Torghattens Dampskibsselskab, Brønnøysund
/1953 - A/S Torghattens Trafikkselskap, Brønnøysund
7/1954 - omdøpt” LYSINGEN”
12/1954 - Oskar og John Frøyland P/R, Bergen
12/1954 -ny motor: Wichmann BHK 300 Fart 10 knop
12/1954 - Ombygd til lastebåt: BRUTTO: 184 tonn. NET: 65 tonn
/1957 - Oskar Frøyland, Bergen
5/1959 - Sigurd Sangholt P/R, Steinsland, Bergen
1/1964 - Statens Fiskarbank, Bergen
7/1964 - Solgt den 3/7 til Brødrene Anda, Stavanger for opphugging.

VEGTIND
do
do
do
LYSINGEN
do
do
do

7. M/S Helvik

Bygd 1947 av Cant. Riunti Dell Adriatico, Monfalcone. Nr 1729
Dødvekt:450 tonn. Brutto.3B2 tonn. Net: 195 tonn
Dim.lso.l’- 26.9’-10.0’
LMKK
MotonSulzer BHK 400 NHK 64 Fart 9,5 knop
4/1947 - A/S Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Tr.heim
FiALVDAN JARL
/1957 - A/S M/S Maiken( Oskar Frøyland) Bergen
HELVIK
/1959 - Rederiet M/S Jolita( Lars Rej Johansen)Oslo
JOLITA
/1959 - Forl. 30.3’- DWT72O tonn. BRT: 469 tonn. NETT: 275 tonen
do
/1961 - K/S Lars Rej Johansen & Co( Lars Rej Johansen)Oslo
/1964 - Skips A/S North Trade( Peter Wessel) Horten
GULLA
/1965 - Skips A/S North Trade Saltkopp, Horten
do
11966 - Skips A/S Nordi Trade( K. Bredrup &G. Skare A/S) Horten
do
11967 - I/S Gulla( Lars Rej Johansen) Horten
do
/1968 - Per Hærum, Farsund
ANSI
/1969 -ny motor: Vølund BHK 420 Fart;
2/1970 - Sank den 22/2 etter kollisjon med liberianske ” ARAGON” -4 n.m. West av
Terschellingen i pos. N 53.26’ E 05.20’ på reise Antwerpen til Oslo med stålwire.
5 personer omkom
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I forbindelse med artikkelen om A/S Moss
Værft & Dokk's byggenummer 82 og 85
(Minenräumschiffe) i nr. 1 - 2002, har vi
mottatt noen interessante fotos, som visere
flere detaljer om disse skipene.

MRS 25 ved kai på ukjent sted i Norge. Er
det noen som vet hvor dette foto er tatt?

gr

MRS 25 i konvoi langs kysten av Norge.
Skytset forut er bemannet. I forgrunnen til
venstre ser vi lyskasteren, som er oppgitt til
å være 90 cm.

Parti av brefronten på MRS 25, med vå
penskjold, noe som MRS 26 ikke hadde.

MRS i konvoi på Norskekysten. Er det
noen som kjenner igjen dette sundet?
(Foto: Ukjent fotograf via Knut H. Næss)

sw

,
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Av Per Steffen Hinderaker
Er du båt-interessert og besøker San
Francisco, ta en tur til Fishermans
Wharf, Pier 45, og besøk Liberty
skipet JEREMIAH 0’BRIEN Båten
ligger der vel vedlikeholdt ogfungerer
som etflytende museum. En av ildsje
lene, somfungerte som guide ombord,
kunne fortelle at kjelene blir fyrt og
dampmaskinen kjørt, en gang i måne
den. I år skulle de ha 5 turer på San
Francisco Bay, og en tur til Sacramen
to, og turene er åpneforpublikum.
Litt om JEREMIAH 0’BRIEN:
Bygd på 56 dager i South Pordand, Maine.
Sjøsatt 19.juni 1943.
Hun fullførte 7 reiser under 2. ver
denskrig. Fra juli 1943 til oktober 1944
seilte hun 4 turer i konvoi mellom USA og
England. Under den fjerde turen ble hun
beordret til å seile 11 rundturer mellom
England og de nylig erobrede Omaha- og
Utah-brohodene i Normandie. Etter retur
til USA, startet hennes femte tur, som gikk
fra New York til Chile og Peru med retur
til New Orleans. Den sjette turen gikk til
Filippinene, med retur til San Francisco.
Den syvende turen startet i San Francisco
i juli 1945, og reisen gikk til Australia,
India, Kina og Filippinene, med retur til
San Francisco. I februar 1946 ble Jeremiah
0’Brien innlemmet i reserveflåten, som var
stasjonert nær San Francisco.

I 1960 startet planleggingen for bevaring av et Liberty-skip. National Liberty
Ship Me-morial Inc. ble stiftet i 1978, og
har som oppgave å restaurere, vedlikeholde
og presentere for publikum et originalt
Liberty-skip. Jeremiah OBrien var et naturlig valg, da hun var i god forfatning.

Visit the Liberty Ship *¥
“SS Jeremiah

0’Brien”

The sole survivor of the 6,000 strong amiada of ships
thai stormed Normandy Beachheads on D-Day cturing
OPEN DAILY
lOam to 5pm at Pier 45.
Fisherman's Wharf,

WW1I. View her stilloperational sream
engine used in the

San Francisco

filming of “Titanic” or

(415) 441-3101

climb Into the gun tubs

Fax (415) 441*3712

and lake aim at the city.

Ask About Our Bay Cruises and Special Events.
THE "SS JEREMIAH 0'BRIEN" IS A NATIONAL HISTORIC LANDMARK.
The NLSM is an all-voluntecr non-profit organization.

Jeremiah 0’Brien er i dag etflytende
museum. Er du i Sanffancisco bør
du absolutt ta deg tid til å besøke
dennepioneren. Fotos via Per Steffen
Hinderaker.

Første turen etter restaureringen var i mai
1980, siden dahar hun vært tilgjengelig for
publikum.
jeremiah 0’Brien har egen side på Internett:
wwww.ssjeremiahobrien.org
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gits i Tyskland i augusti 1944, för att sedan
återlämnats maj 1945 är knappast riktig.
Man kom 1 september 1944 frän Danzig
till Åbo. Resan går vidare till Kemi och
Vasa som man lämnar 21 november 1944

iI
i

Ellan av Farsund ligger nåpå havets bunn. Foto via PerAlsakersfotosamling.

Sic transit - 3m motorskonnert ELLAN
Fra Sverige meddeles at tidligere norskeid
fraktefartøy Ellan sank på 25 meters dyp,
tre nautiske mil av land, den 25.september
2001, mens skroget, som for øvrig rapporteres åha vært i meget dårlig stand, var under slep fra Råå til Gilleleje for slippsetting.
Dette fartøyet ble levert til svenske eiere
fra A/B Holms Skeppsvarv, Råå i 1942 som
3-mastet motorskonnert Ella, lasteevne
200 tonn. I oktober 1953 ble så denne
skonnerten inn-kjøpt til Norge av P/R E.
Danielsen &E. Bernes, omdøpt til Ellan
og registrert i Farsund.
Seilskipsriggen ble beholdt og seilene
var jevnlig i bruk helt frem til januar 1962,

da solgtes Ellan, antagelig landets siste
seilførende fartøy i fraktefart med denne
type rigg, til Haugesund. Nedrigget og
ombygget til rent motorskip seilte hun så
for forskjellige norske eiere frem til 1986,
da hun ble kondemnert etter brann i maskinrom og innredning. Vraket ble i 1989
solgt til Sverige for restaurering, et prosjekt
som aldri kom skikkelig i gang grunnet
konstant pengemangel.
En utførlig artikkel om Ellan ble publisert av undertegnede i Skipet nr. 1/1999.
Bjørn Tandberg,
Farsund

destinerad till Leningrad. Enligt köpebrev
11 oktober 1952 säljer Hacklin fartyget til
Austria Reederei GmbH, Bergenz, Öster
rike för GBP 6.000 med övertagande i
Räfsö «as she lies». Det är säkert fråga om
ett skenköp, Hacklin hade under kriget
flyttat til Sverige och 1947 blivit svensk
medborgare, men att fa Riitta H registre
rad i Sverige hade medfört kostsamma
ombyggnader. Omdöpt til Willy registre
ras fartyget 1952 på Compania Maritima
Bernando SA, Panama (c/o Wernrud Ship
ping AB, Stockholm) men med Honduras
flagg. Bakom detta bolag döljer sig Wer
ner Hacklin. Hur länge Hacklin lyckades
hålla Willy igång vet jag inte, men ännu i
augusti 1953 er fartyget på resa Vilvorde
- Næstved. Upphuggen 1955 av Alnwick
Harmstorf i Hamburg.
Under namnet Thyra var fartyget 1923
en resa upp till Stora Sjöarna för något som
heter Lake & Ocean Navigation, ett företag
där dåvarande redaren, William Hansen,
på något sätt var involverad. Finns det
någon som kan berätta om Lake & Ocean
Navigation?
Erik Hag
Svetsarvägen 5, S-176 73 Järfälla
Sverige

Bilder
Jeg seilte i rederiet Besseggen AIS Chr. Øst
berg, Oslo i 1950-årene, og skulle gjerne
hatt billede av båtene i rederiet. Båtene
seilte på Caribbean, Mellom-Amerika og
USA. Båtene det gjelder er:

En komplettering til Skipet 1-2002 S/S Kongshaugs
i forlis 1934
Snæfell hade våren 1940 befraktats av Kooperativa Förbundet, Stockholm för en resa
Island - Sverige med sill. På återresan lämnar man Göteborg 4.april 1940 och någonstans längs norska kusten stoppas resan
och 25 juni 1940 är man i Lysekil. Flyttas
5 november samma år til Fiske-bäckskil
och därifrån 28 maj 1941 till Göteborg.

Genom fullmakt säljer isländska konsuln i
Stockholm 13 juni 1941 för Utgerdafelag
Kea H/f, Reykjavik den i Göteborg lig
gande Snæfell till kommerserådet Werner
Hacldin, Björneborg för USD 50.000.
Omdöpt til Riitta //lämnar fartyget 8 aug.
1941 Göteborg destinerad till Memstad.
Uppgiften att fartyget skulle ha beslagta-

M/S Besseggen på 4.690 TDW
bygget ved Stord Verff i 1958.
M/S Trolleggen på 4.765 TDW.
bygget ved Stord Verff i 1958
D/S Vindeggen på 3.500 TDW.
bygget ved Cray & Co., Hartlepool.
Roger Kristiansen
Bergfrueveien 4 E, 1663 Rolvsøy
Telefon 69 33 63 07

33 —

SKIPET NR. 2 - 2002

Etterlysninger - Svar
I SKIPET 1/1999 er det spørsmål om
Fjordcem side 44, og Maarjjeld side 49.
Erik Jacobsens bok «Cementbåtene» gir
følgende opplysninger om Fjordcem:
1951: Bygget av S. P. Austin & Son Ltd.,
Sunderland, UK. Dampskip for
kulltransport. 1782 BRT. 923
NRT. 270,6 x 39,5 x 16,6 fot.
Triple exp. Britisk Electricity Aut
hority, London, BRUNSWICK
WHARE

1952:
1954:

1957:

1954: Central Electricity Authority, Lon
don.
1958: Central Electricity Generating
Board, London.
1972: Poul Christensen, Ålborg. Allan C.
1973: Slept til Nakskov, maskinen tatt
ut.
1974: Norcem, sementlekter Fjordcem.
Kjøpt for ler. 500.000.- Brukt som
sementlager under
bygging av store betongkonstruk
sjoner på Vesdandet.
1988: Slept til London av Bjøm Eskil.
Lagt opp i West India Dock som
sementlager under byggingen av
Canary WharfTower.
1992: Slept tilbake til Vestlandet.
1992: Kjøpt av Norwegian Contractors.
Lagt opp I Gannsfjorden som se
mentlager.
1996: I opplag på Hinnøy ved Stavanger.

Maarjjeld har vært omtalt flere ganger tid
ligere i SKIPET, men her er mine notater
om henne:
43,43 BRT. 19,69 x 6,33 x 2,22m. Rigget
som galeas. Bygget av tre. Signal: LHVW.
1905: Levert fra Åkrefjord Verft som
Gyda.
1928: 9.mai skjøtet over fra Adolf E.
Jørpeland til Sven Tengesdal for
kr. 4.500.- Det var da innsatt en
1931:

1934:

1934:
1951:
1952:

motor på 22 HK.
9.april Målebrev utstedt med nav
neforandring til Sandsjjord. Lier
Sven Tengesdal, Sand i Ryfylke,
reg. i Stavanger.
12.mai solgt til Osmund Johan
nessen, Brattholmen for kr. 5.400Reg. i Bergen.
5.juli nytt målebrev: 33,88 BRT.
24,25 NRT. Signal: LHEU.
Ombygget.
Overtatt av Gisund Lerje A/L,
Gibostad for kr. 65.000.- Mo
tor: Union 2syl 60 HK. Ved

1964:

overtakelsen hadde hun inn- og
utkjørsel over baugen, og hadde i
tillegg løse seftere med kjetting for
inn/utkjøring på sidene for inntil 3
biler. Det var salong med plass for
6 personer i rorhuset, og i tillegg var
det en stor salong under dekk.
1. august satt i fart mellom Bjorelv
nes og Gibostad.
26.mars skjøtet over til Gisund
Lerje A/L. Omdøpt til Bjorelvnes.
Reg. i Tromsø.
Salong under dekk fjernet ved en
større reparasjon av spanter og
dekksbjeiker ved Danielsens Verft,
Linnsnes. Innkjøring over baug
helt oppråtnet og fornyet (var
montert før innkjøp i 1952).
Oktober. I opplag etter at M/F
Røstein ble overtatt.

1965: April? Solgt til Bjørklids Ferjere
deri A/S, Lyngseidet (enereder Kjell
Bjørklid). Omdøpt til Maarjjeld.
1966: Hovedombygging ved Grovfjord
mek. Verksted. Ny hjelpemotor.
1967: Petra Bjørklid, Lyngseidet enere
der.
1968: Ny hovedmotor — Scania-Vabis
153 HK.
1969: 5.desember overført til Mikal
Bjørklid, Jorunn Bjørklid Eiby,
Kjell Bjørklid, Arne Bjørklid og
Per Bjørklid med 1/5 del på hver.
Verdi 143.655.- kr.
1974: 28.januar Overtatt av Mikal
Bjørklid 4/5 og Per Bjørklid 1/5.
Verdi 100.000.- kr.
1976: 1 .juli skjøtet over til Draugen Fros
kemannsklubb, Trondheim for kr.
66.000.1976: 12.nov. overført til Trondheim
Skipsregister.
NRT

44,25 BRT

8,02

1993: Juni solgt til Øystein Vambheim,
Ulvik. Hun hadde da en ScaniaVabis 300 HK.
1993: Okt. Solgt til Jarle Schibevaag Prin
zlow, Ulset i Åsane (Bergen) (ikke
registrert).
1993: 13. des. skjøtet over til Bergen
Fergetransport A/S, Isdalstø for kr.
100.000.De fleste opplysninger er tatt fra register
papirene av fartøyet. Tilleggsopplysninger
1952-65 er fra fører og maskinist, samt fra
lokale aviser. 1993 juni-oktober i brev fra
eier.

Polarhav
SKIPET 2/1998 side 50, som Chester i
SKIPET 1/1999 side 51, er i Lloyd's
Register 96/97 oppført som Golden Sea
horse fra 1994.

Korrigering
I SKIPET 3/1989 side 33 Norske Skipsfor
lis i 1918 nr. 100 Vindeggen, ble kjølstruk
ket som Genzan Maru b.nr. 894 ved Osaka
Iron Works Ltd., Innoshima. I SKIPET
4/1989 ble det spurt om det kunne være
Tensho Maru? Denne hadde b.nr. 892 ved
samme verksted, og ble vrak 7. juni nær
Shirakami LH, Oshima Pref, Japan.
(Opplysninger fra WSS Register of Mer
chant Ships Completed 1916)

NS 33
I SKIPET 1/1999 side 1 spørsmål om
hvilket skip NS 35 er. Bergen var Sper
rwachtschiff 14,
SKIPET 2/1990 side 15. Kvitsøy var NS
34, SKIPET 2/1990 side 10.

Mount Shasta og Margaret
SKIPET 4/1998 side 2 Mount Shasta og
Margaret, nevnt i Rederihistorie 192 Rein
hart Mithassel, begge var bygget i 1917.
Mount Shasta som Sagaland for D/S A/S
Vestland, men rekvirert av US Navy, som
hadde den til de senket den i 1931. Den
seilte således ikke for sitt norske rederi. Var
dampskip på 4866 BRT Margaret var 4mastet motorskonnert med 2 motorer byg
get for A.O. Andersen & Co., Pordand.
Registrert i New York 1919 og i Canton
1921-24 med «norske» eiernavn. Som
Margarete i Hamburg og Dora i Riga til
hun ble hugget i 1932. (Opplysninger fra
WSS Register of Merchant Ships Comple
ted 1917)
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 12.02.2002 - 31.03.2002.
903.
1114
2006.B
2007
2008.
2009.
2010.H
2011.
2012
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019
2020.
2021NM
2022 B
2023
2024
2025 B
2026
2027 B
2028
2029 B
2030 H
2031 H
2032
2033 H
DK 2034
2035
2036
2037

Arne Sunde
Bjørn Engelbrethsen
Einar Kongsbakk
Åse Britt Osmundsen
Tor Inge Løvdal
Rogaland Sjøaspirantskole Unge
Sjømenns Kristelige Förening v/kapt.
K/S A/S Rytind v/Harald Halvorsen A/S
John T. Asheim
Vegar André Hansen
Børge Misje
Gunnar Næss
Edmund Jensen
Arne Steiestøl
Birger Landa
Oslo Services Sjøen AS
Sverre K. Svensen
Sverre Thorkildsen
Anders Jan Kjønnø
Therese Valland Rykkje
Nils Solhaug
Ulf Karlsen
Helge Storesund
Knut Håvard Sandnes
ThorleifJansen
Thore Johannesen
Geir Eide
John Inge Johansen
Odd Helge Habbestad
Jan Olav Wold
Lodvar Miltal Mathiassen
Søren Møller
Hans Osnes
Kristian Qvigstad
Lars Skipevåg

Liarvegen 35
Svaleveien 5 B
Søråshøgda 138
Bronseveien 7 C
Onøy

4265 HÅVIK
3142 VESTSKOGEN
5235 RÄDAL
4629 KRISTIANSAND
8766 LURØY

Tømmerodden
Postboks 113
Torkel Håbets vei 19
Evjenveien 133
Misje
Postboks 764 Sentrum

4085 HUNDVÅG
5501 HAUGESUND
4325 SANDNES
9024 TOMASJORD
5363 ÅGOTNES
5807 BERGEN
5457 HØYLANDSBYGD
5019 BERGEN
5454 SÆBØVIK
1804 SPYDEBERG
4085 HUNDVÅG
3132 HUSØYSUND
6507 KRISTIANSUND
5600 NORHEIMSUND
8310 KABELVÅG
3238 SANDEFJORD
5357 FJELL
9550 ØKSFJORD
5173 LODDEFJORD
3235 SANDEFJORD
5454 SÆBØVIK
5515 HAUGESUND
4291 KOPERVIK
4026 STAVANGER
5547 UTSIRA
DK - 4600 KØGE, DANMARK
4260 TORVASTAD
0373 OSLO
4033 STAVANGER

Beiteveien 6
Postboks 83
Roaldsøyveien 82
Foynlabdsveien 39
Sørsundveien 37
Tolohagen 11
Ringveien 32
Frydenlund 35 B
Fjell
Skogveien 24
Junos vei 2
Jahredammen 6
Klokkarvei 10
Postboks 471
Nestunveien 12 A
Bøgelysvej 14
Tuhaugvegen 16
Haakon Den Godes vei 25
Nedre Storaberget 6

Utmeldinger:
876.B
Det Norske Veritas A/S
D 1012 Marcus Jansen
1347.
AJS Lagunen
1773.
Sture Svensson
916.B Egil Audun Turøy

5020 BERGEN
DE - 47623 KEVELAAR
6411 MOLDE
4634 KRISTIANSAND
5445 BREMNES

Dødsfell:

1848.
1321

1621 GRESSVIK
0366 OSLO

Ragnar Th. Andreassen
Yngvar E. Isaksen

Adresse-endringer:
828 H Kjell L. Anfindsen
246
Finn Roger Arvesen
208.
Harald Berglie
1580
E. Bøen & Sønner
1513
Bengt Arvid Endresen
561 B Bernt Enes
1366 NM Reidar Gilde
1778 H Klaus Egil Kallevik
1569 H Kopervik og omegn Historielag
1701
Magnar Madsen
1670
Thor Nygård
1690.
Trond Opsahl
397.
Torbjørn Skogstad
1195 H Storesund Shipping AS
1156
Halvor Stueland
1838 H Øystein Viland
NE 567 O. J. Wbuters

Storasundvegen 187
Postboks 322
Tjensvollveien 80
Erfjord
Strandgata 51
Vestre Vadmyra 35
Lars Guttormsens gate 60
Postboks 125
Postboks 375
Havrenesvegen 87
Korvettveien 48 C
Konvallveien 20
Åsveien 19 A
Storasundvegen 262
Skogsbakken 52
Einervegen 41
ukjent adresse

Adresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide

(e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

4260 TORVASTAD
3791 KRAGER
4019 STAVANGER
4233 ERFJORD
8400 SORTLAND
5172 LODDEFJORD
6510 KRISTIANSUND
4298 TORVASTAD
4291 KOPERVIK
6900 FLOR
4624 KRISTIANSAND
3070 SANDE IVESFOLD
8300 SVOLVÆR
4260 TORVASTAD
4020 STAVANGER
5535 F1AUGESUND
(Nederland)
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Årsmøtet 2002

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
liyføtet ble avholdt på Stavanger Sjøfartsmuseum,
yJL lørdag 27. april 2002 kLlS.10. Før møtet, fikk
årsmøtedeltageme en kyndig og hyggelig omvisning på
museet ved konservator Anne ToveAustbø.
1.
Konstituering - Valg av dirigent.
Man vedtok å endre saklisten under punkt 7 - Valg, og følgende
sakliste ble fulgt:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2001
3. Årsberetning for 2001 fra lokalavdelingene
4. Regnskap for 2001
5. Styrets forslag til kontingent for 2003
6. Styrets forslag til budsjett for 2003
7. Valg av: Formann for 1 år
Sekretær for 2 år
Redaktør for 1 år
Vara-Revisor for 1 år
Valgkomite for 1 år
Som dirigent ble valgt Per Alsaker.
2.
Årsberetning for 2001 ble gjennomgått. Det fremkom kritiske
bemerkninger til lay-out i SKIPET, noe som skyldes nytt datapro
gram hos trykkeriet. Dette vil bli rettet ved utgivelsen av senere
nummer. Videre fremkom det kritikk over at det ikke var holdt
hovedstyremøte siste år. Formannen kunne opplyse at grunnen til
dette var tidspress, grunnet engasjement i et nytt tillitsverv fra 1/12002. Det planlegges hovedstyremøte våren 2002.
Etter disse bemerkninger ble Årsberetningen godkjent.

