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Forsiden:
Wigands 58.000-tonner Harwi stevner målbevisst opp

Malakkastredet på vei til lossing i Østen; en representant
for 60-tallet skipsdesign, dengang seiv tankskip ble

utformet utfra estetiske hensyn. Airfoto of Malacca

Med SKIPET nummer 3.1996 sender vi ut den vanlige
dosering av artikler og faste spalter som forhåpentlig
skulle ha noe av interesse for de fleste.

Bergensrederiet Rolf Wigand skulle vel fortsatt være
kjent for dem som husker tilbake til 70-tallet, et av de
mange rederier som bukket under for shipping-krisen.
Gabrielsens rederi i Farsund hører til en annen divisjon
av norsk skipsfart, ett av de mange smårederiene som
engang utgjorde bredden i rederifloraen.
For rutebåtinteresserte bør artiklene om Måløyferja og

om Bygdøfergene være av interesse, for ikke å snakke
om Frode og Lars Helges makeløse dekning av hva som
har skjedd på kysten i sommer. Historiene om Rystein,
Kronprinsen og Frithjofen burde dekke flere aspekter
av den maritime virksomhet. Spaltene står åpne, det er
plass til flere bidragsytere!

Dag Bakka Jr
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Trondheim var engang en livlig sjøfartsby, slik biidet viserNedre Elvehavn tidlig på 50-tallet. Det er tatt omtrent
hvor Royal Garden Hotel ligger i dag, tvers av Trondhjems
mek Verksted.

I den stille gråværsmorgenen kan vi fornemme fred og
søndagsstillhet fra Bakke-bma, med måken på fortøyningspå
len og speilbilder i vannet.

Ved nærmere studium kan vi til høyre kjenne igjen MRF's
rutebåt Aure lenger nede. Den var levert i slutten av 1950,
noe som er med å tidsbestemme bildet. Det store dampskipet
nærmester 1800-