3.
Det var fremkommet Årsberetning fra lokalavdelingene i Kristi
ansund N, Ålesund, Bergen og Øsdandet. I tillegg hkk møtet en
mundig Årsberetning fra avdelingen i Haugesund. Årsmøtet hadde
ingen kommentarer til disse beretninger.

4.
Regnskap for 2001, samt revisjonsberetning, ble gjennomgått ved
kassserer Leif Nordeide. Regnskapet ble godkjent.

5.
Styret la frem følgende forslag til kontingent for 2003
Medlemmer i Norge
kr. 300.Medlemmer i Skandinavia ” 300.- + porto kr.25.- = kr. 325.Medlemmer i Europa
” 300.- + porto kr.50.- = ” 350.Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

6.
Styrets forslag til budsjett for 2003 ble gjennomgått og godkjent.

7.
Valg. Det forelå innstilling fra Valgkomiteen på gjenvalg av For
mann, Sekretær, Redaktør og Valgkomite.

Følgende ble valgt:
Formann:
Per Alsaker
Sekretær:
Frode Folkestad

1 år
2”

Redaktør:
Dag Bakka jr.
1 ”
Valgkomite; Dag Bakka jr.
1 ”
Terje Nilsen
AlfJohan Kristiansen
Etter endringen av saklistens punkt 7, foretok så møtet valg av
Vara-Revisor.
Valgt ble:
Vara-Revisor:

Per Albert Lund

1år

8.
Eventuelt.
Møtet diskuterte hvorledes man kunne spre informasjon om
N.S.S. Møtet var opptatt av at Selskapet snarest må få hjemmeside
på Internett, og man stilte spørsmål om annonsering i andre tids
skrift. Forøvrig ble medlemmene oppfordret til å spre informasjon
om Selskapet mundig, så ofte som mulig.
N.S.S. Fotosamlinger. Møtet stilte spørsmål om hvorledes med
lemmene kunne få tilgang til fotos fra disse samlingene. Forman
nen kunne opplyse at styret/arbeidsutvalget jobber med en løsning,
hvor man vil bruke datateknikk for å legge negativene inn på CDRom, som så kan tilbyes medlemmene. Man har vurdert å lage
papirkopier, men dette er ikke hensiktsmessig, grunnet formatet på
negativene, og kostnadene forbundet med kopiering. Föreningen
har følgende samlingen
a)
b)
c)
d)

Negativ-samling fra fotograf Olav Opedal, Haugesund
Negativ-samling fra C.G. Nyström, Sverige
Samling av slides fra Göran Freiholtz, Sverige
Samling av avfotograferinger - papirbilleder - fra Johannes Nilsen, Bergen.

Kunngjøring av årsmøter; Årsmøtet påpekte at innkalling til års
møter blir foretatt i nummer 4 av SKIPET, istedetfor nummer 1.
Dette gir medlemmene bedre tid til å kunne planlegge deltagelse i
årsmøtene.
Registrering i Enhetsregisteret, Brønnøysund. Kasserer LeifNord
eide kunne opplyse at N.S.S. nå er registrert i registeret.
Formann Per Alsaker redegjorde for arbeidet innen Kulturver
nets Fellesorganisasjon (KORG), og for et bredere samarbeid innen
organisasjonene som arbeider med kystkultur.
Møtedeltakerne var stemt for å arbeide med å opprette lokalav
deling i Stavanger, og det ble tatt kontakt med Stavanger Sjøfarts
museum om dette, etter møtets avslutning.
19 medlemmer deltok på årsmøtet.
Møtet avsluttet kl. 19.30
Terje Nilsen/Per Alsaker
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Normand Ivan er enflott tilvekst til Solstad-flåten, levert mars 2002. (Foto: OleJakob Dingen)
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Norsk Ordinært Register
M/SCELINA BELLA
04.10.2001.

LLQV
27 brt.

2002:
M/S LANGSUND
LLPM
04.01.
499 brt.
M/S MEILANDSVÆRING
LLTG
11.01.
597 brt.

- Kjell Inge Røkke, Oslo
- Sunseeker International (Boats) Ltd., Poole (280156)

- Brønnbåtservice AS, Hansnes/Tromsø
- Aas mek. Yerksted AS, Vestnes (162)

- Tormod Alvin Henriksen, Skjervøy/Tromsø
- ex NIS-reg. FONNLAND (B. 1962)
M/S BALTIC FJORD
LLSR
- Baltic Fjord AS, Harstad/Bergen
2062 brt,
15.01.
- ex NIS-reg. BALTIC FJORD (B. 1976)
M/S OLYMPIC HERCULES
LLLB
- Olympic Herkules KS, Fosnavåg/Ålesund
18.01.
4477 brt,
Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (260)
M/S MARINAKO
LLUI
- Loman Fiske AS, Byrknesøy/Bergen (H-14-ML)
28.01.
83 brt.
- ex svensk reg. MARINA fra 1985, ureg. Sjøforsv.
M/S SKANDI HAV
LLTZ
- DOF Rederi AS, Storebø/Bergen
06.02.
4249 brt.
- ex NIS-reg. SKANDI HAV (B. 1983)
M/S TAKLIFT
LK7608 - Trosvikgubben AS (Isak M.Nilsen Transport og Kranservice AS), Skien/Brevik
14.02.
994 brt.
- ex nederlandsk reg. TAKLIFT 5 (B. 19
M/S MIKALWITH
LLSK
- Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim
25.02.
1252 brt.
- Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (130)
- Qingshan Shipyard, Kina (Q5990310) (skrog)
M/S THALASSA
LJFO
- Ole Rovsing Kjeldmann, Hundvåg/Oslo
26.02.
- ex britisk reg. THALASSA (B. 1953)
69 brt.
M/S ILE FLOTTANTE
LJTF
- Porsgrund Baadsclskab AS, Porsgrunn
27.02.
? brt.
- ex britisk reg. ANDORIAN (B. 1961)
M/S NORTH MARINER
LLSX
- Gulfmark Norge AS, Sandnes
28.02.
3078 brt.
- SIMEK AS, Flekkefjord (101)
M/S NORMAND IVAN
LLPT
- Solstad Rederi AS, Skudeneshavn
4604 brt.
05.03.
Flekkefjord Slip & Maskinfabrikk AS,Flekkefjord (170)
Stocznia Polnocna SA, Gdansk (skrog)

|
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V Sr.

Lekter S 240
07.03.
Lekter S 241
07.03.
M/S OT .FANA
12.03.
M/S ROHAV
18.03.
M/S FLINK
20.03.
M/S STEIGEN
28.03.

2002
M/T SITAVERA

343 brt.
343 brt.
41 brt.
499 brt.

31 brt.
498 brt.

LK7306 - Selmer Skanska AS, Oslo
- Jinling Shipyard, Nanjing (JLX980721)
LK7309 - Selmer Skanska AS, Oslo
- Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ980722)
LLSH - Yikholmen AS, Oslo
- De Gier & Bezaan Jachtbouw B.V, Enkhuizen (62 Z).
LLUZ - Rohav AS, Harøy/Ålesund
- Aas mek. Yerksted AS, Vestnes (160)
- Riga Ship Yard, Riga (skrog)
LLST
- Lyngør Båtselskap AS, Lyngør/Tvedestrand
- ex svensk reg. LILLSKÄR (B.2002)
LLQC - Steigen Brønnbåtrederi AS, Nordfold/Bodø
- Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (97)
Riga Ship Yard, Riga (RKB-006/8) (skrog)

Norsk Internasjonalt Skipsregister

LATY5 - L/P Nordan Tankers 2 c/o The Liscr Trust Company
(Tschudi & Eitzen Ship Management AS,Lyskaer), Monrovia/Oslo
14.01.
43414 brt.t.
- ex Liberia reg. SITAVERA (B.1989)
M/S MARIA MAGDALENA
LAUB5 - Magdalena AS, Sarpsborg, reg. Sarpsborg
3019 brt.
17.01.
- ex Malta reg. CONTINENTAL BETA (B.1981)
M/S SEATERN
21.01.

M/S SPAR CORONA
08.02.
M/T ASTRA
14.02.
M/T SITAMIA
19.02.
M/TTINKA
20.02.

M/T EK-CLOUD
26.02.

LAUC5
11909 brt.t.
LASR5
38337 brt.t.
LAUH5

- Seatern KS c/o Christiania Eiendomsselskap AS (Goliat Shipping AS), Oslo
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. SEATERN Ex NIS reg. SEATERN (B. 1973)
- Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen
- ex Singapore reg. MAERSKTANJONG (B.1990)
- KIS Astra c/o Alba Shipping AS (Elav Ship Management AS, Nesttun),
Aalborg/Bergen
1843 brt.
- ex Panama reg. ASTRA ex norsk reg. BRAS (B.1972)
LATX5 - Sinnini Ltd. (Tschudi & Eitzen Ship Management AS, Lysaker), Nassati/Oslo
43414 brt.t.
- ex Vanuatu reg. SITAMIA (B. 1988)
LAUP5 - Rederi K/S Tinka c/o Alba Shipping AS (Hav Ship Management AS, Nesttun),
Aalborg/Bergen
2097 brt,
- ex Panama reg. TINKA (B.1972)
LATW5 - Ekchartering AB og Ekships AB (OSM Norway AS), Donsö/Arendal
5788 brt,
- ex svensk reg. EX-CLOUD (B.1976)
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Tinka ble registrert i NIS i
februar 2002. Hun ble bygget
i 1972 i Kiel som tysk Inka, og
frakter oljeprodukter, vegetabilske oljer og molasse, og eies av
Alba Shipping TUS i Ålborg.
(Ukjentfotograf)

jgjgj
M/S LADY GRACE
14.03.
M/SAASNES
25.03.

LAUE5 - Partrederiet International Offshore Services AS (Farstad International AS/
Farstad Shipping ASA), Ålesund (ovf.samme dato til Bahamas)
- Brevik Construction AS, Brevik (21)
LAUK5 - Aasen Transport AS, Mosterhamn/Haugesund
3136 brt.
- ex Caymanøyene reg. MEDALLION (B. 1981)
1992 brt.

M/S P&O NEDLLOYD FALCON LAUJ5
26.03.
23761 brt.

- Jaya-TDS Shipping Limited (Jahre-Wallem AS), Port Louis/Sandel]ord
- ex Mauritius reg. P&O NEDLLOYD FALCON (B.1987)

M/T CATHERINE KNUTSEN
LJPU3
26.03.
77352 brt.

- Knutsen Bøyelaster EX KS, Haugesund
- ex NOR reg. CATHERINE KNUTSEN (B. 1992)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m

telsen Krusing c/o DOF Management AS, Storebø/Bergen til Hardsjø AS,

Desember 2001:

Storebø/Bergen.
M/S HODDØYVÅG (LFFV) (24/-/1965) - fra Odd Ingvar Viken, Roan

M/S HINLOPEN (LLKX) (752/550/1967/82/86) ex STOIK - 01 ex
HINLOPEN - 99 ex STÅLTIND - 98 ex OLE-WIRUM - 75 - fra Hin

til Ole Nilsen, Straume, hjemsted endret fra Namsos til Bergen.
M/S IKAROS (LJXA) (28/-/1973) - fra Are Raknes, Vettre/Bergen til

lopen AS, Syvde til Arktisk Marin AS, Tromsdalen, hjemsted endret fra
Ålesund til Tromsø og sletter i merkeregisteret.

Einar Karsten Ask, Rennesøy/Bergen.
M/S MALANGEN II (LAEM) (403/-/1971) ex MALANGEN - 01 fra Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø til Sparebanken Finans

Januar 2002:

Nord-Norge, Tromsø, omdøpt til HAVSERVICE I.
M/S MANGER (LJAA) (782/-/1980) ex BRUVIK - 95 - samme som

Flytedokk BAM I (LK5027) (400/—/1993) - fra Fjord Base AS, Florø til
Hansen & Arntzen Co AS, Stathelle/Florø.

FEDJE.
M/S MEILANDSVÆRING (LFFB) (371/519/1956) ex NICO - 98 ex

M/S BROADWAY (LHNV) (56/-/1990) - Oslo Fjorden Charterservice

IMPERATOR - 96 ex TORKEL - 67 ex IMPERATOR - 66 - Roslagen

AS, Oslo, adresse endret fra Oslo til Tønsberg.
M/S CONCERTO (ULV) (24/-/1989) ex CENCERTO IV - fra Atrium

AS, Hjelmås/Bergen omdøpt til ROSLAGEN.
M/S MØST (LEST) (28/-/1943/50) - fra Cato Djupvik, Oslo/
Kristiansund til Peter Alexander Hansen, Horten/Kristiansund.

Development AS c/o Arve Andresen, Oslo til Arve Andresen, Oslo.
Rig DEEPSEA DELTA (LFFM) (23.535/-/1981) ex WEST DELTA 01 ex DYVI DELTA - 88 - Deepsea Delta II AS, Bergen til Deep Sea Rig
II AS, Sandsli/Bergen.
Rig DEEPSEATRYM (LFEX) (12.143/-/1976) ex LA MURALLA - 95
ex DAYSLAND ONE - 88 ex NORTRYM - 87 - fra Deepsea Trym II AS,
Bergen til Deep Sea Rig II AS, Sandsli/Bergen.

M/S NANGYALA (LIJB) (23/-/1991) ex NAN GIALA - fra Skøiteselska
bet AS, Oslo til Espen Odberg, Oslo
Tanklekter NJORD BRAVO (LK7565) (60.750/—/1999) - fra Norsk
Hydro Produksjon AS, Oslo/Bergen til Partrederiet Havtank DA (Havila
AS, Eggesbønes), Fosnavåg/Bergen.
M/S NORDHORDLAND (LDUU) (1.220/490/1976) - samme som

M/S FEDJE (LNZD) (365/71/1970/83) - fra AS Bergen Nordhordland

FEDJE.

Rutelag, Bergen til HSD Sjø AS, Bergen
M/S HAKO (LHBN) (1.493/2.226/1971) ex SEA GIRL - 94 - Halvor-

M/S NORDKYN (LGWR) (2.503/1.600/1979) - fra Nor-Cargo KS,

sen AS, Kopervik, adresse endret fira Håvik til Vedavågen.
M/S HAUS (LCMX) (450/-/1971) ex OSTER - 00 - samme som
FEDJE.
M/S HARDSJØ (LDVN) (36/-/1952) ex KORSFJORD - 85 - fra Stif-

Trondheim til Nor Cargo ASA, Oslo/Trondheim.
M/S NORDVÆR (LGFY) (2.731/2.500/1986/93) ex VICTORIA
HAMN - 93 - samme som NORDKYN.
M/S NORSELANDER (LJZD) (21/-/1995) - Bernt Jacob Pettersen,
Bergen og Eli Stavnes Pettersen, Bergen, omdøpt til SOLITAIRE.
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Meilandsværingjfø 1956er
nå solgt og omdøpt til Roslagen.
Herfotografert av PerAlsaker
under søndagshvilen i Stamnes
hella 7/5-2000.

M/S OMVEGTRE (JWQF) (126/-/1957) ex KVERNSUND -00 ex
HARØYFJORD - 81 ex FURNES - 76 ex MORSUND - 72 ex RELIN
- 66 - fra Arne Bye & Co. KS, Myre/ Haugesund til Norsk Skipsbrukt
Tom Martin Sjuve (Tom Martin Sjuve), Krstiansund/Haugesund og slet
tet i merkeregisteret
M/S REINE (LGUW) (176/-/1949) - fra Andenesbåt AS, Andenes/
Stokmarknes til Maan Sjøfart AS, Andenes/Stokmarknes.
M/S ROHAV (LHXU) (329/430/1995) - Frøy Sjøtransport AS,
Hamarvik/Ålesund omdøpt til MIDNOR VIKING.
M/S ROYAL CHRISTIANE (LHGE) (31/-/1989) - Tore Karlsøen,
Fredrikstad, adresse endret ffa Fredisktad til Kråkerøy.
M/S RØTTINGØY SENIOR (LLYS) (578/-/1967/70/77) ex RØT
TINGØY - 01 exARTUS - 91 ex OSVALDSON - 83 ex PERLON - 81
- Multinot AS, Hammerfest/Ålesund - slettet i merkeregisteret.
M/S VARGØY (LMEU) (909/950/1973/79) ex GULLHOLM - 99 ex
LENA - 95 ex VESTLAND - 89 ex TRANS ØY - 89 - fra Varg Transport
AS, Norddyrøy/Namsos ril Sjøvarg AS, Kolvereid/Namsos.
M/S VESTFARTII (LNPE) (730/-/1948) ex VESTFART -97 ex CLU
PEA - 67 ex STAR VI - 65 - fra Partrederiet Vestfart ANS (Magne Grode),
Bremanger/Florø dl Norsk Skipsbrukt Tom Martin Sjuve (Tom Martin
Sjuve), Kristiansund/Florø og slettet i merkeregisteret.
M/S VESTVÆR (LFIT) (45/-/1965) - fra Berlevåg Museums- og His-

Reine skiftet eier ijanuar. Hun
var opprinnelig lokalrutebåt i
Lofoten og Vesterålen for VDS.
(Foto: Geir Ole Søreng)

torielag c/o Odd Lunde Skancke, Berlevåg/Svolvær til Frank Brandsdal,
Sagvåg/Svolvær.
M/S VITIN (LIDD) (310/370/1965/85/86) ex HELLE THOLSTRUP
- 84 - fra Vitin AS, Kopervik til Boston AS, Kopervik.
M/S WHITE BEAUTY (LJYX) (33/-/1999) - fra FL Holding AS, Ski/
Oslo til Borgstein Skipsinvest AS, Ulsteinvik/Oslo. I mars omdøpt til IS
LAND PRINCESS og hjemsted endret fra Oslo til Ålesund.
Februar 2002:
M/S ANNE MARIE (JXDQ) (59/-/????) - Stein Roar Sørensen, Tromsø,
adresse endret fra Hansnes til Tromsdalen.
M/S BETTTNA (LERZ) (27/-/1989) - fra Scllcom AS, Oslo til Ove Mor
ten Grønvold, Rygge og Trine Lise Hermansen, Rygge/Oslo.
M/S BOGTIND (JXEG) (548/640/1953) ex HIDRAFJORD - 76 ex
MOHOLMEN - 73 ex AUDTUN - 72 ex MARILENE - 70 ex IRIS
- 76 - fra Ako Shipping AS, Stamnes/ Molde til Odd Magne Stabben,
Hagavik/Molde.
M/S BULK VIKING (JWVH) (874/1.250/1972/79) ex THUNBOX
2 - 86 ex VIKING SIGVALD - 79 - fra Bulk Transport AS, Harstad til
Seaworks AS, Harstad.
M/S ENIGMA (II .FY) (29/-/1991) ex SARISSA - 00 - fra Per Arne Nil
sen, Kristiansand til X-Yachts Norge AS, Oslo/Kristiansand
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Leirfjord hører til våre minste
lokalrutebåter. Ifebruar skiftet
hun eier, og ender vel karrieren
som rutebåt. Fotografert i Leirfjord av Lars-Helge Isdahl.
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M/S FJORDKABEL (LNSH) (161/-/1985/92) ex KYSTKABEL - 00
- samme som BULK VIKING.
M/S FOLLA (LLPD) (977/725/1982/94) ex HARDANGERFJORD
- 94 - fra Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos til Folla Sjøtransport AS,
Rørvik/Namsos.

;~“

M/S RIGFAR (LCPR) (43/-/1948 ex FLEKKERØY - 82 - fra Partrede
riet Service DA, (Bjørn Salomonsen), Vettre/Oslo til Sandvika Fjordturer
AS, Vettre/Oslo
M/S RIGMOR (LLJZ) (36/-/1930) - fra Partrederiet Rigmor DA (Olav

M/S GYA (LMBQ) (33/-/1967) - fra Maritime Pusnes AS, Færvik ril

Sigird Håbu), Oslo til Sandvika Fjordturer AS, Vettre/Oslo.
M/S RONDO (JXDK) (45/-/1974) - fra Jonassen & Østbø AS,

Maritime Hydraulics AS, Kristiansand, hjemsted endret fra Oslo Kristi
ansand.

Hundvåg/Stavanger til Stein mek. Verksted AS, Jørpeland/Stavanger.
M/S TORØY (LNPK) (24/-/1946) - Bjørn Olav Brekke, Drøbak/

M/S INGEBORG PIATOU (LIWF) (40/-/1961) ex HJALMAR A:
SON TESCH - 97 ex MOFFEN - 87 ex INGEBORG PIATOU - 87

Egersund - slettet i merkeregisteret.

- fra Tønsberg Havnevesen, Tønsberg til Tønsberg Kommune (Tønsberg

Kjøllefjord/Svolvær - slettet i merkeregisteret.

Havnevesen), Tønsberg.
M/S KONVALL (LKLS) (30/-/1939) - fra A/S Lofotfart (Tor-Erik Gyl
seth), Reine/ Svolvær til Bjørn Steinar Vik, Bodø/Svolvær.
M/S KRISTINA MELØ (LCLV) (130/-/1962) ex FOLDØY - 88 ex

M/S TORSKEN (LCIG)

(14/-/1932)

-

Kjell Sverre Hartvigsen,

M/S TUSSI (LKWX) (35/-/ukjent) ex GUTTAS VILJE ex TUSSI - fra
Janne Westeraas Sundby, Torød/Oslo til John Einar Kvam, Kristiansand/
Oslo.
M/S ULVIKFJORD (LKSY) (49/-/1940) ex ARNAFJORD II - 71 - fra

HØGSFJORD - 78 - fra Melø LakseoppdretAS, Lovund/Sandnessjøen

Lars S. Vambheim, Ulvik/Bergen til Arne Linga, Granvin/Bergen.

til SFI Melø AS, Tjøtta/Lovund/Sandnessjøen.
M/S LANGFJORD (LCKU) (323/-/1963/80/94) ex NY-ARGO - 00

Mars 2002:

ex SOLBERGFJORD - 80 - fra Aarsheim AS c/o Per Elmer Aarsheim,

M/S ARNSTEIN (LFPF) (665/920/1960) ex SLØVÅG - 96 ex ARN

Stadlandet/Molde til Møre Skipsutstyr AS, Kristiansund/Molde - slettet i

STEIN - 95 - ex AXEL SIF - 66 - Transport og Slepetjenester AS, Sætre/

merkeregisteret (skal hugges).

Ålesund, omdøpt til STORSAND 10.
M/S AXEL (LCWC) (25/-/1903) ex AXEL BORCHGREVINK - 99

M/S LEIRFJORD (LEYI) (49/-/1966) - fra Ofotens og Vesterålens
Dampskibsselskab ASA, Narvik til Gunnar Vollan, Sørarnøy/Narvik.
M/S LIV (LEFP) (11/-/1948) - Arne Johan Ludvig Sjursen, Lyngdal/
Svolvær - slettet i merkeregisteret.
M/S MARGRETHE WALTHER (LJAG) (26/-/1949) - endret fra Helen
Slåtta, Vinjesvingen/Fredrikstad til Helen Kirsten Slåtta Mathisen, Vinje/
Fredrikstad

- fra Maritime Kurs Ola Fridtjof Lillebo c/o Ola Fritjof Lillebo, Siden til
Hans Martin Torkelsen, Mosterhamn/Skien.
M/S AXEL (LCMC) (40/-/1878) - fra Einar Kvale, Brattholmen/Bergen
til Arne Johan Sagen, Laksevåg/Bergen.
M/S DREVSJØ (3YBX) (48/-/1973) ex SJØDREV - 89 - fra Tor-Åge

M/S MIDNOR VIKING (LFDV) (110/—/1896/53/87/91) ex SVAN

Pedersen, Oslo til Roy Strengelsrud og Marit Klausen, Oslo.
M/S ERNA SIGNE (LLCQ) (12/-/1911) ex SVERRE - fra Osco Enter

HOLM - 97 ex SKJELLSUND - 91 ex D/S TROSVIK - 53 - Frøy Sjø
transport AS, Hamarvik/ Trondheim omdøpt til SMOLTEN.

prise KS, Oslo til AS A.O.Andersen & Co., Oslo.
M/S FJORD (LATY) (42/-/1989) - fra Franks Båtverksted AS, Oslo til

M/S MOHOLMEN (LDCY) (21-/-1928) - Erling Halvor Helsø,
Bekkestua/Sordand - slettet i merkeregisteret.
M/S NIDARØ (JWMS) (551/930/1965/90) ex BRIT MARI - 84 ex
NORMANNES - 74 ex BALKA - 74 ex BIRGITTA COAST - 72 ex

Lindøya Slip AS, Oslo.

JEFFMINE - 72 - fra Nidarø AS, Harstad til Frakto AS, Harstad.
M/S NORDKABEL (LGRY) (395/-/1969/89) - samme som BULK
VIKING.
M/S PALMEN (LCIL) (14/-/1935) - Nordre Berg Historie og Bygdemu
seumslag, Senjahopen/Narvik - slettet i merkeregisteret.
M/S REINA (LHLZ) (268/500/1958) ex STJØRNFJELL - 98 ex
HOKLAND - 79 ex STABBEN JUNIOR - 75 ex LILLEKLINT - 72

M/S FJORDSOL (LDWB) (244/-/1991/95) - fra Rogaland Trafikksel
skap AS, Stavanger til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA,
Narvik, omdøpt til NORDFOLDA og hjemsted endret fra Stavanger til
Narvik.
M/S FREEDOM OSLO (LHMA) (28/-/1990) ex SUN VIKING - 95
- fra Asgeir Strand, Oslo til Johannes Sjurseike, Øvre Vats, hjemsted endret
fra Oslo til Haugesund.
M/S HAVTLA HIDRA (LJKQ) (3.102/4.640/1999) - Fra Island Offshore
II KS, Ulsteinvik/Ålesund til Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund.

ex GRETE THYBO - 65 ex CLIPPEREN - 61 - fra Ako Shipping AS,

M/S HAVÅS (LEPA) (86/-/1885) ex OSCAR II - 55 - fra Birger Bech,
Mo i Rana/ Stavanger ril Damp-skibsselskapet Oscar II AS, Sandnes/

Stamnes/Trondheim til Ole Iglebæk Rasmussen, Bergen/Trondheim.

Stavanger, omdøpt til DEN GAMLE OSCAR II.
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I mars ble gamle Axel solgt.
Hun holder seggodt, med tanke
på at hun var bygget i 1878for
Ångfartygs-A/B Bohuslänska
Kusten, Uddevalla. Hun har
beholdt navnetAxd hele sitt liv.
(Foto: OleJakob Dingen)
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M/S HELGASKJER (LDIE) (24/-/1917) - fra Kystmuseet i Sogn og

Oktober 2001:

Fjordane, Florø til Leif Notøy, Fyllingsdalen, hjemsted endret fra Florø

M/S MAJA (LK6280) (112/-/1998) - fra MS Maja AS, Vesterøy til PR.

til Bergen.

Solbas DA (Ole Svein Einerbærholm), Byrknesøy, hjemsted endret fra

M/F JÆGGEVARRE (LASU) (518/-/1960) - Bjørklids Ferjerederi AS,

Fredrikstad til Bergen (SF-40-G). I januar 2002 omdøpt til VESTBRIS.

Lyngseidet/Tromsø, omdøpt til JÆGGEVARRE I.
M/S MEDICUS (LGRZ) (44/-/1978) - fra A/S Traust, Naustdal til Øy

Januar 2002:

vind Sæter, Molde, omdøpt til ØY-VIND og hjemsted endret fra Ham
merfest til Molde.

Adelante Fishing Company AS, Bokn/Haugesund til Partrederiet Øvra

M/S MIDTHORDLAND (JXNN) (197/-/1947) -ex SUNRISEII -94
ex ST. LUCY - 87 ex MIDLAND - 76 ex MARINA - 76 ex MIDLAND

M/S AMBASSADØR (LJBI) (290/-/1988/98) ex VIENNA - 93 - fra

- 71 ex MIDTFIORDLAND - 71 - fra Vesdandske Dampbåtlag AS,

bøen Steinar og Tore Øvrebø ANS (Lars Steinar Øvrebø, Haugesund),
Bokn/Haugesund (R-12-B). Ble i mars omdøpt til ØVRABØNES.
M/S ANN BRITA (LMMU) (78/-/1969) - fra Partrederiet Ann-Brita

Bønes/Bergen til Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS, Bønes/
Bergen.

ANS (Frank Terje Olsen), Reine/Svolvær til Ann Brita AS, Reine/Svolvær
(N-298-MS).

Lekter NAUTILUS MAMMUT (LK7016) (195/-/2000) - Seløy Under

M/S BJØRNØYTRÅL (LHIW) (114/-/1978/85) ex AAGE WIL
FREDSON - 00 ex EVEN ANDRE - 87 ex STURE-GØRAN - 85 - fra

vannsservice AS, Fierøy/Sandnessjøen, omdøpt til NAUTILUS MULTI.
M/S PATRONESSE (LGWB) (21/-/1975) - fra Gunnar Ludvigsen, Os/
Bergen til Liaraid Johansen, Trondheim/Bergen.
M/S ROXO (LEWY) (99/-/1972) ex FLAABRAND - 85 - fra West Mari
ne AS, Hundvåg/Stavanger til Seløy Kystberedskap AS, Flerøy/Stavanger.
M/S RYFYLKE (JXGI) (250/-/1986) ex FJORDSOL - 91 - fra AS
Stavangerske Westamarin, Stavanger til Ofotens og Vesteraalens Damp

Bjørnøytrål AS, Båtsfjord/Vardø ril H. Myhre AS, Myre/Vardø (N-1250).
M/S BREISTRAND (LMTC) (551/-/1973) ex PRESTFJORD - 86
- fra Arne Bye & Co.KS (Arne Svein Bye), Myre/ Sordand til AS Andenes
Havfiskeselskap, Andenes/Sortiand, omdøpt til LEISUND (N-67-A).
M/S EINAR II (LMRO) (12/-/1934) - endret fra Vardøhus Museum,

skibsselskab ASA, Narvik, omdøpt til TJELDØY og hjemsted endret fra
Stavanger til Narvik.
M/S RØYRBUEN (LFXK) (367/-/1974/94) ex SANDVÆR SENIOR -

Vardø til Vardøhus Museumsforening, Vardø (F-12-V).
M/S ELISABETH STAR (LNAM) (53/-/1984) ex MARTIN SÆLE - 88

79 ex KALLUR - 77 - fra West Longline Group AS, Selje/Måløy til Arctic

EGGA og hjemsted endret fra Kristiansund til Myre. I april (N-431-0).

Linehsh AS, Stadlandet/Måløy og slettet i merkeregisteret.
M/S SEA SERVICE (LARY) (34/-/1989) - fra Partrederiet Sea Service

M/S ELVIRA (LLIF) (39/-/1954) - fra Frank Hadland, Egersund til Elvira
AS, Kopervik/Egersund (R-49-K).
M/S FLÅVÆRING (LHYX) (596/406/1973/96) ex GUDBJARTUR

ANS (Magnus Liabø), Florø til Florø Skyssbåt AS, Tansøy/Florø.
M/S SIGGBAS (LNKX) (1.104/889/1974) ex WEST PLØYER - 85
- Team Adantic AS (Sartor Shipping AS), Steinsland. Hjemsted endret fra
Ålesund til Bergen.
M/S TURISTEN

- fra AS Trans Salmon, Averøy til Øytrans AS, Myre, omdøpt til KLO

- 96 - fra Uløyfisk AS, Rotsund/Ålesund til Ole Edvardsen AS, Ålesund
(M-91-A).
M/S FRUHOLMEN (LHWO) (645/-/1979/83/87/97) ex RØDHOL

(LNXV)

(87/-/1965)

ex

WAPPEN

VON

MEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex CHRISTINA JOHNSEN - 89 - fra

MAASHOLM - 85 - fra MS Turisten Tore Nybro Hansen & Co.DA,

Steinviking AS, Havaøysund til Vadholmen AS, Lødingen, omdøpt til
VADHOLMEN og hjemsted endret fra Hammerfest til Harstad
(N-26-LN).

(Tore Nybro Hansen), Aremark/Halden til Øymark Damp & Supply AS,
Ørje/Halden.
M/S VEIDNES (LJDW) (291/-/1962/83/98) ex VESTURTUGVA
- 98 ex KELDAN - 91 ex SUNDABUGVIN - 81 - Veidnes AS, Dønna/

M/S FÅRØYBUEN (LFFYD) (177/-/1987/95) ex FJELLDUR - 97 ex
LÖVÖN - 96 - fra Fårøybuen AS, Vega til Mar-Fish AS, Myre, hjemsted

Sandnessjøen, omdøpt til VEIDNES II.

endret fra Haugesund til Myre (N-210-0). I februar omdøpt til BREIS
TRAND

Fiskebåter

M/S H. ØSTERVOLD (JXMU) (2.181/991/1987) - H.Østervold AS,

Juli 2001:

Torangsvåg/Bergen (H-128-AV).
M/S HEIMØYVÆRING (LKVD) (44/-/1964) ex STAALNES - 01 ex

M/S HAUKØYSUND (LNBJ) (195/-/1967/71) ex ØYVÅG - 90

STÅNGSUND - 86 - fra Heimøyværing AS, Henningsvær/Svolvær til

ex SOLØYVÅG - 81 ex FREKØY - 76 - korrigert fra Støbakk AS,
Åkrehamn/Kopervik til Kystbas AS, Alta/Kopervik (R-199-K) - (ble slet
tet 05.03.2001 som opphugget)

Havblikk AS, Laukvik/Svolvær, omdøpt til SFVERTSEN JR. (N-245-V).
M/S HORDAGUTT (LIUL) (376/-/1979) - fra Bømlo Havfiske
AS, Urangsvåg/Bergen til Stattgutt AS, Stadlandet/Bergen, omdøpt
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Hordagutt ble solgt og omdøpt til
Startgutt (H-200-B) ijanuar.
ijanuar
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(Ukjentfotografvia Per Alsaker)
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dl STATTGUTT (H-220-B). I februar solgt til Nordic Ocean AS c/o

Byrknesøy/Bergen til Larsen & Birknes AS (Ronny Larsen), Kalvåg/

Magne Berntsen, Kjøllefjord/Stadlandet, hjemsted endret fra Bergen til
Hammerfest (F-220-LB).

Bergen (SF-136-B).
M/S TORRGUNN (LDNI) (24/-/1955) - endret fra Stein Jarl Jensen,

M/S HUNDVÅKØY I (LAXZ) (918/-/1941/68/83/97) ex HUNDVÅKØY - 01 ex FLØMANN - 99 ex HAREIDINGEN - 71 ex R.7 - 68

Skudeneshavn til Stein Jarl Jensen Åstind, Skudeneshavn (R-49-K).

ex BUSEN 6 - 60 ex STAR 1 - 55 ex KOS 25 - 48 ex TIROL - 46 - fra

Tromsdalen til Steinviking AS, Havøysund, omdøpt til NORDERVON
og hjemsted endret fra Tromsø til Hammerfest (F-181-M).
M/S TRYGVASON (LJOR) (427/-/1989) ex RIGEL - 98 - fra Bøm

Skårungen AS, Torangsvåg til Mathisen & Lyng Rederi AS, Havøysund,
omdøpt til TORBAS og hjemsted endret fra Bergen til Hammerfest (F
12-M).
M/S HUSTADVIK (LNCL) (148/151/1977/89) ex FAGERVOLL - 00

M/S TORSON (LJGD) (1.976/2.700/1998) - fra AS Jakobsen &Sønner,

lingen AS c/o Svein Ade Lønning, Bømlo/Haugesund til Trygvason AS,

ex SOLØYVÅG - 95 ex GREEN ISLE II - 84 - fra Vevangtrål AS, Vevang/

Bømlo/Haugesund (H-192-H).
M/S TUESUND (LCRI) (144/-/1990/94) ex ANGELTVEIT - 97 - fra

Molde til Valderøy KS, Valderøy/Molde (M-192-G).

Mælandsvågen Fiskeri AS, Bremnes til Stadt Fiskeriselskap AS (v/Isak

M/S JANN-AGNAR (LMOW) (38/-/1957) - fra MS Jann-Agnar AS,

M/S KVALØYFJORD II (EKRE) (283/-/1967/82/86) ex KVAL

Stave, Stadlandet), Urangsvåg, omdøpt til STADT VIKING og hjemsted
endret fra Haugesund til Måløy (H-84-B).
M/S VESTREFISK (JWLD) (108/-/1985/94) ex SJØGLANS - 97 ex
TOM IVAR -94 ex CAMPELLA -91 ex MARØY -91 ex CAMPELLA -

ØYFJORD - 00 - fra Rystraum AS, Tromsø til Kvaløyfjord II AS,
Krokelvdalen/Tromsø (T-40-T).

stad Partrederi ANS (Arvid Sekkingstad), Bekkjarvik, omdøpt til RADEK

Kleppstad/Svolvær til Expedition AS, Henningsvær/Svolvær, omdøpt til
CHRISTINA BLÅ (N-14-V).

M/S KYSTFISK (LDYW) (127/-/1991) ex EVA LOVISE - 00 - fra
Erling Skaatun, Andenes/Vardø til Kystfisk Nord AS, Andenes/Vardø
(N-6-A).
M/S LIASKJÆREN (LLRS) (43/-/1955/83) ex SFFANTY - 96 - fra Lia

88 - fra Partrederiet Neptuges ANS (Sebjørn Vestre), Brattvåg til Sekking
og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen (H-124-AV).
M/S VIKSTEIN (LMYZ) (28/-/1938/47) - fra Harry Lysvoll, Lysvoll
Senior AS, Henningsvær/Trondheim til Vikstein AS, Straumsjøen/
Trondheim (N-165-BØ).

fjell AS, Straume/Bergen til Liaskjæren AS, Straume/Bergen (H-25-F).
M/S LONGYEAR (LEIR) (888/-/1985) ex GEIRI PETURS -01Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø, hjemsted endret fra Stokmarknes til
Tromsø (T-656-T).

Februar 2002:

M/S MALNESFJORD (JWPT) (45/-/1957/93) - fra Roald Peder Olsen,

dre Langtveit, Arendal/Porsgrunn til Astrid Ann - Agnar og Endre Lantveit
ANS (Endre Langtveit), Arendal/Porsgrunn (AA-74-A).

Reine/ Stok-marknes til Malnesfjord AS (Halvar Bendiksen), Reine/
Stokmarknes (N-98-MS).

M/S ASTRID ANN (LCHP) (71/1950/96) ex ROALNES -77 - fra En

M/S CONNY (3YEF) (23/-/1958) - fra Bjørn Magne Georgsen,

M/S MOAN SENIOR (LION) (126/-/1966/92/99) ex JANNE KRIS
TIN - 96 ex LARS-ANGEL - 84 ex ARNØYTIND - 80 ex NOREGG

Åkrehamn/Stavanger til Thomas Larsen, Vesterøy/Stavanger (0-49-H).
M/S HAVDUR (LHFiY) (18/-/1924) - fra Ivar Andreassen, Bodø til Polar

- 77 - Øksnes Havfisk AS, Myre/Trondheim omdøpt til NOTBAS (F
240-A).

Lady AS, Neverdal/Bodø (N-501-ME).
M/S HAVBORG (EGSA) (146/-/1978/84/85) ex FALKEN JUNIOR

M/S MYREBUEN (JXSE) (263/220/1986) ex MOGUTT - 94 - fra

- 01 - ex STÅLEGG JUNIOR - 99 ex KVALØYVÅG - 84 ex PAULIN

Myrebuen AS, Myre til Rangsundfisk AS, Selsøyvik, omdøpt til POLAR

- 78 - Havborg AS, Ålesund/Svolvær (ny repr.: Terje Villiam Haurum
Bentsen, Valderøy) (N-2-V).

VIND og hjemsted endret fra Sordand til Bodø (N-260-R).
M/S NYTUN (LEXL) (63/-/1965) - endret fra Nytun AS (Tor Gunnar

M/S HAVLEIK (LESE) (15/-/1927/46) - fra Johan Edvardsen, Herøy/

Knutsen), Myre/Sortland til Nytun AS, Myre/Sordand (N-30-0).
M/S ODD ERLING (LDEU) (48/-/1968) ex WALKER - 97 ex EINAR

Sandnessjøen til Åge-Johan Edvardsen, Henningsvær/Sandnessjøen (N
189-V).

HELGE - 81 - Odd Erling Hansen, Sordand, adresse endret fra Røst til
Havøysund (N-39-RT).
M/S SILJE TERESE (LHGP) (33/-/1963) ex HELGE SENIOR - 98

M/S KLIPPSTEIN (JWOK) (364/-/1957/79) ex HAVSNURP I - 00

- fra Svein Magne Jacobsen, Andenes/ Sordand til Klævdnd AS, Bleik/
Sortland, omdøpt til KLÆVTIND (N-26-A).
M/S SOLBAS (LMUG) (50/-/1983) - fra Partrederiet Solbas DA,

til Fagervoll Havfiskeselskap AS, Skodje, omdøpt til FAGERSUND og
hjemsted endret fra Molde til Ålesund (M-102-SJ).
M/S KNUT ALEKS (LNXD) (202/-/1974/92/96) - fra Knut Aleks AS,

ex HAVSNURP - 99 ex SJØHOLM - 83 ex HOLMSJØ - 83 ex VAL
DERHAUG - 71 ex KVTFEGGEN - 64 - fra Klippstein AS, Elnesvågen
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Sørbøen (ST-35-R) hører nå
hjemme i Åfjord.
(Ukjentfotografvia PerAlsaker.)
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Brasøy/ Sandnessjøen til Brødrene Utvær AS, Hardbakke/Sandnessjøen
(SF-84-SU)
M/S LIFISK (LLMQ) (200/-/2001) - fra Partrederiet Thore Ingolf DA
c/o Lie Management AS,Straume/Bergen til Partredereit Lifisk DA (Lie
Management AS), Straume/Bergen (H-74-F).
M/S SKARHEIM SENIOR (J\VYH) (70/-/1958/84/89/90) ex BÅTS
FJORDVÆRING - 97 ex SÆODD - 95 ex SKARHEIM SENIOR - 95
ex BÅRAGUTT - 78 - Marin Lofoten AS, Båtsfjord c/o Centrum Regn,
Kabelvåg/Svolvær (N-8-V).
M/S SKÅREN (3YKH) (20/-/1937) - Håvard Amundsen, Svolvær.
Adresse endret ffa Ramberg til Sund i Lofoten (N-81-F).
M/S SØRBØEN (JWQY) (296/-/1985) - MS Hansson Fiskeriselskap
AS, Trondheim, endret adresse fra Roan til Åfjord (ST-35-R).
M/S SØRFOLD (LAEI) (763/-/1950/65/73/79/85) ex ESPEVÆR - 97
ex BØMMELØY - 71 ex THORBRIS - 65 - Silfaks Fiskebåtrederi AS,
Havøysund/Ålesund, omdøpt til SØRFOLD 2 (F-244-M).
M/S UNITY (LLRR) (506/537/1984) ex PATHWAY- 98 - fraTrålkom
paniet AS (Egersund Fiskeriselskap AS), Egersund til Rigu KS, Egersund
(R-65-ES).
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Mars 2002:
M/S ANNE KRISTIN (LEUC) (264/-/1953/54/86) ex KJESHOLM
- 93 ex SOLSKJER - 85 - fra Feyer AS, Egersund til Knut Aleks AS,
Brasøy/Egersund (N-l-HR).
M/S GADUS (JXQZ) (2.136/-/1987) ex ELDBORGTRÅL - 00 - fra AS
Bjørnøy, Vartdal/Ålesund til Bjørnøy AS, Vartdal/Ålesund (M-24-VD).
M/S GAMBLER (JWUJ) (57/-/1982) ex POIARVIND - 01 ex PO
LARWIND - 85 - fra Kystbas AS, Alta/Måløy til Kystfisk AS, Måløy
(SF-42-V).
M/S KRISTERSON (LMXF) (122/-/1970/76) ex SJØGLANS - 98 ex
OLE MARTIN - 97 ex GEIR BJØRNAR - 84 - Kristerson AS, adresse
endret fra Gryllefjord til Rørvik, hjemsted uforandret Tromsø (T-84-TK).
M/S NORDLYS (LNYC) (19/-/1943) - fra Partrederoet Nordlys DA
(Jøran Jørgensen), Træna til Eide Fiskebåtrederi AS (Paul Kyrre Pettersen),
Oteren, hjemsted endret fra Sandnessjøen til Tromsø (T-5-SD).

L!

i ;

.

M/S VENUS (LMNR) (13/-/1939) - fra Arnfinn Hansen, Stremolla/
Svolvær til Gunvald Ove Hunskår, Båtsfjord/Svolvær (F-45-BD).

IWk

kjøperpå Helgeland og er blitt
N-l-HR, uten endring av navn.
(Foto: Olav Moen)
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M/S OSHOLM (LHWI) (39/-/1972) ex HAGAN SENIOR - 86 ex
H.INGEBRIGTSEN - 83 - G.M.Sørensen AS, adresse endret fra Skjerv
øy til Sørvær, hjemsted uforandret Ålesund (T-321-S).
M/S PONNY (LLYY) (47/-/1964) - fra Jarle Eiersland, Kristiansand til
Ponny AS, Utsira, hjemsted endret fra Kristiansand til Haugesund (R
196-U).
M/S REMIFISK (LIPD) (284/—/1979) - fra Nord Troms Fiskeriselskap
AS, Fjordgard/Tromsø til Remifisk Havfiske AS, Senjahopen/Tromsø (T
93-BG).
M/S REMØY FJORD (LLBR) (1.899/-/1988) ex KAASSASSUK - 99
ex ABEL EGEDE - 90 - fra Remøy Sea Tind AS, Fosnavåg/Ålesund til
Remøy Sea Fjord AS, Fosnavåg/ Ålesund (M-88-HØ).
M/S ROLLON (LEXE) (183/-/1980) ex KVALØYVÆR - 01 ex NOT
BAS - 95 ex SIVERT SENIOR - 92 ex HANNE BIRGITHE - 86 - Rol
lon AS, Hammerfest/Vardø (F-20-H).
Adresse endret fra Hammerfest til Værøy.
M/S SONTOR (LHEO) (479/-/1966/71/90) ex KROSSFJORD II - 01
ex KROSSFJORD - 00 ex GULLSTEIN - 89 ex ELGO - 85 ex KARL
ANDREAS - 81 - Sontor AS, Fjørtoft Ålesund (fått disp. c/o Ingrids
Regnskapskontor AS, Ellingsøy) (M-201-H).
M/S SPITSBERGEN (LHZR) (631/-/1988) ex QILALUGAQ - 96
- fra Tømmervik Trål AS, Stokmarknes til Hansen Fiskebåtrederi AS,
Stokmarknes (N-2-H).
M/S TROMSTIND (LFVB) (38/-/1977) ex MAY-TOVE - 97 ex
TROMSTIND - 95 ex KARTØY SENIOR - 86 - fra Tromstind AS,
Tromsø til Tromstind II AS, Skjervøy/Tromsø (T-301-S).
M/S TØRNSKJÆR (LELS) (99/-/1977) ex BRITT ANITA - 87 - endret
fra Oddvar Nes, Botnhamn/Tromsø til Oddvar Nes AS, Botnhamn/
Tromsø (T-122-LK).
M/S VOLSTAD VIKING (LAIR) (1.787/-/1975/87) - fra AS Kjølne
strål, Honningsvåg/Ålesund til Volstad Viking AS, Ålesund (M-17-A).
M/S VONAR (LJNQ) (306/255/1980/84/87/91/93) - Partredriet MS
Vonar Sigmund Finnøy ANS (Sigmund Finnøy), Harøy/Molde, omdøpt
til VONAR I (M-88-SØ).
M/S ØSTBAS (LJRG) (522/-/1963/69/74/90) ex VESTBAS - 78
- fra K/S Odd Lundberg A/S (Erling Lundberg), Gratangen/Harstad til
Bjørnøytrål AS (c/o Senja Maritime Kompetanse, Senjahopen), Båtsfjord/
Harstad (F-68-BD).

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 2002:
M/S FOSSNES (LAWW4) (11.542/16.880) - Rega Dhipping Ltd.,
Nassau/Bergen. (endret repr. Fra Aladdin Shipping Limited AS, Bergen
til Jebsen Carriers AS, Bergen, drift uforandret Wilson Ship Management
AS, Bergen).

" -

M/S NORDHAV (LAKC5) (5.846/4.469/1980) ex CRES - 98 - fra
Nor-Cargo KS (Nor-Cargo AS), Trondheim til Nor Cargo ASA, Oslo/
Trondheim.
M/S SEA CLIPPER (LARV5) (6.136/4.070/1971) ex TRANSBAL
TICA - 01 ex SEA CLIPPER - 98 ex COMMODORE CLIPPER - 96
ex EURO NOR -91 ex MISIDA -90 ex NORMANDIE -86 ex JUNO
- 79 - fra Aksjeselskapet Christiania Eiendomsselskap (Goliat Shipping
AS), Oslo til Royal Bank Leasing Limited (repr.: Sverre Andre Holm, drift;
Goliat Shipping AS), Edinburgh/Oslo

Februar 2002:
M/TAGRI VIKING (LAED5) (13.500/18.500/1997) - Hydroship A.S,
Porsgrunn/Oslo (drift endret fra Hydroship Services AS, Porsgrunn til
Barber Ship Management AS, Lysaker).
M/S ANTARES (JXFD3) (1.371/1.500/1969) ex GARDWILL - 91 ex
AMAZONE - 86 ex BELE - 75 ex TOR IRELAND - 75 ex BELE - 73
- SanTorini Shipping Limited, Nassau/Bergen (repr./drift: Sea Partner AS,
endret adresse fra Oslo til Lysaker).
M/S BLUE SKY (LATW4) (5.086/2.926/1074) ex FLIPPER - 94 ex
MONCAO - 86 ex TUULIA - 85 ex IGGESUND - 81 - Thasos Ship
ping Ltd., Nassau/Bergen (repr. Sunbay Management AS, Bergen, ny
drift: Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg).
M/S BLUE SUN (LASG4) (5.185/3.525/1975) ex KALMARSUND
- 93 ex MERZARIO OLIMPIA - 81 ex KALMARSUND - 77 - Kos
Maritime Ltd., Nassau/Bergen (repr. Sunbay Management AS, Bergen, ny
drift: Th.Jacobsen Management AS, Sarpsborg).
M/T EK-SKY (LAMS5) (4.173/13.786/1999) - Ekchartering AB &
Ekships AS, Donsö/ Arendal (repr./drift endret fra Orient Ship Manage
ment Norway AS, Arendal til OSM Norway AS, Arendal).
M/T EK-STAR (LAMT5) (8.829/13.450/1999) -Turus Shipping Limi
ted, Douglas/Arendal (repr./drift som EK-SKY).
M/T EKFJORD (LALB5) (6.823/10.815/1981) ex EKFJORD AF
DONSÖ - 98 ex BLUE SAPPHIRE - 89 ex CORTINA - 86 - samme
som EK-STAR.
M/S ENTERPRISE (LACL2) (6.389/8.709/1985) ex TORGNES - 96
- Enterpan S.A. c/o Parton, Moreno & Asvat, Panama/Bergen (endret
repr.fra AJ Invest AS, Bergen til Kristian Jebsens Rederi AS, Bergen, drift
uforandret Beltships Management AS, Bergen).
M/T EURO VIKING (LAEC5) (13.500/18.500/1997) - samme som
AGRI VIKING.
M/T HAI GAS (LAOQ4) (11.822/11.906/1991) ex KLE - 92 ex SKUL
TE - 91 - I/S Sydship X c/o SBK-Finans A/S, Aabenraa/Oslo. (drift endret
fra Hydroship AS, Porsgrunn til Barber Ship Management AS, Lysaker,
repr. Dag Henrik Nilsen, Oslo).
M/T HAVFRU (LALK2) (26.097/22.041/1973) ex VANDA - 87 ex VE-

ug.

Fossnes skifiet eier ijanuar.
Hun ble bygget i Szczecin i
1995.
(Ukjentfotografvia Per Alsaker)

SKIPET NR. 2 - 2002

45 —

Blue Sun og Blue Skyfikk
nye managers ifebruar. Her er
Blue Sun, fotografert av Göran
Freiholtz.
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NATOR - 86 - fra Partrederiet Havfru DA, Oslo til Partrederiet Century
DA, Oslo (drift uforandret Bergesen D.Y. ASA, Oslo).
M/T HEBRIS (LMKR3) (15.397/20.566/1983) - fra KS AIS Nordsjøgas
II, Oslo til Hektorgas AS KS, Oslo (drift uforandret Bergesen D.Y. ASA,
Oslo).
M/T HERMION (LNBH3) (15.399/20.567/1984) - fra K/S AJS
Hermion, Oslo til Hektorgas AS KS, Oslo (drift uforandret Bergesen
D.Y.ASA, Oslo)
M/T HUGO N (LATT5) (34.582/46.486/1980) ex AHKATUN - 99
- General Gas Carrier Corporation II Ltd., Douglas/Oslo (endret drift fra
Bergesen D.Y. ASA, Oslo til Denholm Shipping Norway AS, Oslo, repr.
Erik Stavseth, Oslo).
M/S KETTY BRØVIG (LAJH5) (3.329/4.115/1984/89) ex ROCKA
BILL - 98 ex HASSELWERDER - 94 ex GRACECHURCH CROWN
- 90 ex HASSELWERDER - 89 ex CITY OF MANCHESTER - 85 ex
HASSELWERDER - 84 - MS AKetty Brøvig@ Schiffahrtsgesellschaft
mbH & Co., Winsen/Luhe/Farsund. (Endret drift fra Brøvigs Rederi AS
til Brøvig Invest AS, Farsund).
M/S NORDBULK (LASX4) (1.937/2.524/1970) ex RUNNING BEAR
- 94 ex EURO PARTNER - 87 ex HELENE GRAEBE - 83 ex SEEBERG
- 78 ex STRÖMBRON - 73 sjsø. SEEBERG - fra Edv.J.Andreassen &
Sønn, Bodø til Tyssheim Shipping AS, Austrheim, omdøpt
til HEIMBULK og hjemsted endret fra Bodø til Bergen, (senere drift til
Karmøy Skipsconsult Management AS, Skudeneshavn).

M/S NORDHAV (LAKC5) (5.846/4.469/1980) ex CRES - 98 - fra Nor
Cargo ASA, Oslo til Cargoferry AS, Høvik (C.H. Sørensen Management
AS, Arendal). Hjemsted endret fra Trondheim til Moss.
M/T OSCAR VIKING (LAWE4) (18.152/36.060/1983) ex OSCAR
GAS - 96 ex TIELRODE - 90 sjøs. PETROGAS II - Hydroship A.S,
Porsgrunn/Oslo (endret drift fra Hydroship AS, Porsgrunn til Barber Ship
Management AS, Lysaker).
M/T PROGRESS (LAHC4) (58.078/111.777/1991) ex NYHVAL - 96
- White Carrier Pte. Ltd., Singapore/Haugesund (Endret repr. fra Petter
Olsen, Oslo til Tor Erik Aarlot, Haslum, drift uforandret: International
Tanker Management Norway AS, Sofiemyr).
M/T PROSPECT (LAOY4) (58.078/110.689/1992) ex NYHAAP - 96 Green Navigation Pte. Ltd., Singapore/Haugesund (Repr. og drift samme
som PROGRESS).
M/T STEVEN N (LATU5) (33.807/40.605/1979) ex MONTERREY
- 99 -samme som HUGO N
Mars 2002:
M/T JAHRE VIKING (LADU4) (260.851/564.763/1976/79) ex
HAPPY GLANT -91 ex SEAWISE GLANT -89 - Loki Stream AS, Oslo/
Sandefjord, c/o Jahre-Wallem AS, Sandefjord.
M/T JO BREVIK (LAHC2) (19.685/33.490/1986) - fra K/S AJS Brats
berg, Porsgrunn til Hazel Shipping Pte. Ltd. (Jo Tankers AS), Singapore/
Bergen. Hjemsted endret fra Porsgrunn til Bergen.

• A-

Jo Brevik har nå
nåfatt
fått Bergen
Hagen
som hjemsted.
(Ukjent
fotografvia Per
Per Alsaker)
(Ukjentfotografvia
Alsaker) L..:—I_—. —A.
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Passasjerbåten La Vida ex
Sjernarøyforlater na norske
farvannfor en videre karriere i
Nederland. (Ukjentfotografvia
Per Alsaker)
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M/S KARIN (LAJC4) (2.135/2.530/1970) ex SAMO - 91 ex SCOT
VENTURE - 90 ex SAMO - 90 ex NOVIA - 86 ex SAMO - 86 ex ANJA
- 86 ex NOVIA - 85 ex MERCIA - 81 ex BRAGE - 79 - Kenworth Ship
ping Limited, London/Bergen (drift endret fra Sunbay Management AS,
Bergen til M. Hannestad AS, Berg i Østfold).
M/S LASKA (LARI5) (2.595/3.689/1973) ex OLGA I - 01 ex RESO
LUTE - 94 ex GIMO TELLUS - 92 ex SIRA OCEAN - 90 ex MARE
PRIDE - 88 ex NEDLLOYD PRIDE - 83 ex MARE PRIDE - 82 ex
ATLANTIC DUKE - 81 ex STUART PRINCE - 79 ex ATLANTIC
DUKE - 77 ex JOACHIM - 75 - Ask Marine Services Ltd., Wilmington,
Del./Oslo (drift endret fra Montana Maritime LtdAS., Oslo til Octogone
ANS, Tønsberg).
M/T TRANS BORG (LARR2) (3.541/5.300/1980) ex KONG
STRAUM - 87 ex BRAGE BALTIC - 85 - Trans Borg KS (Brødrene
Klovning s Rederi AS), Haugesund omdøpt til SIRA BORG.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2002:
Flytedokk A.F.D.58 (LHVJ) (6.329/—/1957) - Dokk I AS, Drammen
- solgt til Storbritannia
M/S BARMØYFERJA (LLNJ) (56/-/1925) ex VETLEFJORD - 78 ex
FREDERICIA - 46 ex VEMMENÆSSUND - 38 - partrederiet Barmen
(Asmund Peder Barmen), Barmen/Måløy - slettet 29.01.2002 som forbst
(forlist i 1994).

'-ÉiyW^l'- V.';»:>
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M/S HEIDI (LDHQ) (-/-/1952) - Rolv Rasmussen, Vedavågen/Grimstad
(R-21-K) - slettet 22.01.2002 som kondemnert (ble senket i Nedstrands
fjorden 13.05.2000)
M/S KVITNES (LLFX) (318/-/1967/77) ex FISKENES - 00 ex SÆTERØY - 70 - West Longline Group AS, Selje/Ålesund (SF-7-S) - solgt
til Island
M/S LA VIDA (JXDT) (308/-/1958/93/94) ex SJERNARØY - 93 Fjordlink AS, Gressvik/Fredrikstad - solgt ril Nederland
M/T NAVION ODIN (LLGP) (65.878/95.900/2001) - Navion Mari
time AS, Stavanger - overført til Bahamas
M/S OSFJORD (LLMB) (290/770/1963) exÅLFJORD - 01 ex CANA
RY - 87 ex MOGARD - 82 ex LISBETH - 80 ex GARMO - 68 - Odd
Magne Stabben, Hagavik/Haugesund - solgt til Ekvatorial-Guinea
M/S RIKO (LJQO) (78/-/1988) ex GURTO CUANA VALE - Kvitsøy
Maritime Senter AS, Kvitsøy/Haugesund - solgt til Skotdand
M/S RØRINGEN (LLJB) (49/-/1945) - Partrederiet Ryberg og
Hardy ANS (Ronny Arve Hardy), Værøy/Mandal (N-64-VR) - slettet
24.01.2002 som kondemnert (ble senket på godkjent dumpeplass i Værøy
kommune 17.04.2001).
M/S SVALBARD (LACO) (247/-/1936/66) ex SJØVEIEN - 84 ex
MAKRELE - 52 - Oslo Corporate AS, Oslo - solgt til Sverige
Rig TRANSOCEAN ARCTIC (JXCX) (22.194/-/1986) ex ROSS RIG
- 96 - Transocean AS, Tananger/Sandefjord - overført til Marshalløyene
Rig TRANSOCEAN WINNER (LFTB) (17.580/-/1983) ex TREA
SURE SAGA - 97 - Transocean ASA, Tananger/Tønsberg - overført til
Marshalløyene

Siste reisfor Røstfisk T-37-LK.
Hun var opprinnelig lokalrute
båten Rypøyfor FFR, men ble
bygget om tilfiskebåt i 1987.
(Foto: Båfoto)
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Bøyelasteren Catherine Knutsen .
skiftet til NIS-registrering i mars.
(Ukjentfotografvia Per Alsaker)
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M/S TYRVING (LARO) (430/-/1989) ex DRAUPNER - 99 - HSD Sjø

M/S HAGSET SENIOR (LJUZ) (99/-/1963) - Partrederiet M/S

AS, Bergen/Haugesund - solgt til Taiwan
M/S VARDHOLM (LLLL) (133/-/1945) ex ESPENES - 47 - Jahn

AHagset Senior@ (Per Agnar Hagset), Midsund/Molde - slettet
11.03.2002 som opphugget (Ble kondemnert i 1992).
M/S LAUPAREN (LENW) (217/-/1990) ex STUIFDIJK - 92 - Møre

August Holthe, Foldereid/Sortland - slettet 25.01.2002
M/S VESTTIND (LHLU) (815/-/1978/85/95) ex BØTRÅL IV - 94
- AS Havfisk, Melbu (N-30-H) - solgt til Belize
M/S ØYVIND (LIPK) (32/-/1979) ex BJØRNØR - 01 - Øivind Sæter,

og Romsdal Fylkebåtar AS, Molde - solgt til Sankt Vincent og Grenadi
nene

Molde/Namsos - solgt til Danmark

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Februar 2002:
M/S BAS (LNBK) (679/850/1966) ex SØREN FRIDOLF - 84 - Bas

Januar 2002:
M/S DOGGER (LAYL4) (1.092/1.585/1976) ex DOLLARD -96 ex

Shipping KS, Haugesund - solgt ril Panama
M/S HINLOPEN (LLKX) (752/550/1967/82/86) ex STOIK - 01 ex
HINLOPEN - 99 ex STÅLTIND - 98 ex OLE-WIRUM - 75 - Arktisk

- overført til Bahamas, samme navn, signal
M/T DOROTHEA SCHULTE (LAPP4) (4.884/6.113/1981) - Dale

Marin AS, Tromsdalen/Tromsø - solgt til Polen
M/S LYSEFJORD (LHCY) (659/-/1969) ex RENNESØY - 92 - Ro

Limited (Intercon AS), Douglas/Oslo - overført til Isle of Man
M/S FORTUNA (LAUL4) (1.094/1.514/1979) ex ARKLOW GLEN

galand Trafikkselskap AS, Stavanger - solgt til Sankt Vincent og Grena
dinene

- 94 ex TROMP - 84 - Fortuna AS (Misje Offshore Marine AS), Bergen

M/S RITA (LCDW) (24/-/1950) - Rolf Einar Kristiansen, Engavågen/
Lillesand

DOGGERSBANK - 95 - AS Ami (Misje Offshore Marine AS), Bergen

- overført til Bahamas, samme navn, signal
M/T HERMANN SCHULEE (LATP4) (4.884/6.113/1980) - Monet

(N-270-ME) - slettet 04.02.2002 som kondemnert ((kondemnert i

Trading Limited (Intercon AS), Douglas/Oslo - overført til Isle of Man
M/T LIT AG STAR (LAWB4) (4.407/5.961) ex EPSILONGAS - 96 -

Glombergan 04.05.1999).
M/S RØSTFISK (LAHT) (214/-/1968/87/95) ex GULGOVÆRING

Hellison Business Corp. (Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo - solgt
til Panama

- 92 ex RYPØY - 87 - Røstfisk AS, Godøy/Vardø - slettet 14.02.2002 som
opphugget.
M/S SJØVEG I (LFOV) (66/-/1931) ex BILFERJA - 4? - Aqua Marin
AJS, Jakobsli/Trondheim - slettet 07.02.2002 som kondemnert (ble senket
i 1985).

Februar 2002:
M/S BERGON (LAFR5) (3.700/5.515/1978) ex BERGÖN - 97 ex
MINI STAR - 83 - B&N Nordsjøfrakt AS c/o BDO Lorange og Brønde
DA (B&N Shipmanagement c/o Th.Jacobsen & Co. AS, Sarpsborg),

M/S TENDRINGE (LNHI) (133/-/1956) exTAMSØY- 74 -Tendrin

Oslo - solgt til B & N Rederi AB, Skärhamn, Sverige som BERGÖN,

gen AS, Myre/Sordand - solgt til Spania for reg. Tenerife
M/S VESTFART II (LNPE) (730/1.001/1948/67/99) ex VESTFART

med signal SKRA.
M/S LOYAL TRADER (LAX04) (1.861/2.958/1972) ex BULK MAS

- 97 ex CLUPEA - 67 ex STAR VI - 65 - Norsk Skipsbrukt Tom Martin

TER - 95 ex SOKNATUN - 93 - Loyal Trader AS (Louis Ormestad AS),

Sjuve (Tom Martin Sjuve), Kristiansand/Florø - solgt til Tonga, omdøpt
ril PACIFIC.

Sandefjord, konkurs, tvangssalg ril Sankt Vincent og Grenadinene
M/S MACADO (LAKP5) (6.996/9.650/1985) ex ABITI MACADO
- 96 - B&N Nordsjøfrakt AS c/o BDO Lorange og Brønde DA (B&N

Mars 2002:
M/T CATHERINE KNUTSEN (LJPU) (77.352/141.071/1992/98/99)
ex TANANA - 99 ex WILOMITANANA - 97 - Knutsen Bøyelaster IX
KS, Haugesund - overført til NIS, samme navn, signal LJPU3.
M/S H. ØSTERVOLD (JXMU) (2.181/991/1987) - H. Østervold AS,
Torangsvåg/Bergen - solgt til Belize

Shipmanagement c/o Th.Jacobsen & Co. AS, Sarpsborg), Oslo - solgt til
Akcine Bendrove Lietuvos Juru Laivininkyste, Klaipeda, Lithauen, om
døpt til SVILAS, signal
M/T OGC AMERICA (LAIH5) (31.717/39.443/1972) ex MUNDO
GAS AMERICA - 98 ex GARMULA - 79 - Oslo Gas I L.P. (Havinvest
Management AS), Monrovia/Oslo - solgt til Liberia for opph. Ank. Alang
15.03.2002 for opph.
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Bergens-båten Dogger ble
utflagget til Bahamas ijanuar
2002. Hun var bygget som
Doggersbank av Delfzijl
i 1976.

fe
ét

(Ukjentfotografvia PerAlsaker)
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M/S ROSITA MARIA (LACU4) (2.316/2.600/1977) - Container Ship

ers Norway AS), Douglas/Grimstad - overført til Frankrike, samme navn,
hjemsted Port aux Francais, signal FNJL.
M/T BERGE INGERID (LAPB5) (169.752/357.345/1977) ex BERGE

AS, Larvik - solgt til Lubeca Marine Management (HK) Ltd., Antigua og
Barbuda omdøpt til ROSITA, signal
M/S SEA CLIPPER (LARV5) (6.136/4.070/1971) ex TRANSBAL
TICA - 01 ex SEA CLIPPER - 98 ex COMMODORE CLIPPER - 96

BROKER - 98 ex BT BROKER - 90 ex WIND ESCORT - 85 - Bergesen
DY Shipping AS (Bergesen D.Y ASA), Oslo/Stavanger - solgt til Tyskland

ex EURO NOR - 91 ex MISIDA - 90 ex NORMANDIE - 86 ex JUNO

for reg. på Comorene
M/S CALYPSO (LACX5) (1.104/1.580/1977) ex ALICE - 96 ex CA

- 79 - Royal Bank Leasing Limited (repr.: Sverre Andre Holm, drift: Goliat
Shipping AS), Edinburgh/Oslo - overført til Caledonian MacBrayne Ltd.,

LYPSO - 95 - Pride Seaservices AS (Inter Marine Øystein Hansen, Far

Greenock, Storbritannia, omdøpt til HASCOSAY, for reg. i Antigua og
Barbuda.

sund), Florø - solgt til Panama
M/S GREEN FRIO (LISB3) (1.183/2.432/1979) ex NORCAN - 92

M/S SKANDI HAV (LHKJ3) (4.249/3.680/1983/87) - DOF Rederi

- Gefa Invest AS, Bergen - overført til Bahamas, samme navn, hjemsted

AS (DOF ASA), Storebø/Bergen - overført til NOR, samme navn, signal
LLTZ.

Nassau med signal C6SK2.
M/S GREEN FROST (LAIE5) (3.398/2.979/1985) ex NIDAROS - 93

M/S UNOBULK (LJFE3) (2.138/2.250/1983/94) ex FJORDVANG
- 98 ex MARPOL GYDA III - 94 ex EIDE RESCUE VI - 93 ex GRA

ex OLAVUR GREGERSEN - 88 - Green Frost Invest AS, Bergen - over
ført til Bahamas, samme navn, hjemsted Nassau med signal C6SK3.
M/S LADY GRACE (LAUE5) (1.992/2.936/2002) - Partrederiet Inter

NITZ - 91 - FB Invest AS, Greåker/Måløy - solgt til Barbados til Dallas
Shipping Ltd., omdøpt til OLGA, signal

national Offshore Services AS (Farstad International AS/Farstad Shipping

M/S AUTOLINE (LAPW4) (7.069/1.550/1983) - UECC (IOM) Limi

ASA), Ålesund overført til Isle og Man, samme navn, hjemsted Douglas
med signal VSUF7.
M/T MEGA PILOT (LAFV4) (114.658/232.378/1975) ex AMBRA

ted (repr.: Nils-Henrik Jaeger, Nesøya, drift: United European Car Carri

WELALER - 93 ex ASIA MARU - 90 ex ALTHEA - 79 - Mega Pilot KS

Mars 2002:

*
l

*
7-

v i m, us** .**“» *

i

7
annaååkt:..'

Den eldre gasstankeren OGC
America, herfotografert som
Mundogas America, ble solgt til
Liberia ifebruar 2002. (Ukjent
fotografvia PerAlsaker)
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To av Green-båtene ble overført
til Bahamasflagg i mars. Her er
Green Frost på vei inn Byfjor
den i Bergen. (Foto: Shipsfoto
West - Bjøm Ottosen)
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v/Pareto Management AS (Mosvold Shipping AS/Farsund Shipping AS),
Oslo/Farsund - solgt til opph.
M/T PINK STAR (LAJX2) (18.227/32.755/1975) ex FALCONER - 93
ex IVER FALCON - 93 ex DAHLIA - 88 ex CEDAR - 85 ex RYUTAI
MARU - 78 - Pink Star Shipping Ltd. (Kjelman Shipping AS), Road
Town/Oslo - solgt ril Gibraltar for opph. Ank. Alang 16.03.2002 for
opph.
M/S SEATERN (LAUC5) (11.909/5.710/1973) ex KUNDA - 02 ex
SEATERN - 01 ex RIJNFFAVEN - 98 ex WESTÖN - 95 ex ORION
- 85 - Seatern KS c/o Christiania Eiendomsselskap AS (Goliat Shipping
AS), Oslo - overført til NOR, samme navn, med signal LLWU.

M/S STEINBJØRN (LMEG3) (1.047/1.495/1973/80/95) ex JYL
LAND - 89 - AS Steinbjørn (Norwegian Tale Minerals AS), Knarrevik/
Bergen - solgt til Rashawan E.S.F.M., Alexandria, Egypt, omdøpt til NA
DERI for registrering på Tonga.
M/T VIKSTRAUM (LAWD4) (5.985/6.956/1981) ex SNARK - 95
ex OT-ACID - 90 - Utkilen Shipping AS (Anders Utkilens Rederi AS),
Bergen - overført til Bahamas, samme navn, hjemsted Nassau med signal
C6SJ3 (Vestland Rederi AS, Avaldsnes).

Odin
I SKIPET 4/1998 side 1 er det spørsmål
om hvilket skip Odin kan være (foto ffa
1934). Ifølge SKIPET 3/1992 side 10,
må det være ex Asker (1893), som ble
solgt til Anda i 1952, og som rigget henne
ned til lekteren Odin. Ifølge flåtelisten ble
den hugget opp i mai 1973. I SKIPET
4/1987 side 70 under Drivgods, skriver
AJK at en lekter med navn Odin i 1972
kan være ex Skjervøy (1905) Troms Fylkes
D/S, om hun da ikke ble opphugget av
Hovding, som hun var solgt til. Dette
I m jo også være riktig i 1972.
itolge FFDS-bok ha 1991 solgt
1965 til Hovding lor opphugging. Det
behowi jo ikL '..uv den
1954, som i 1972?
Red. anm.: Ovenståendc innlegg fra Olav
K. Westby, Finnsnes, ble skrevet i 1999,
og har nok dessverre blitt liggende i redaksjonen siden da. Vi beklager!
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Er Skjervøy Odin? Foto via Olav K. Westby.
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Finnmarken over Frøysjøen på sørgående 12. mai 2002. Foto: Frode Folkestad.

Finnmarken ble døpt ved Kleven Verft i
Ulsteinvik, torsdag 4. april kl. 12.00. Etter
dåpen var det tur til Geiranger for inn-

Lofoten
flyttetfla Brattvåg til Fiskerstrand verft
Tirsdag 23. april kl. 13.30 ble Lofoten slept

D/S Lofoten (1932)
siste hurtigruteskip som hadde dampmaskin
D/S Lofoten ble bygd i 1932 ved Fredrikstad Mek. verksted og overlevert Vesteraalens Dampskibsselskab 12.februar 1932.
Skipet seilte i alle år i hurtigrutefarten til
14-mai 1964, siste halvåret under navnet
Vågan for å frigi navnet til nybygget Lofoten
fra Akers Mek Verksted
rraAKersivteic. verKstea.
Båten ble solgt til Hellas, som ombygd
fikk hun navnet Kypros. Hun fikk en tra-

budte gjester. Fredag 5. april var skipet til
1 Aksund og lørdag 6. april kom hun til
Bergen på morgenkvisten. Udandstur fra 6.
aPrik2°- aPril er gj engkt 1 SkiPet nr- 1 1 årNye Finnmarken gikk fra Bergen lørdag
20.april kl. 20:00 på jomfrutur iHurtigrutll . KJrkcnCjS med retuor Ub e 1 er§en
1 mai. Pa sydgaende matte Sandnessjøen
sløyfes 29. april pga. sterk vind. HTS-hur
./„
D„
IV,
.
matte frakte passas,etene «1/
fra hurtigruta mens hun la utforbi moloen

fra Brattvåg Verft til Fiskerstrand Verft hvor
hun ankom omlag tre timer senere, omlag
kl. 16.30. Huragruteskipet blir hggende
her Inntil vldere

gisk skjebne da hun brente på fart til Italia
10. november 1966. Hun ble deretter kondemnert og hugd opp.
_ T/7_ __ c „
°Y?rS0,g TFD$garsa™m™
tdNordnorges Dampskipsselskap (NNDS)
Fredag 8. mars ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i TFDS og OVDS.
Her ble det besluttet og slå sammen TFDS
og OVDS til NNDS. Bednftsforsamlmgen
i NNDS hadde sitt første møte i Narvik
15. april. Planen er at frisjonen skal være på
plass til sommeren.

1 Sandnessjøen.

Skipet fikk navnet Trollfjord. Hun er
blitt forsinket og formell overtakelse fant
sted 13. mai i Trondheim hvor hun ankom
på ettermiddagen rett fra FMV Dåpen fant
sted i Trondheim tirsdag 14. mai kl. 12.00.
Kort tid etter samme dag avgikk skipet til
Bergen og parallellseilte med Finnmarken
ut Trondheimsfjorden og hun la til kai ved
Festningskaien onsdag 15. mai ved 11.00tiden jomfruturen fra Bergen gikk lørdag
18. mai kl. 20.00. De planlagte visnings
turene til udandet ble avlyst som følge av
utsatt levering fra FMV.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Ny hurtigrute, Finnmarken
Før Finnmarken ble satt inn på utenlandstur og jomfrutur hadde skipet et opphold
i flytedokken ved Fiskerstrand Verft. Hun
var i flytedokken 8. og 9. mars.

Finnmarken
har hatt sitt første anløp i Trollfjorden
Natt til søndag 5. mai på nordgående var
finnmarken i Trollfjorden for første gang.
Dette sk.edde
. skipets andre tur i
Umt[ ’ n
5
'
Lofoten tatt ut av rute midlertidig
fa 2. februar
Hurtigruteskipet Lofoten avsluttet ruten
sin i Bergen lørdag 2. februar. Hun var litt
forsinket og kom til kai ganske nøyaktig
kl. 15.00. Skipet taes midlertidig ut av rute.
Hun forlot byen samme kveld kl. 23.00 uten
passasjerer og seilte nordover til Brattvåg
(nordom Ålesund) og la til kai ved Brattvåg
Verft. Her ble skipet brukt til losjiskip.

D/JJ (TFDS)
Nye hurtigruter / Trollfjordforsinket og døpt
lufJJ J
& 7
TFDS inngikk kontrakt med Fosen Mek.
S
Rasa
y

Trollfjord og Nordstjemen parallellseilte på
Byfjorden lørdag 18. mai
Trollfjord gikk på fjorden lørdag 18. mai
på formiddagen og testet utstyr mm. Da
det nærmet seg tidspunktet for ankomst
av sørgående hurtigrute Nordstjemen gikk
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HaraldJarl er solgt
Gammelhurtigruta Harald Jarl er solgt til
et britisk selskap. Dette skjedde l4.mai
og i helga 18./19.5 seilte Harald Jarl fra
Frengen. Gammeldama skal seile i et nos
talgicruise i Storbritannia.
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Polarlys - varmentvikling i maskinrommet
Søndag 19. mai ved 9-tiden oppstod det
overoppheting i varmegjenvinningskjelen
ombord i Polarlys. Skipet var da en halv
time sør av Havøysund. Skipet gikk til kai
og passasjerene ble tatt på land midlertidig.
Kjelen ble koblet fra og kl. 10.40 forlot Po
larlys Havøysund og fortsatte turen nord
over til Honningsvåg noe forsinket.

Generasjonsskifte på Byfjorden mellom Bergen og Askøy 18. mai 2002. Nordstjernen far avlösning av
den nye Trollfjord. Foto: Frode Folkestad.

Color Line
Trollfjord henne i møte ved Askeneset og
begge skipene parallellseilte innover Byfjorden til Florvåglandet på Askøy hvor de
skilte lag og gammeldama seilte først til kai
og nybåten fulgte hakk i hel. Dermed var
Nordstjernen sin avløserperiode i hurtigruten over for denne gang.
Begge skipene forlot Bergen om kvelden
ved 20.00-tiden. Gammeldama gikk først
nordover tett fiilgt av Trollfjord. Nordstjernen gikk til Fiskerstrand Verft for div.arbeid
foran Svalbardsesongen. Nybåten gikk
nordover i ordinær rute.
Søndag morgen i Måløy var et flott skue.
To hurtigruter på nord og sørgående Nordlys i 0430-tiden.

Nordstjernen — sommerfartpå Svalbard
Også til sommeren skal Nordstjernen gå i
sommermte på Svalbard. Iår blir det visse
endringer i programmet. Gammeldama
seiler i starten av sesongen fra Tromsø til
Longyearbyen, og seiler lokalt på Svalbard
gjennom sommeren. Etter at siste mr er
slutt i Longyearbyen blir det overseiling til
Tromsø igjen.
Nordstjernen seiler fra Tromsø torsdag
20. juni og ankommer Longyearbyen fre
dag 21. juni.
Første Svalbardcruise starter lørdag 22.
juni fra Longyearbyen og fredag 6. september avsluttes siste cruiset i Longyearbyen.
Samme dag (6.9) forlater Nordstjernen
Svalbard og er tilbake i Tromsø lørdag 7.
september.

Nye Midnatsol
28.12.2000 erklærte TFDS opsjon og
bestilte enda et nytt hurtigruteskip for levering 15. mars 2003. Dette blir et søsterskip
av Trollfjord og skal også bygges ved Fosen
Mek. FFun får navnet Midnatsol. Skroget
skal komme til Fosen i juni.

Nordlys i drift
Tirsdag 19. februar kl. 10.15 stoppet
begge motorene ombord i Nordlys. Skipet
befant seg da nord for Vikinge lykt, mel
lom Nesna og Ørnes. I sundet var det for
dypt til at hurtigruta kunne få ankerfeste,
En ferge kom til unnsetning og la seg på
siden av Nordlys som dermed drev rolig
over sundet til hun kom så langt inn at

Haraldfari - hotellskip i Frengen
for Trollford-mannskapet
Haraldfari ble tatt ut av rute i Bergen 20.
oktober 2001. Dermed var det slutt for
enda en gammel traver i hurtigrutefarten.
Samme kveld bar det videre til Oslo med
ankomst dit 22.10.01. Mandag 29. oktober 2001 forlot skipet Oslo og ankom
Frengen Verft i Rissa onsdag 31.oktober.
Her har skipet lagt som «hotellbåt» for leiearbeidere ved verftet Fosen Mek. Verksted
i Rissa. Den siste perioden før Trollford ble
levert fra FMV ble gammeldama benyttet
som overnattingssted for deler av mannskapet til nybåten.

hun fikk ankerfeste. Etter en time fikk hun
maskinene i gang igjen og fikk koblet over
til dieseldriff. Vann i brennolja var årsaken
til uhellet. Skipet seilte sørover til Sandnes
sjøen for egen maskin og la til kai der ved
16-tiden.
Grunnet uhellet ble det forsinkelser i
ruta- Skipet tok opp igjen ruta fra Sandnessjøen tirsdag 19.2 kl. 18.00 og anløp
Brønnøysund ca. 20.nO. Rørvik ble anløpt
rundt midnatt og onsdag 20. kom skipet
ul Trondheim omlag Id. 09.00. Fra Trond
heim seilte skipet i rute sørover,

Sandeford ligger fortsatt i opplag i Dram
men. Hun ble solgt 01.02.2001 til Los
Cipreses SA i Uruguay.
Samme selskap har tidligere eid hurtig
ferja Silvia Ana L. Den nye eieren har ikke
hentet skuta ennå.
Color Festival—propellskade
Ved ankomst Hirtshals lørdag 23. februar
kl. 08.00 fikk Color Festivalen propellskade
og ble tatt ut av ruta mellom Hirtshals og
Oslo. Samme formiddag forlot skipet
Hirtshals og gikk til verksted i Hamburg.
Mandag 11. mars var skipet tilbake i
rute igjen.
Prinsesse Ragnhild — brann i maskinrommet
Natt til fredag 1. mars omlag ved 0100tiden oppstod det brann på ene hovedmo
toren. Skipet var da på tur mellom Oslo og
Kiel. Brannen var raskt under kontroll og
skipet fortsatte ferden mot kiel hvor hun
ankom ved 15-tiden samme dag. Ruten
Kiel-Oslo ble innstilt og skipet ble reparert
i Kiel.
Onsdag 13. mars var skipet tilbake i rute
igjen fra Kiel.
Prinsesse Ragnhild utbedring ved kai i Oslo
I tidsrommet tirsdag 9. april t.o.m. fredag
12. april lå Prinsesse Ragnhild ved kai i Oslo
pga. div. utbedringsarbeid. Hun var tilbake
i rute lørdag 13. april fra Oslo.
Kronprins Harald— dokking
Fra 4. april-13. april var Kronprins Harald i
dokk for ettersyn. Ruta Oslo-Kiel gikk med
bare en båt i dette tidsrommet.
Fjord - Line
Fjord-Line har økt sommer-programmet
sitt for Bergen slik at hun får 4 avganger i
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sommer fra Bergen. Jupiter seiler med sam
me rutefrekvens også denne sommeren.
Bastø - Fosen as
I tillegg til Bastø I og Bastø II i rute mel
lom Moss-Horten fortsetter leieferja Sogn
foreløpig i rutefart på Oslofjorden frem til
30. september.
Flekkef}ord Dampskipsselskap
Hidrasund II som ble avløst av Hidraferja
ligger nå i opplag i Flekkefjord.
L. Rodne & Sønner, Stavanger
Rødne har bestilt en nyutviklet 20-meters
hurtigbåt hos Brødrene Aa i Hyen for leve
ring våren 2002. Gjennom en periode på
30 år har Rødne motteke ni båtar frå dette
båtbyggeriet. Hyen-verksemda er dermed
tilbake i båtbyggarfaget etter sju års fråvær.
Brann i maskinrommetpå Rygerskyss
Fredag 15. februar i 14.30-tiden oppstod
det brann i maskinrommet ombord i
Rygerskyss. Hurtigbåten var i fart mellom
Skjølvik og Usken da uhellet skjedde. En
fiskebåt kom til og tok ombord de 6 passa
sjerene og skysset dem til Usken. Halonan
legget ble udøst og brannen var over i løpet
av noen minutter. Senere på ettermiddagen
fikk båten assistanse av Clipper. Etter kort
tid var båten i rute igjen.
Brann i maskinrommetpå Lyse Express
Ved 15-tiden torsdag 21. februar oppstod
det brann i maskinrommet på Lyse Express.
Båten var i fart mellom Sør-Talgje og Fogn
da uhellet skjedde. Brannen ble slokket ved
hjelp av halonanlegget ombord. En annen
Rødnebåt, Rygeraa kom til assistanse og
slepte Lyse Express til kai på Reilstad for
nærmere undersøkelser. Etter kort tid var
Lyse Express i rute igjen.
Rogaland Trafikkselskap AS (RT)
Fjordlys
RT har bestilt ny hurtiggående kombibåt
til Lysefjorden hos Oma Båtbyggeri, Stord
for levering i mai 2002.
Nybåten får navnet Fjordlys. RT har
planlagt dåp i Stavanger 15. juni.
Hurtigferge
RT har bestilt ny hurtigferje hos Fjellstrand
AS for levering i april 2003. Ferja skal gå i
rute mellom Tau og Stavanger.
Lysejjord solgt til karibien
Vi har fått opplyst at Lysejjord er solgt til
Karibien. Ny eier er Bequia Express Comp.
Ltd., Sanct Vincent.
Eierskifte fant sted 15.februar.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
overtok to hurtigbåtruter i Ryfylke
fira 1. januar 2002.
TTS har blitt tildelt anbudsrutene fra 1.
januar 2002 med hurtigbåt mellom Sta
vanger - Jørpeland og Stavanger - Jelsa.
Rederiet har nå bestilt to nye katamaraner
ved Båtservice Verft i Mandal. Pga. kort le
veringsfrist skal ene båten bygges hos Oma
Båtbyggeri på Leirvik på Stord og være klar
i mars. Katamaranene blir søsterskip med
plass til 180 passasjerer, lengde 28 m og
rutefart 30 knop.
Båten som leveres fra Mandal skal rulle
ut fra produksjonshallen 14. mars 2002
dersom alt går helt etter planen.
De nye båtene får navnene Vindafjord
(bygges i Mandal) og Strandajjord (bygges
på Stord)
Torsdag 21. mars i 11.00-tiden var Vin
dafjord ute og prøvekjørte utforbi Mandal.
Lørdag 6. april i 12.00 var Strandajjord
på prøvetur sør av Skjersholmane ferjekai
på Stord. Dette var en av flere prøveturer
for de to nybyggene.
Inntil nybåtene er klar for innsats leide
TTS inn fartøyer til rutene i Ryfylke-bas
senget.
TTS har leid hurtigbåtene Ryfylke og
Hidle fra RT til å gå i rutene inntil nybå
tene er klare.
TTS måtte imidlertid tilbakelevere Ry
fylke 21. mars siden OVDS kjøpte henne.
TTS leide inn bl.a. Clipper til å erstatte
Ryfylke.
Fredag 26. april ankom Strandajjord til
Stavanger fra Oma Båtbyggeri på Stord.
Jomfruturen gikk lørdag 27. april kl. 07.30
fra Stavanger til Hjelmeland.
Lørdag 27. april ankom Vindafjord til
Stavanger fra Båtservice Verft i Mandal.
Jomfruturen for denne båten gikk man
dag 29.april kl. 05.35 fra Stavanger til
Judaberg.
Lørdag 4.mai ble de to nye hurtigbåtene
døpt. Strandajjord ble døpt først på Jørpe
land om formiddagen. To timer senere ble
Vindafjord døpt på Sand.
Boknafjorden Ferjeselskap (BF)
Masfjord, Boknafjord og Rennesøy går en
travel sommer i møte på Boknafjord-sam
bandet. Alle tre ferjene har vært inne til
rutinemessig verkstedsopphold i vår.
HSD Sjø
HSD Sjø overtok 1 .januar innenriksferge
ne til BNR. Manger, Fedje og Nordhordland
vart overført formelt til HSD Sjø 7. januar
2002 mens Fedjefjord ble overført formelt
15.april.
Flaggruten/hurtigbåten M/S Sleipner
Vraket av Sleipner som gikk på grunn 26.
november 1999 ligg fortsatt ved Eide Ma
rine Services i Høylandsbygd.

Flaggruten/Hurtigbåten
M/S Draupner
Draupner utførte flåtetest vest av Mar
steinen om kvelden torsdag 14. februar.
Resultatet frå testen var ikkje 100 prosent
vellykka og båten gjennomførte fleire testar
seinare på ettervinteren.
Endeleg er Draupner i fart igjen. Første
tur gikk fra Bergen fredag 26. april kl.
16.20 til Stavanger.
Folgefonn på grunn
Onsdag 6. mars Id. 20:13 gikk Folgefonn
på grunn ved Hatvikskjæret. Hun klarte
og komme seg av og gikk til kai på Hatvik.
Ferja fikk propellskade og ble senere sendt
til Mjellem & Karlsen Verft i Bergen for
utbredring.
Bømlo ble først satt inn som avløserferge
fra 7.3 og noe senere overtok Eidford. Fol
gefonn er ventet tilbake i rute ca 20. juni.
Nordhordland i kaien ved Skiparvik
Søndag 10. mars kl. 17.30 om ettermid
dagen rente Nordhordland i kaien ved Ski
parvik i Gulen. Alle avganger etter 17.30
ble innstilt. Ferga fikk mindre skader og var
ute av drift kort tid. Haus ble satt inn som
avløser fra mandag 11. om morgenen.
Wergeland Shipping Kabelferje i Masforden
BNR har seld Radøy til Wergeland Ship
ping som overtok ruta mellom Duesund
og Masfjordnes frå 1. januar.
Den nye kabelferja vart sett i trafikk 28.
februar. Første tur gjekk frå Duesund kl.
13.40. Ho har fått namnet Fjon M. Garn
leferja skal ein ha i reserve no i oppstarten
av kabelferje-ruta.
Kvitsøy, første rogalandsferje i avløysarfart
på Fedje
Frå omlag 7. januar- og fram til 27. mars
gjekk Kvitsøy avløysing mellom Fedje og
Sævrøy.
Då nyferja var komt i rute onsdag 27.3
sigla Kvitsøy sør igjen til Stavanger.
Fedje ved Mastrevik mek.
Fedje var på verksted frå 7.1 hos Mastrevik
Mek. for ombygging/sjekk. Ho må m.a.
vøle blokka m.m.
Nokre månadar seinare vart ho sigla
tilbake til Steinestø. Onsdag 22. mai gjekk
ferja sørover om kvelden frå Steinestø
ferjekai.
Fedjeford endeleg i rute.
Fedjeford ble satt inn på ruta Sævrøy-Fedje
fra onsdag 27.mars og jomfruturen starta
kl. 10.05 fra Sævrøy.
Leieferja Kvitsøy hadde tatt ruteturen
før til Fedje og tatt farvel noe tidligere på
morgenen og begitt seg på tur sørover til
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hjemlige farvann noe før Fedjejjord seig inn
på havna på Fedje.
Godøysund-ekspressen med motorhavari
i Bjømefjorden
16. mai om ettermiddagen fekk Godøysund
ekspressen motorhavari i Bjørnefjorden på
veg til Godøysund. Det var fint ver då uhel
let skjedde. Passasjerane vart overført til ein
annan båt, medan havaristen vart slept inn
til Godøysund litt seinare på dagen. Båten
var i fart igjen etter kort tid.
Fylkesbaatane
Nyferja Nordfjord
Nordfjord vart sett i rute på Stårheim-Isane
frå 6. mars. Eid vart flytta til Måløy-Oldei
de frå 6.3 og Florøy vart sett inn på ruta
Dale-Eikenes frå 22. mars etter et mindre
verkstedsopphold. Vesle Lote vart dermed
ledig, gjekk i opplag 22.03 og ligg no ved
Solund Verft for sal.
Stårheimferjekai stengt
Grunna ombygging var ferjekaien på
Stårheim stengd måndag 25. og tysdag 26.
februar. Ferja gjekk siste tur frå Stårheim
måndag 25. kl. 10.10 og over til Isane.
Seinare turar måndag og heile tysdag gjekk
ferja mellom Isane og Lote. Onsdag 27. var
det vanlig rute mellom Stårheim og Isane
igjen.
Sognefjordpå grunn i Ånnelandssundet
I tett snødrev rundt kl. 01:00 natt til lørdag
2. mars gikk Sognefjord på grunn i Ånne
landssundet på veg til avløysarfart mellom
Moss-Horten. Ferja kom frå Indre Sogn.
Lørdag formiddag i ll:00-tida var ho på
vatnet att. Ho vart slept inn til Sløvåg på
formiddagen for å kartlegge skadane som
viste seg og vera omfattande. Både propell,
ror og aksling vart skada. Noko seinare vart
ho send til verkstad på Rubbestadneset hos
NSD- Wartsila. Vi skriv no 23. mai og ferja
er framleis på verkstad. Ho er venta tilbake
først midtsommars.
Gloppen dytta bortifiskebåt
Lørdag 2. mars omlag kl. 08.15 krasjet
Gloppen med en fiskebåt som var på veg ut
fjorden. Fiskebåten fikk bare mindre skade.
Ferja fortsette i ruta si etter kort tid.
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Her har «søstrene» kvild sidan hhv.
slutten av september / slutten av oktober
i fjor. Skagastøl var på plass i Sogn allerede
i midten av mai. Gudvangen går innover i
starten av juni.
FSF leiger Skudenesfrå RT tilsommarfartpå
Lardal-Gudvangen
LSF har leigd Skudenes frå RT sidan Sogne
fjordikkje var klar til oppsarten av sommar
ruta mellom Gudvangen-Lærdal. Skudenes
ankom Skjøndal Mek. ved 8-tida onsdag
15. mai. Torsdag 16. mai på formiddagen
sigla ferja nordover til Sogn. Fredag 17. mai
starta ho i rute frå Lærdal om morgonen.
Onsdag 15. mai starta Aurland og
Fanaraaken i sommarruta. Aurland gjekk
altså berre to dagar før ho vart avløyst av
RT-ferja.
FSF — ny hurtigbåt
FSL har tinga ein ny mindre hurtigbåt hjå
Lindstøls Skipsbyggeri i Risør for levering
i april 2002. Meininga er at båten skal gå
i ruta på Sogn. Båten vert 31.7 m lang,
9,44m brei og farten vert 36 knop.
Nybåten får namnet Fjordtroll. Båten er
forsinka og i skrivande stund veit vi ikkje
når båten vert overtatt frå verkstaden.
Hennøy seld
FSF har seld Flennøy til Vestskyss AS i
Stavanger. Eierskifte fant sted 22. april og
båten har fått navnet Mangela. Båten skal
settes inn i turfart mellom Sør-Hidle og
Stavanger.
FSF - Gods
Firda og Framnes går for tida i frysefart
mellom Noreg og Baltikum / Polen.
Firda mista styringa
Om formiddagen l.mai fekk Firda pro
blem med styringa. Båten var då 30 nau
tiske mil vest av Marsteinen fyr på veg frå
shetland til Florø. Redningsskøyta Bergen
Kreds gjekk frå Bømlo og ut til båten og
slepte henne til Bergen. Firda var framme
om kvelden 1. mai ved Søndre Nykirkekai

i Bergen. Båten låg her til 10. mai i påvente
av verkstedsopphold. Fredag 10. mai på
morgenen vart båten slept av to slepebåter
til Mjellem & Karlsen Verft for slippset
ting. Skipet er i skrivende stund fortsatt
på verksted.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
Rute 01 og 09
Ferjeruta Larsnes —Åram—Voksa—Kvamsøya har no fått større kapasiet. Lrå 4.februar
vart Aure som tek 40-biIar sett inn på ruta.
Ho erstattar Voksa som er överflytta til
Festøy-Hundeidvik.
Trefetjer og nattferjepå Moldefjorden
få 1. juli
MRF set inn Geiranger som tredje ferje på
Molde-Vestnes frå 1. juli. Samstundes vert
det innført nattruter mellom Molde-Vest
nes. Dette er mogeleg fordi MRF overtek
nyferja Volda i juni.
Nyferje til Volda-Folkestad
MRF har inngått kontrakt med verkstedet
Remontova i Gdansk, Polen om bygging
av ny 85-bilers pendelferge for sambandet
Volda-Folkestad. Ferja skal overleveres i
juni 2002 og får navnet Volda.
Nyferja Volda blir døpt 22. juni i Volda.
MRF si nye ferje Volda blir døpt 22. juni i
Volda. Ferja skal gå i rute mellom Folkestad
og Volda.
Endå ei nyferje til mrftilsambandet Sølsnes
Åfames
MRF har også tinga eit søsterskip ved Re
montova i Gdansk for levering våren 2003.
Ho får namnet Eira.
Når denne ferja kjem blir Glutra flytta til
Tømmervåg-Seivika.
Lauparen ex. Mørejarl ex. Hjørungavåg
Hurtigbåten Hjørungavåg (1983) har skiftet
navn for andre gang. Nytt navn er Lauparen.
Omreg. skjedde 5. april for og frigjere nav
net til nybåten i Kystekspressen.

På litt avstand skiller ikke Volda seg nevneverdigfra de andre nyerefregene til MRF.
Bauen er dog litt annerledes.

Ikkje bilar til Ortnevik
Måndag 29. april losna trelemmen frå
ferjekaien i Ortnevik og flaut avgårde i
samband med springflo. Det tok noko tid
og reparere kaien og i mellomtida kunne
Sylvames berre frakte passasjerar og gods
til Ortnevik.
FSF - turistfart
Sommarferjene Gudvangen og Skagastøl
har lagt i vinteropplag ved Laksevåg Verft
i Bergen.
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Ladejarl vart levert mot slutten av mai
og for ”Mørejarl” var det avtalt lO.juni som
leveringsdato. Kystekspressen planlegger å
sette båtene i trafikk fra 15. juni dersom
alle tester går etter planen. Det er nå be
stemt at Ladejarl skal døpes i Trondheim og
Mørejarl i Kristiansund.

‘ «

Fosen Trafikklag (FTL)
Austråt ligg for salg ved Kvernhusvika Verft
på Melandsjø, Hitra.
Fru Inger ligg som reserveferje på
Melandsjø når hun ikke blir brukt som
avløser-ferge.

*aii

Namsos Trafikkselskap (NTS)
Namdalingen
Mandag 18. februar avgikk Namdalingen
Rørvik for Ålesund. Koppernæs AS i Åle
sund monterte nytt system for tørrskodd
evakuering.
Namdalingen er nå endelig tilbake i rute
mellom Leka-Rørvik-Namsos etter utbe
dring av redningsutstyret.
Båten var i Ålesund noen uker før påske
og og fikk montert system for tørrskodd
evakuering.
Gammelbåten Namdalingen II gikk på
verksted etter påske for oppgradering av
redningsutstyret. Hun er fortsatt for salg.

Lauparen har skiftet både identitet ogfartsområde. Fjordene i Møre og Romsdal er skiftet ut med
Adriaterhavets blå bolger Nytt navn: Nona Ana. Foto: Petter H. Fosse.

Godsbåten Jotunheim
Jotunheim ankom Nor-Cargo terminalen
i Breivika, Ålesund søndag 31. mars kl.
23.45. Båten vart utlossa 1. april og deretter lagt i opplag ved gamle Holen Mek. i
T angevåg. Båten er lagt ut for salg.
Troms fylkes dampskibsselskap ferjefart Hareid - Sulesund
Melshom og Vardehom seiler i ruta HareidSulesund. Ferjene har seilt uten driftsavbrudd og løpende service blir utført om
natta då eine ferja ligg i ro.
Fosenlinjen AS
Nidaros og Gridos seiler fortsatt for Fosenlinjen. Rederiet har strevd litt økonomisk,
men rutefarten fortsetter som før.
Kystekspressen
Trondheim - Kristiansund
Agdenes på grunn utenfor Frøya.
Lørdag 2. mars ved 19.30-tiden gikk Ag
denes på grunn ved kaien på Yadsøysundet.
Båten fikk bare noen mindre skader. Natt
til søndag ble båten trukket av grunn av en
taubåt. Hurtigbåten gikk deretter til Kvern
husvika Skipsverft på Melandsjø for egen
•maskin. Lørdag 9. mars i 13:00-tiden kom
Agdenes tilbake til Trondheim fra verksted
og gikk i rute derfrå på ettermiddagen.
MRF-båten Mørejarl ble satt inn som
avløser inntil Agdenes var ferdig på verksted. Hun var tilbake i Kristiansund lørdag
9. mars om ettermiddagen.
Lauparen seld til Kroatia
Mandag 4. mars kl. 11.00 la Lauparen til
kai ved Pirterminalen i Trondheim. Der
med var rutefarten over her til lands. Før
hun seilte sørover var båten på verksted til
ommaling m.m. Hun ble observert til kai /
i fart i nye farger i Kristiansund 21. mars.

MRF har seld Lauparen til rederiet Castle Ltd. i Kroatia. Ho har fått nytt namn
NonaAna. På sin ferd sørover ankom båten
Bergen om kvelden 25. mars. Neste dag,
26. mars sigla båten vidare sørover mot
sitt nye heimland. Hun skal gå i turfert
mellom Rijeka og de nærliggende øyene
utenfor byen.

Olav Duun
Søndag 5.mai passerte Olav Duun Rørvik
på veg til verksted hos Slipen i Sandnessjø
en. Ferja var på verkstedsopphold til 8. mai.
Geisnes ble satt inn som avløser og Herlaug
overtok for Geisnes disse ukene.

éHII

Partsrederiet Kystekspressen ANS har
bestilt to nye hurtigående katamaraner
hos Fjellstrand as for levering våren 2002.
Dette blir to søsterskip av typen FlyingCat
40 og rutefart er oppgitt til 35 knop. Begge
båtene skal kunne ta 276 passasjerer fordelt
på to salonger. Båtane far namna Ladejarl
og Mørejari

Gammelbåten i Osen-ruta solgt til Danmark
Gamle Bjømør som ble solgt til Molde og
fikk navnet Øyvind er solgt til Storebelt
Båtservice i Fredricia, Danmark. Eiersskiffe
var registrert 11. januar.

9. april2002, Ladejarl og Mørejarl under klargjering ved Fjellstrand
Foto: Frode Folkestad.
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Folla Sjøtransport AS
NTS har solgt godsbåten Folla til de ansatte
ombord. Mannskapet på båten eier 60% og
NTS 40% av aksjene i det nye eierselskapet
Folla Sjøtransport AS. Det nye selskapet
overtok båt og rute 28. desember.
Formell omreg. i Skipsregisteret skjedde
først 27. februar 2002.
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som avløser på Melbu-Fiskebøl. 25.april
var Møysalen tilbake i rute.
Fiskebøl solgt
Fiskebøl er solgt nå i mai til Yesterålsskjell
AS. Fergen bygges om i Blokken for skjell
høsting.
Finn Olsen Rederi AS / Bodø

Lekaferja
Nyferja Leka går nå i ruta mellom GutvikLeka. Gammelferja Leka ligger nå i reserve
ved kaien på Leka.
TTS tildelt hurtigbåtanbud i Ryfylke
TTS har blitt tildelt anbudsrutene fra 1.
januar 2002 med hurtigbåt mellom Sta
vanger — Jørpeland og Stavanger - Jelsa.
Rederiet har nå bestilt to nye katamaraner
ved Båtservice Verft i Mandal. Pga. kort le
veringsfrist skal ene båten bygges hos Oma
Båtbyggeri på Leirvik på Stord.
Katamaranene blir søsterskip med plass
til 180 passasjerer, lengde 28 m og rutefart
30 knop.
Båten som leveres fra Mandal skal rulle
ut fra produksjonshallen 14. mars 2002
dersom alt går helt etter planen.
Inntil nybåtene er klar for innsats satser
TTS på å leie inn fartøyer til rutene i Ry
fylke-bassenget.
TTS har leid hurtigbåtene Fjordsol og
Hulle fra RT samt Rødnebåter til å gå i
rutene inntil nybåtene var klare. Se eget
avsnitt om TTS i Rogaland.
Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har bestilt ny ferge for sambandet
Horn - Andalsvåg. Ferja skulle bygges
hos Cammell-Laird (Tyneside Shipyard)
i Newcastle for levering i august 2001.
Ferja er en SKS, 50-bilers ferje med plass
til 150 passasjerer. Ferja blir 70m lang. Pga.
økonomiske vansker for verftet er bygging
flyttet til Polen og fergen blir ikke levert før
våren 2002.
Helgeland Trafikkselskap (HTS)
Sigrid
Fra 13. februar var Sigrid på verkstedsopp
hold hos Skarvik Mek. i Svolvær. Ferja gikk
fra Svolvær 23. februar og sørover igjen.
Lofoten Trafikklag (LT) Nordtrafikk Maritim)
Lofoferge I har hatt motortrøbbel siste uka
i februar og vært ute av drift noen dager.
Nordtrafikk Maritim
Møysalen
Fra 8. april og til 24. april var Møysalen
inne til årlig ettersyn ved Kaarbøverkstedet
i Harstad.
Nordtrafikk leide inn Vågan fra OVDS

Fjordlast seiler fortsatt i kystgodsruta
Bodø-Nesna. Denne ruta går to dager i
uka fra Bodø og sørover.
Rederiet har gamle Osa innkjøpt fra
OVDS i juni 2000 som reservefartøy
m.m.
Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Røtinn utleid til TFDS.
Fra 7. mars har Røtinn gått avløser på fer
jesambandet Harstad - Sør-Rollnes mens
Helgøy til TFDS har vært på verksted.
Planen er at TFDS får låne Røtinn til midt
i mai. 21. mai var Helgøy tilbake og Røtinn”
kunne leveres tilbake til OVDS.
Vågan utleid til Nordtrafikk Maritim
Fra 8. april ble Vågan utleid til Nordtrafikk
og satt i fart på Melbu-Fiskebøl mens Møy
salen var på verksted i Harstad. Vågan ble
lagt i ro igjen 25.april.
OVDS har kjøpt to nye hurtigbåter fira RT
OVDS overtok Fjordsol og Ryjylke fra RT.
Båtene har fått nye navn, hhv. Nordfolda
og Tjeldøy. Formell omreg. i skipsregisteret
var 150302 for Nordfolda og 250302 for
Tjeldøy.
På sin ferd nordover var det stopp i Åle
sund en del dager. Nordfolda kom til Åle
sund 19. mars og Ryjylke kom til Ålesund
23. mars. Ryfylke avgikk Ålesund 2. april og
seilte nordover til Bodø/Narvik. Hun pas
serte Rørvik i middagstid samme dag, men
nå hadde hun skiftet navn til Tjeldøy. Nord
folda var kommet ril Bodø 9. april. Fredag
5. april lå Nordfolda i Ålesund.
Tjeldøy ble satt i rute mellom Narvik og
Svolvær 11 .april. Nordfolda ble satt i rute
i Bodø nærområde og Bodø-Sandnessjøen
fra starten av uke 16.
Ofoten II og Salten IIforlater OVDS
Hurtigbåtene Ofoten II og Salten II avgikk
fra Bodø i slutten av mai til Drammen.
Båtene ble løftet på tungløfteskip der for å
skipes til Fillippinene.
OVDS bygger to nye hurtigbåter til Nord
landsekspressen i Australia
7. mai slapp OVDS nyheten om at selska
pet har inngått byggekontrakt for to nye
hurtigbåter med Image Marine, som er en
del av det australske konsernet Austral Li
mitied. Hurtigbåtene bygges i aluminium
og blir 41,5 m lang. Rutefart blir 34 knop.

Kapasiteten er oppgitt til 216 passasjerer
og 12 tonn kjølelast. Båtene skal leveres i
Norge medio mai 2003.
Leirfjordsolgt
OVDS har solgt lokalbåten Leirfjord
(1966) til Gunnar Vollan på Sørarnøy. Den
nye eieren vil bygge henne om til reketråler.
Salget fant sted 4. februar. Båten ble ledig
da OVDS tok henne ut av rute på Bei
arfjorden (nord av Glomfjord) hvor hun
gikk siste rundtur 1. januar 2002. Hun ble
erstattet 2. januar av Rinø, en mindre skyss
båt med plass til 15 passasjerer og noe gods.
Hun var tidligere eid av Kystverket og nå er
det Lødingen Skyssbåtservice AS som eier
henne og har kontrakt på ruten mellom
Kjelling-Øynes-Tvervik-Kjelling.
Større mengder gods til stedene i Bei
arfjorden vil gå med kystgodsruta BodøHelgeland som Fjordlast utfører. Leirfjord
har lagt en stund i Svolvær og avgikk 18.fe
bruar og ble seilt sørover av sin nye eier.
Andøyferge A.S
Andfjordferga er også i år klar for sommer
fart mellom Andenes og Gryllefjord.
Ferga har lagt i vinteropplag på Ande
nes. I begynnelsen av april og i noen uker
var ferja ved Tromsø Skipsverft til klassing
og overhaling. Hun ble bl.a. observert i
Tromsø på verkstedet 16. april.
Malangenforbindelsen AS
Også til sommeren blir det ferjefart mellom
Brensholmen - Botnhamn.
Øylandsruta
Også til sommeren 2002 er det oppstart
av Øylandsruta mellom Skrolsvik og
Harstad.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
Malangen II solgt
Ferja ble opprinnelig solgt til Skjervøy
Skipsservice AS den 26. oktober 2001.
Overleveringen fra TFDS fant sted
samme dag i Hamnvik. (øst av Harstad).
Ferja fikk navnet Havservice l
Fredag 5. april ble gamle Malangen
II observert på syd ved Rya (sør av
Tromsø). Ferja er trolig solgt enda en
gang og har navnet Havservice l. Formellt
eierskifte fant sted 22.01.02 og ny eier er
Sparebanken Finans Nord-Norge AS.
Fergesambandet Stornes-Bjørnrå
(Toppsundet)
Fram til slutten av juni har TFDS leid
Goalsevarre fra Bjørklids til ruta på
Toppsundet. Når Bjørklids far nybygget
levert vil Vaggasvarre bli overført til
Flesnes-Refnes og Godfjord som går
der i dag blir overflyttet til Toppsundet
ut oktober. Når TFDS får overlevert
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ny ferge blir Vaggasvarre flyttet til
Toppsundet, nyferga satt inn på RefnesFlesnes og Godford blir ledig.
Nyferje til Refnes-Flesnes
TFDS har bestilt ny ferje til sambandet
Refsnes-Flesnes for levering 20. september
2002. Fiskerstrand Verft skal bygge nyferja
som blir av typen F2-75 PBE Pendelferge.
Isen i Gisundet januar/februar 2002
Av Olav K Westby, Finnsnes
30 januar ankom slepebåten/isbryteren
Chanko fra Tromsø rekvirert av Kystverket
med ordre om å holde Gisundet åpent
for hurtigbåtene. Det meste av isen lå da
ved Leiknesodden og Senja. TFSD hadde
under hele isperioden en matros på av
spasering som hver morgen kjørte langs
Gisundet og som rapporterte isforholdene
og ordnet med buss-trafikken. 4. februar
ble all isen i Laksfjorden brutt opp. 5. fe
bruar ble Fjordkongen fast i isen og måtte ha
hjelm av isbryteren. Den ga også assistanse
til flere mindre trebåter. 12. februar var siste
dag med isproblemer i 2002.
Her er noefa gamle dager:
Is i Gisundet til 17. mai?
Isen i Gisundet har i siste halvpart av januar
vært til en del hinder for trafikken i Gis
undet. Dette er ikke noe nytt og is er det
nesten hvert eneste år i større eller mindre
grad.
Nu er noen år værre en andre år, men det
er vel svært få vintere som har vært værre en
1855-56. Her er hva Nils Ytreberg skriver i
«Tromsø bys historie»:
Vinteren 1855-56 var svært kald,
slik at isen la seg i Gisundet og hindret
dampskipsfarten. I januar fikk Tromsø
Handelsförening satt i gang isvæking for
å skaffe råk. Senere ble Constitutionen,
som overvintret i byen, sendt avsted for å
bryte isen, men klarte det ikke. På første
nordtur i februar måtte Prinds Gustav gå
utenom Senja. På tilbakeveien i midten
av mars prøvde dampskipet forgjeves å
forsere isen, og da det skulle gå utenom
Senja, møtte det storm og måtte tre ganger
gjøre vendereis. Først fjerde gangen lyktes
det. Kort etter - den 23 mars - var Gisundet
farbart. Men senere kom isen igjen, og 10
mai måtte det sages råk på 60 alens lengde
før Prinds Gustav kunne komme gjennom.
Constitutionen kom til byen 17 mai sørfrå,
med alle skovlene på en nær ødelagt, så
den måtte repareres på Skipsverftet. Alt
dette skjerpet kravene om bedre damp
skipsfart i vintertiden og utvidet dampfart
i Finnmark. Så langt Ytreberg, men jeg kan
tilføye at Constitutionen var Norges første
dampskip bygget i England i 1826. Den
hadde et skovlhjul på hver side og regner
med at de var ca 15-20 skovlplater på hvert

og det var disse som var ødelagt. Prinds
GiLstav var bygget av tre i England i 1838
og var også hjuldamper. Begge skip gikk i
en slags rutefart for staten helt til private
overtok i 1850 årene.
Bjørklids ferjerederi (BF)
Lyngen-ferja, Breivikeidet-Svensby
Pga. rasfare på Rv 91 gikk ferja turer mel
lom Svensby og Hansnes noen dager i
februar.
Onsdag 20.02 var det rute fra Svensby
17.30 og fra Hansnes kl. 20.30.
Torsdag 21.02 var det rute fra Svensby
09.00 og fra Hansnes kl. 12.00
Fredag 22.02 var det rute fra Svensby
09.00 og fra Hansnes kl. 12.00
Lørdag 23. ebruar var vegen åpen igjen
rasfaren var over.

kl.
Id.
Id.
og

Nyferje til Breivikeidet-Svensby
BF har bestilt ny ferje til sambandet
Breivikeidet-Svensby for levering 21.juni
2002. Fiskerstrand Verft skal bygge nyferja
som blir av typen F2-75 PBE Pendelferge.
Ferja blir identisk med nybygget til TFDS
som også skal administrere byggeoppdraget
ved verftet for BF. Nyferga får navnet Jæg
gevarre.

Kiford erfor salg
Kiford ble tatt ut av ruta Øksfjord-Bergs
fjord-Sør Tverrfjord - Tverrfjord i slutten
av oktober 2001. FFR planlegger å fase ut
Kiford. Fra slutten av oktober lå ferja i opp
lag i Alta og hun er lyst ut for salg.
3. januar 2002 ble ferja observert ved
Skjervøyverftet. Hun ligger for tiden i Alta,
fortsatt udyst for salg.
FFR - Hurtigbåtdriit i utlandet
M/S Vargøy har seilt i Hamburg-fart også i
2001. Ruta går daglig i tiden 1. april - 31.
oktober.
Båten går daglig en tur/retur mellom
hhv. Hamburg - Helgoland og Helgoland
- Cuxhafen.
I november kom båten til Oma Slipp
på Stord. Pga. regelverket mht. tørrskodd
evakuering her i landet ble båten i slutten
av mars seilt til Hamburg. Lørdag 6.april
ble båten omflagget til Liberia.

Sea-Trans / Stein-Line

Jæggevarre ifartpå Lyngen igjen
Gode gamle Jæggevarre var i fart på Lyn
genfjorden en måned fra omlag 18. april.
Først var Vaggasvarre på verksted i Harstad
i ca. 14 dager og etterpå var Stallovarre 14
dager i Harstad.
Hun har nå skiftet navn til Jæggevarre I
for og frigjøre navnet til nyferga.

Stein Fighter har lagt i opplag på Hanøy
tangen siden i høst og Steinbjørn har lagt i
opplag på Eide, Sotra siden i høst.
Steinbjørn er nå solgt til EL-BASSMA
Comp., Alexandria, Egypt. Det skjedde
mot slutten av mars. Nytt navn er Nader
I. 21. mars lå hun i Spildepollen på Sotra
og 25. mars forlot hun Vestlandet. En uke
etter at hun seilte fra Sotra passerte skipet
Gibraltar.

FFR

Sea-Trans

Hasford ute av drifi—ferjerute innstilt
Lørdag 9. februar på ettermiddagen fikk
Hasford tekniske problemet og måtte taes
ut av rute mellom

Trans Fjell gikk i opplag på Florvågøy mot
slutten av år 2000. I skrivende stund ligger
hun i steindokken hos Laksevåg Verft i Ber
gen. Båten har lagt for salg lenge.

Sør Tverrfjord - Bergsfjord - Øksfjord.
Åford gikk rute mellom Øksfjord og
Tverrfjord i den grad dette passet med ferja
si rute mellom Øksfjord - Hasvik (Sørøya).
Ruta til Sør Tverrfjord - Bergsfjord var
innstilt fra søndag 10.februar til middag
fredag 15. februar da Hasford var tilbake.
I denne perioden gikk det kun hurtigbåt
innom Sør Tverrfjord og Bergsfjord.
Torsdag 2. mai ble Hasfjord” tatt ut av
rute på ettermiddagen pga. tekniske feil.
Ferjeruta Øksfjord-Bergsfjord- Sør Tverr
fjord ble innstilt torsdag kveld. Åford tra
fikkerte Øksfjord-Tverrfjord om kvelden.
Passasjerene som skulle til Bergsfjord og
Sør Tverrfjord måtte reise med hurtigbåten
fra Øksfjord kl. 1700.
Hasfordvar ute av drift en periode og fra
3. mai ble Sørøy satt inn på ferjeruta Øks
fjord-Bergsfjord-Sør Tverrfjord. 7. mai var
Hasford tilbake i rute.

Nor-Cargo
Nor-Cargo legger om rutene fra 1.april.
Grimsby ble overratt av Sea-Cargo og
Grimsby-båtene Nordjarl, Nordvær og
Nordkyn ble satt inn i ny 3-ukers tur mel
lom Ijmuiden, Cuxhaven, Oslofjorden og
kysten nordover til Kirkenes.
Røyksund ble satt inn i ny ukesrute mel
lom Sandnes (avg. mandag) og Trondheim
(ank/avg fredager).

Nor-Cargo skipet Nordland tilbake
ettergrunnstøting.
Nordland gilde på grunn på Angerholmen
i Meløy (sørøst av Bolga) søndag 6. ja
nuar omlag Id. 05.40. Båten ble stående
på holmen fram til torsdag 10.januar da
båten ble trukket av holmen om formid
dagen av slepe-båten Tambur og en til og
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Samme kveld ble skipet dokket ut igjen.
Grunnen til dette oppholdet var at skipet
hadde fatt tau i propellen og måtte skifte
pakkboks på propellhylsen. Skipet var klar
på Dokken i Bergen onsdag 13. februar om
morgenen og mistet en dag i ruta si pga.
dette uhellet.
Stenfjell har avsluttet hamburg-ruta
Stenfjell hadde sin siste tur fra Hamburg
22. mars og ankom Ålesund 26. mars hvor
hun ble losset ut og tatt ut av rutefart for
Sea-Cargo som legger ned anløp av Ham
burg.
North Sea Container Line (NCL)
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Mikal With tilhørende Egil Ulvan Rederi ble døpt 23. februar.
Foto: Kåre Fauna, Rørvik.

slept til Sandnessjøen For utlossing. Båten
ble slippsatt noen dager senere ved Slipen
Mek. i Sandnessjøen. Lördag 13. april ble
båten satt inn igjen i sorgående rute fra
Sandnessjøen.
Nor-Cargo har to skip i opplag
Godsbåten Nordvik ex. Trans Nes ble lagt i
opplag på Tau lördag 15. desember.
Nordvåg ex. Trans Våg ble lagt i opplag
ved Tou Mølle på Tau på siden av Nordviksøndag 23. desember.
Nordvåg var ute og seilte en deler uker i
den tiden Nordland var på verksted.
Nordhav solgt til Cargo Ferrys
Nordhav er solgt til Cargo Ferrys as i Moss.
Skipet forlot Stavanger søndag 10. februar

om kvelden. AUerede mandag 11. februar
kl. 17.30 gikk skipet i rute fra Moss til Århus. Nordhav skal seile tre turer for uken fra
Moss, hhv. mandag,onsdag og fredag.
Mandag 4.mars fikk Nordhav motor
stopp i 08.45-tiden ved ankomst Moss.
Hun rente i Bremer Roland som lå ved
Stena-kaien i Moss. Skipene fikk mindre
skade og Nordhav gikk til kai for egen
maskin vel en halv time etter uhellet. Hun
avgikk Moss igjen om ettermiddagen 4
timer forsinket.

Sea-Cargo
SCAberdeen — ekstradokking
SC Aberdeen ex. Tungenes ble inndokket
hos Westcon i Ølen 12. februar kl. 06.00.

Porsøy gikk 5. aprilpå gnmn i Rystraumen. Etter verkstedsopphold i Danmark var den 29. april
tilbake ifart. Foto: Frode Folkestad.

Stenfjell inn i ny rutefor NCL,
Ålesund - Rotterdam
Stenfjell er satt inn i en ny rute mellom
Rotterdam-Svelgen-Ålesund med mellom
steder fra slutten av mars. Hun samseiler
med Andra som NCL har gående i samme
rute.
Stenfjellpå grunn i Langenuen
lørdag27. april
Stenfjell gikk på grunn lørdag 27. april kl.
04.50. Uhellet skjedde 500 meter nord
for Skår lykt på Tysnes, omlag midt mel
lom Flataråker og Hodnanes ferjekai. Ved
11.00-tiden klarte skipet og komme av ved
egen hjelp og ble assistert til Stord Verft av
RS Bergen Kreds. Hun ankom Eldøyane
ved 1400-tiden og losset all last der utover
ettermiddagen og natt til søndag 28. april.
Stenfjell ble forhalt for egen maskin fra
Eldøyane og til Skjersholmane ferjekai ved
1700-tiden om ettermiddagen søndag 28.
april. Her lå hun en del dager i påvente av
verkstedsopphold. Søndag 5. mai omlag
i 2200-tiden om kvelden avgikk Stenfjell
Skjersholmane for sakte fart sammen med
en slepebåt som skulle gå som følgebåt
sørover. Skipet seilte sørover til verksted
i Gdynia i Polen og i skrivende stund er
skipet fortsatt på verksted.
Egil Ulvan Rederi AS / Trondheim
Nybåten Mikal With ble døpt i Trondheim
lørdag 23. februar.Nybåten er satt inn i
rute mellom Florø og Herøy (Helgeland)
for Ewos med frakting av fiskefor m.m.
Torello / Stjørdal Sjøtransport
Torello er tilbake på kysten her i februar
etter Middelshav-turen som var omtalt i
Skipet nr. 1 i år. Hun seiler i løsfart.
Hammerfest kystransport
Barøypå verksted
Barøy ex. Lena har hatt et verkstedsopphold
ved Tromsø Skipsverft i midten av mars.
Hun seiler i rute for CTG på Sordand mellom Murmansk-Grimsby.

SKIPET NR. 2 - 2002 —

58
Porsøypåprunn i Rystmumen
Lørdag 6. april låg Porsøy til kai i Harstad
med bl.a. sprukket bulb etter at hun gikk
på grunn i Rystraumen fredag 5. april på
sydgående. I Harstad ble det foretatt mid
lertidig reparasjon. Lørdag 13.april passerte
Porsøy vest i havet av Bergen på sin ferd til
verksted i Fredricia, Danmark. Mandag
29.april var båten i fart igjen og anløp
Ålesund l.mai.

Taporo VII ex. Rogaland (1978)
er ikke solgt tilJamaica.
Rogaland ble solgt til Thaiti i januar 2001.
Etter diverse arbeid på verksted i Svend
borg i Danmark seilte båten til Thaiti. Vi
har nå fatt vite at båten ikke er solgt videre
til Jamaica.

Florinda ex. Tore Hund — nok en tur
i hjemligefarvann
Florinda ex. Tore Hund har nok en gang
vært i hjemlige farvann. Natt til torsdag 13.
desember ble skipet observert i Hirtshals.
Lørdag 15. desember var det anløp av Åle
sund og båten gikk videre til N.Norge.
17. desember var båten i Svolvær. Båten
seiler for Eimskip på Island og går i fart
bl.a. mellom Island-Portugal-DanmarkNorge.
Florinda er stadig i hjemlige farvann.
Lørdag 20.april var hun innom Esso Skå
levik og bunkret fra ca.kl. 0730 — ca.kl.
09.45 på sin ferd nordover kysten. Båten
ble noen dager senere observert på nordgå
ende på Lopphavet.
Fjord solgt, skijier navn til Baltic Fjord
Fjord har ligget til kai i Harstad siden hun
grunnstøtte i Tjeldsundet 28. desember
2000. Skipet ble tatt i arrest da rederiet
ikke kunne stille garanti for verkstedsreg
ninga etter grunnstøtingen. Senere ble
skipet overtatt av
Kreditkassen i Tromsø. Målet for ban
ken var å fa skipet solgt, og nå har reder
Torstein Christiansen i Bergen Shipping as
sammen med reder Jan Hokland i Harstad
kjøpt henne, for å sette Fjord i fart mellom
Sandnes og Trondheimsfjorden.
Skipet har fatt nytt navn Baltic Fjord og
det nye rederiet har fatt navnet Baltic Fjord
AS, Harstad. Hun blir NOR-registert.
Fjord forlot Harstad torsdag 15.11 og
var innom Bergen lørdag 17.11 på sin ferd
til Polen.
Båten har vært på verksted i Polen for
div. arbeid og var klar for rutefart 17. janu
ar fra Sandnes. Fredag 18.1 var hun innom

Florinda, ex Tore Hund, var 20. april innom Esso Skålevikfor å bunkre. Frode Folkestad var rasktpå
pletten ogforeviget motivet. Foto: Frode Folkestad.

Møhlenpriskaien i Bergen på sin første tur
nordover til Trondheimsfjorden. Operatør
for ruta med Baltic Fjord er Kysdinjen AS.
Fjord har nå fatt påmalt Kyst-Linjen på
begge skutesidene.

båtene Unika (Nattruten), Hvitskjell (Ber
gen-Gulen/Solund), Corvus (Bergen-Sogn
Nordfjord), Baltic Sea og Baltic Trader
(Bergen-Åbo) og Baltic Fjord (Sandnes
Bergen-Trondheimsfjorden)

Kystlinjen AS
Kysdinjen AS er eid av Torstein Christiansen (Bergen Shipping), Seljelid Truckudeie
og Fylkesbaatane. Dette selskapet har samordnet drift med Kysten-Bergen AS.
Godsbåten Corvus på 300 dwt. har nå
gått en tid i rute mellom Bergen-YaksdalSognefjorden-Florø/Førde-Nordfjord.
Basis for ruta er mel fra Vaksdal.

Exit Stream-Line / Sea- Trans
Baltic Trader ex. Tinto
Tinto er solgt til Nygård Shipping II AS i
Nyborg,Danmark. Driftsselskapet har fått
navnet Nygård Shipping AS og holder til
i Sirevåg. Tinto har skiftet navn til Baltic
Trader. Hun ble NIS-registert 06.12.2001
og seiler nå i rutefart mellom Bergen, Middelfart (Danmark) og Åbo sammen med
Baltic Sea. Hver rundtur tar 14 dager. Baltic
Trader anløper også Tallinn i Estland.
Baltic Trader låg ved kai hos Mjellem &
Karlsen fra 23. november til 8. desember
2001. Lørdag 8.12 kom båten til kai på
Møhlenpriskaien i Bergen om formiddagen.

Kysten-Bergen AS
Kysten-Bergen AS er et agentselskap
etablert i host med kontor på Møhlenpriskaien i Bergen. Selskapet er agent for

Baltic Fjord på sørgående 20. april2002. Foto: Frode Folkestad.
t
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Maarfjell synes fremdeles å være i god
stand og kan altså snart feire sin 100-års
dag. Kanskje noen av Skipets lesere kan
supplere fergen sitt levnetsløp, særlig fra
tiden i rutefart i Ryfylke og i Nord-Norge.
Kilde: Per Albert Lund, Bergen.
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Brand-båtane
Brand har lagt ved Laksevåg Verft i vinter.
Båten er no overført til Compass Cruises as
som eierselskap.

t,..*Baltic Trader, ex Tinto seiler nå i rutefart mellom Bergen, Middelfart ogÅbd. "Her er skipetfotografert
ved Møhlenpriskaien i Bergen anno april2002. Foto: Frode Folkestad.
Første turen gikk fra Bergen tirsdag 11.
desember.
Ice Reefers
Ice Lady ex. Tonjo ex. Haukeli kom tilbake
til Florø i slutten av desember etter ombyg
ging til fryseskip i Polen. Der har båten
vore nokre månader. Første tur til Baltikum
med frossen fisk var i januar. Hun gikk
først en tur til Nord-Norge og 12. januar
var båten hos West-Fish i Ålesund og lasta
på første turen sørover til Baltic. .
Båten er eigd av reiarlaget Ice Reefers i
Florø som også har frysebåtane Ice Bear ex.
Måløy og Ice Qtieen ex. Oskar Floa.
FasteJarl omdøpt til Ice Princess
No har Ice Reefers også overratt gamle
Faste Jarl og gitt henne navnet Ice Princess.
Formelt eierskifte fant sted 12.april. Ice
Reefers i Florø er oppført som nytt drifts
selskap. Ny eier er Christie Consultans
Ltd., Tortola, Jomfruøyene.
Gullnes ex. Barenso ex. Mørejarl
Vi har fatt opplyst at Gullnes no er i Polen
for oppgradering. Bl.a. skal skipet skifte
begge hovedmaskinene m.m.

Nesodd-båtene
Lykkeper ligger fortsatt i Oslo. Båten er
avtalt solgt til Tunis.
La Vida ex. Sjemarøy har havnet
i Nederland
Torsdag 10. desember forlot La Vida
Fredrikstad for å bli skoleskip i byen
Hansweert i Nederland som ligger ca. 10
nautiske mil syd for Rotterdam. Hansweert
blir hjemme/liggehavn. Skipet skal benyt
tes til personer med rusproblemer som
skal bo ombord og ha oppgåver knyttet til
driften av båten.

De siste årene siden 1993 har hun gått i
fart mellom Fredrikstad og Strømstad.
Ferden sørover fra Fredrikstad gikk ned
langs svensekysten, over til Danmark og
sydover i beltene til Kielerkanalen og videre
langs kysten av Tyskaland og Nederland.
Maarfjell, mystisk ferge er flyttet
Dette var överskriften i Bergens Tidende
30.03.02. Det mystiske besto i at havneve
senet tross iherdige forsøk ikke hadde lyk
kes i å få kontakt med eier av fergen og den
«mystiske» fergen var Maarfjell som siden
før jul hadde lagt fortøyd ved ShedandsLarsens brygge innerst i Vågen i Bergen.
Havnedir. i Bergen rykket derfor før påske
inn en annonse i pressen der eieren av
fergen ble etterlyst og bedt om å forhale
fergen snarest pga. arrangementet Marines
Dag. Påskeaften kunne så BT fortelle at
fergen nå var borte. Hun var nå forhalt til
Damsgårdssundet.
I Njål Tjeltveit sin bok om «Rutetrafik
ken på Ryfylkefjordene» er denne fergen
avbildet i rute på Hylsfjorden i Ryfylke ca.
1920 som M/K Sandsjjord. «Den mystiske
fergen» er altså en rutebåt/bilferge med
en lang og variert tjeneste i flere deler av
landet. Kutteren ble bygd i Åkrafjorden i
1905 som Gyda for Lars Lodden, Bømlo.
Båten har siden trolig flere eiere i Ryfylke. I
1934 ble hun kjøpt av Osmund Johannes
sen, Brattholmen på Sotra, og bygget om
til bilførende båt. I 1935 ble båten så udeid
til a/s Bilferjetrafikk og ble pionerfergen i
den senere sterkt trafikkerte bilferjeruten
Alvøen-Brattholmen. I 1930- og 40-årene
var biltrafikken til Sotra liten og Sandsjjord
holdt det gående i denne ruten helt fram
til 1951, da hun ble avløst av M/F Vatna.
Nå gikk ferden til Troms. Gisund Ferjer a/1
kake fergen for Bjorelvnes. 11966 ble fergen
kjøpt av Kjell Bjørklid, Lyngseidet og fikk
sitt nåværende navn Maarfjell. Fergen gikk
trolig ut av rutefart i 1976 da hun ble kjøpt
av Draugen Froskemannsklubb i Trond
heim. I 1994 skiftet Maarfjell på nytt eier
og kom til Bergen.

Brand-båtane / God Invest
Brand Polaris har lagt til kai ved Laksevåg
Verft i Bergen sidan desember. Båten skal
også i sommfart på Grønland denne se
songen.
Brand Polaris tilprinsesse-bryllup
i Trondheim
Brand Polaris skal på vårtur til Trondheim.
Reiseruta er slik:
Lørdag 18.mai: Avg. Stavanger 0900, Hau
gesund 11.30, Stord 1430, Bergen 2000
Søndag 19.mai: Sognefjorden / Lærdal,
Gudvangen, Aurland, Flåm
Mandag 20.mai: Stryn / Olden
Tirsdag 21.mai: Geiranger og Ålesund om
kvelden
Onsdag 22. mai: Kristiansund/ank. Trond
heim om kvelden
Torsdag 23.mai: Trondheim
Fredag 24.mai: Trondheim , avg. 2330
Lørdag 25.mai: Molde 1300/1800
Søndag 26.mai: Bergen 1000/1200, videre
stord, Haugesund og ank. Stavanger ca.kl.
2100
Storeplanerfor Vea-cruisebåter
Vi sakser følgende artikkel fra Haugesunds
Avis 4.desember som forteller litt om pla
nene til Brand-båtane fremover.
Det Karmøy-baserte rederiet Brand
Polaris ASA med kontor på Vea, kjøpte
tidligere i år cruisebåten Disko. Fra før har
rederiet cruisebåten Brand.
Denne vintersesongen var det planlagt
turer med Disko fra Sørlandet til Danmark.
Dette blir det ikke noe av. Skipsreder Ånen
Nilsen sier at de har avsluttet samarbeidet
med firmaet som hadde chartret båten
for disse turene på grunn av misnøye med
salget av turene. Disko ligger nå i opplag i
Høylandsbygd i påvente av vår- og sommersesongen.
Det er absolutt ingen dramatikk i dette,
sier Nilsen. Han understreker at vinteren
normalt er en laber tid for cruise-virksom
het og det ikke er unormalt at cruise-båter
ligger i opplag i den mørkeste årstiden.
Han sier at driften av de to cruise-båtene
går bra, og de er i full gang med salg av en
rekke turer til våren og sommeren som
planlagt. Rederiet har bl.a. samarbeid med
Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab
som de er svært fornøyd med og har forventninger til.
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- Vi opplever gledelig pågang både fra
norske og utenlandske turoperatører, sier
Nilsen.
I påsken skal Disko gå turer på norske
kysten, før båten stevner mot Østersjøen.
Deretter skal den i vesterled med passa
sjerer, til Island, Skotdand, Færøyene og
Shedand.
Så er det planlagt Nord-Norge-tur,
muligens med en avstikker til Svalbard.
Deretter går Disko direkte til Grønland for
sommersesongen. Båten skal gå i cruisefart
i de grønlandske farvann i hele perioden fra
juni til midten av september.
Grønlands-opplegget er et samarbeid
med Ofoten og Vesterålen Dampskibssel
skap. Disse turene er allerede på det nær
meste fullbooket. Salget av de andre turene
går også godt, sier Nilsen. Bl.a. er det stor
interesse for å dra til Island.
Brand skal i februar-mars gå turer i
Lofoten. Det er snakk om sju seksdagers
turer med utgangspunkt i Harstad. Etterpå
er båten leid av et kristelig ungdomslag for
et opplegg. Deretter er det planlagt turer
på norskekysten og forskningsturer for
Universitetet i Trondheim og Statoil til
Svalbard.
Røværfjordsolgt
Røværfjord er solgt fra Strønen på Lepsøy.
Onsdag 17.april låg båten ved kai på Bryg
gen og fikk påmalt nytt navn Ostsee Star.
Hun forlot Bergen havn torsdag 18. april
ved 1700-tiden.

Midthordlandske Dampskipsselskap
(MDS)
Midthordland har lagt i vinteropplag ved
Holbergskaien i Bergen. Siden januar har
hun lagt på Stord. Hun var tilbake i Bergen
i april.
Bjorøy i Lyngdal
Gode gamle bilferja Bjorøy har lagt noen år
i Lyngdal like bortom Nor-Cargo termina
len. Før dette lå hun lang tid på Ytreland,
Karmøy. Utvendig er hun omtrent som i
gamle dager.
INDL
Dei tre første vekene i november var Bruvik
på Haakonsvern og låg der som base for ein
øvelse som marinejegerane hadde. Bruvik
har elles nytta Dreggekaien i Bergen som
liggeplass i heile desember og fram til no.
I tidsrommet 8. april — 18. april var Bru
vik på Ulsnes ved Stavanger. Båten var på
leigeoppdrag for SHV (Sjøheimevernet)
Tansøy ligg ved kai på Bradbenken i Ber
gen. Ho var i haust (okt/nov) avløysar i 5
veker i ruta Bergen-Gulen-Solund medan
Hvitskjell var på verkstad for å utbetra eit
maskinhavari.
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Restaureringsarbeidetfortsetterpå Oster -femtidenfor den Osterfordens dronning synes lysere og lysere.
Foto: Frode Folkestad.

Tansøy avløysarfor Corvus
Onsdag 16-januar gikk Tansøy fra Møhlen
priskaien i Bergen via Vaksdal og låstet og
nordover til Høyheimsvik i Sogn. På tur til
bake var båten innom Vaksdal og låstet mel
natt til fredag 18.1. Omlag til middagstid
fredag 18.1 var båten tilbake på Møhlen
priskaien. Etter noe timer her gikk turen
nordover Dale i Sunnfjord, Måløy, Bryggja
for lossing. Båten var tilbake i Bergen natt
til søndag 20.1. Disse turene seilte Tansøy
fordi den vanlige båten Corvus hadde mas
kinvansker og måtte rep. noen dager.
Tansøypå oppdragfor SHV
Frå 8. april til 18. april var Tansøy på opp
drag for SHV (Sjøheimevernet) på Ulsnes
ved Stavanger.
Frå fredag 19.4 til lørdag 27.4 gjekk
Tansøy i avløysarfart mellom Haugesund
og Utsira mens Utsira var på verksted til
ettersyn.
Tansøy i tjenestefor sitt gamle reiarlag.
Frå 20.mal og i omlag 14 dagar gjekk
Tansøy avløysarfart for FSE Første veka
var det ruta Nordeide-Ortnevik-Vik som
trengde avløysar medan Sylvames var på
verkstad. Andre veka var det Fjordtroll som
fekk avløysing på ruta i Flora-bassenget.
Veteranskipslaget Fjordabåten
Veteranskipslaget holder fram med restau
reringen av Stord I ved Mjellem & Karlsen
Verft i Bergen.
Granvin ligger for tiden i Bergen.
Nordhordland veteranbåtlag
D/S Oster ligg no ved Mastrevik Mek. for
div.arbeid. Ho vart sigla frå Bjørsvik laur
dag 27. oktober og utover til verkstaden
i Mastrevik. Restaureringsarbeidet held
fram.
Verkstaden skal m.a. byggja opp dekksa-

longen, gjera ferdig dekkshuset og prome
nadedekket. Vidare skal den store lasteluka
gjerast mindre. Også diverse anna arbeid
skal utførast.
Båten vert liggjande i Mastrevik til påske
2002. Då er det planar om å sigla båten til
Hardanger Fartøyvern-senter i Norheim
sund og halda fram med oppgraderinga
der.
Beate
Bilferjen Beate ex. Blomvåg ex. Syvde ex.
Øyferga ble observert i fiskerihavna i Cadiz
2. april i år. Hun var mer eller mindre vrak
der hun lå.
Kvemes blir spiker
117 år har Ole Tønder stått på for å bevare
den gamle fordadamperen. Nå er det slutt
med entusiasmen.
Det har til nå vært lagt ned omlag 2,5
millioner kroner i båten, og utallige ar
beidstimen
- Nå er det dessverre slik at det ikke
lenger er noen som er villige til å legge mer
penger i prosjektet. Det er det bare å ta til
etterretning og avslutte hele prosjektet, sier
Ole Tønder.
Han er nå i ferd med å fjerne det som
har noe verdi, og som det kan være verdt å
ta vare på fra den ærverdige gamle båten.
Dampvinsj
- Blant annet har vi plukket av vinsj, sty
rehus, ventiler og annet utstyr. Disse vil
bli lagt på lager, sammen med den gamle
dampmaskina som skulle monteres i båten,
forteller Tønder.
Den originale dampvinsjen, som opp
rinnelig var på Kvemes fra starten, ble tatt
ned under ombyggingen til fiskebåt i 1948.
Det lyktes imidlertid å spore den opp. Den
ble pusset opp, overhalt og satt på plass, da
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Kvemes lå for oppussing hos AIS Trøma på
Lyngstad i Eide i 1990.

Kvemes sank imder slep
Kvemes sank på Talgsjøen under slep til
Aure. Det har Ole Tønder forklart til

Kondemnering
- Vi er stort sett ferdig med å demontere det
som kan ha noen verdi. Resten er «Jema
vare», sier Ole Tønder. Han ser ingen
annen løsning for Kvernes enn kondem
nering.
- Skulle det være noen som protesterer
på det vi har gjort, vil jeg bli förbannet. Jeg
føler vi har gjort alt vi har kunnet for båten,
søkt om hjelp og midlet fra dem som kun
ne hatt noe å bidra med. Nå opplever vi det
som om alle kraner er skrudd til. Denne
etterpåklokskapen håper jeg vi slipper, sier
en engasjert Ole Tønder.

havnefogd Jan Olav Bjerkestrand i Kristi
ansund.
Jeg har ikke fått noen forklaring på hva
Kvemes hadde å gjøre i Aure, sier Bjerke
strand til Tidens Krav.
Det var om kvelden tirsdag 9. april
at Kvemes forlot Vedkaia i Kristian
sund. Der hadde den ligget noen dager
for at verdifullt utstyr, blant annet en
dampdrevet vinsj, kunne bli tatt i land.
Tidens Krav har ved flere anledninger
kontaktet Tønder og spurt ham hvor det
er blitt av den ærverdige fjordabåten. Den
vanligvis så snakkesalige Tønder, har imid
lertid valgt å være taus.

Stiftelse
Båten var for inntil to år siden eid av en
stiftelse, bestående av de fleste kommuner
på Nordmøre. De hadde i utgangspunktet
betalt 3.000 kroner hver, og hadde sty
rerepresentanter i stiftelsen. Det er også
senere blitt betalt inn penger til stiftelsen,
basert på antall innbyggere i kommunene.
I 1988 ble det solgt aksjebrev rundt om på
Nordmøre til restaureringsarbeidet. Siste
gang Ole Tønder rettet en henvendelse
om støtte til Kvemes var i 1997/98. Da var
det hre kommuner på Nordmøre som ga
en skjerv.
- På et møte i stiftelsen for to år siden
ble status gjort opp, Fakta lagt på bordet, og
det ble vedtatt å legge ned forumet og tilby
Kvernes til andre interessenten Da ble det
også vedtatt at dersom ingen var interessert,
skulle båten kondemneres.
Averøy skuffer
Båten ble 11895 bygd ved Akers Mekaniske
Verksted for Kværnes og Grip Dampskibs
selskap. Dampskipet Kvemes var stasjonert
i Kvernes kommune, som den gangen også
innbefattet Eide. Båten gikk i rute fra Eide
til Kristiansund om morgenen. Den gikk
også rundt Averøya.
- Derfor er det skuffende at Averøy
kommune overbodet ikke var interessert i
båten, sier Tønder.
Han forteller at han har forespurt kom
munen, vært på møte med formannskapet,
og prøvd med utspill overfor enkeltperso
nen
- Tenk om Kvemes kunne bli dratt på
land nettopp på Kvernes. Stått der som et
landemerke og vært et monument over et
viktig kommunikasjonsmiddel for kom
munen. Nei da, formannskapet ville ikke
se den engang på Averøya, sier en frustrert
Tønder.
Ferdig restaurert ville Kvemes vært en
ener i fylkessammenheng. Den kunne blitt
brukt til turisttrafikk og opplevelser.
Den drømmen ble det bare spiker av.
(Kilde: Tidenes Krav 10.04.02)

Tok kontakt
På bakgrunn av artikler i avisa tok havne
vesenet i Kristiansund seiv kontakt med
Tønder. Fredag mottok havnefogd Bjer
kestrand en rapport fra ham. Hvorfor det
gikk 10 dager fra båten sank til offisielle
myndigheter ble underrettet, er foreløpig
ukjent.
Tønder har forklart at han tirsdag 9.
april skulle slepe Kvemes fra Kristiansund
til Aure.
Et stykke utenfor Dalasundet på vei ut
mot Talgsjøen mellom byen og Tustna,
skal Kvemes ifølge Tønders forklaring, ha
begynt å ta inn vann. Til slutt skal den ha
gått til bunns, sier Bjerkestrand.
Letebistand?
I rapporten Tønder har overlevert Kristian
sund Havnevesen er det angitt hvor Kvemes
nå skal befinne seg. Området er imidlertid
såpass stort at havnevesenet allerede i dag
har et møte med Sjøforsvaret for å avklare
om de kan bistå i letingen etter Kvemes.
Det er ganske dypt i det området Tøn
der har pekt ut, så vi er avhengig av hjelp
for å finne fartøyet.
Hva som vil skje videre i denne saken, er
ikke avklart.
Vi har en dialog med fylkesmannen,
og både de og vi vil gjøre hva vi kan for å
komme til bunns i denne saken. Dreier det
seg om en senking, må vi gi et signal om at
slikt ikke lønner seg, sier Bjerkestrand.
Oppgaven nå er altså å finne Kvemes.
Når det er gjort, vil det bli tatt stil
ling til hva som skal skje med båten og
om forholdet eventuelt skal anmeldes.
(Kilde: Tidens Krav 23.04.02)
MRF - ex. Averøy
Resturantferja Sommarfterja Geila var på
plass ved kommunekaien i Ulsteinvik
onsdag 16. mai 2001. Dette er tidligare
hWGftci Averøy til MRF. Ny eigar er Magnar
Kvalsund som driv to serveringstader i Ul
steinvik frå før.

Dei siste åra har ferja vore moderfarty
for eit oppdrettsanlegg i Nord-Trøndelag
før ho no kom til Ulsteinvik.
F erja vart innkjøpt 30. april 2001.
TFDS -ex. Tromsprinsen
Rapido del Puerto ex. TromsprinsemtWtv i
rute Cadiz - Santa Maria. Dette er en tur
som tar 20 minutten

FFR -ex. Tamsøy (1956) seiler til var
mere strøk
Halvard Mikkelsen på Myre har solgt
det tidligere kystvakt-skipet Tendringen
ex. FFR lokalrutebåten Tamsøy fra 1956.
Kjøper er Heiko W Kuschnik. Han
er fra Tyskland, men bor på Tenerife.
Kuschnik kan fortelle at skipet skal seile
under flagget til Tonga, men ha base på
San Juan, Tenerife. Skipet blir i privat eie,
men vil bli brukt som forskningsskip på
hval og delfiner. Det vil også bli brukt som
tur-skip for Linda McCartney Foundation.
En hjelpeorganisasjon for folk med kreft.
Kuschnik forteller at han vil male skipet
i de orginale fargene. Mørkeblått skrog
og hvitt styrehus. Kuschnik håper å reise
lørdag 26. januar fra Myre. Han beregner
at turen fra Myre til Tenerife vil ta ca. 15
dager.
Torsdag 31.januar om kvelden ble båten
observert ved kai på Bryggen i Bergen med
navnet Dolphin Explorer. Fredag 1.2 hadde
hun avgått tidlig på sin ferd sørover.
FFR -ex. Tuftord (1975) forlater Island
Tuftord ble bygget ved Einar S. Nielsens
Verft i Harstad i 1975 og seilte inntil 1991
for FFR.
I 1991 ble hun solgt til det islandske
selskapet H/F Djpbaturinn i Isafjordur og
gitt navnet Fagranes.
Hun gikk i rutefart som kombinert
passasjer/bil/godsferje fra Isafjordur og til
nærliggende småsteder. I perioder ble ferja
også utleid til Grønland og Færøyene. I
1999 overtok den islandske staten rederiet
og ferja ble lagt i opplag. Alasund Shipbro
kers i Keflavik fikk i oppdrag og seige ferja.
Hun er nå solgt til en amerikaner i San
Fransisco, som vil bruke henne delvis som
lystfartøy og delvis som arkitektkontor.
Båten er blitt oppgradert til disse formå
lene ved Skipasmidastod Njardvikur Ehf.
I løpet av januar var det avgang til San
Fransisco med nytt navn Maritol.
Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle bidrag
til denne utgaven av Røkesalongen. Vi
oppfordrer flere til å sende oss bilder av
rutegående skip,hurtigbåter og ferjer, nye
som eldre.
Redaksjonen avsluttet 23.05.2002
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En nostalgisk plakatfra Amerikalinjens storhetstid med en imponerende
Stavangerfjord, som stevner ut på sin ferd mot USA. Tegnet av Fred. J. Hoertz.
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«Svartedampen» Solstrand. Som me ser gav skorsteinsmerket to smale grøne band rundt den
svarte skorsteinen, heller ikkje eit inntrykk som kunne motseia dette klengjenamnet.
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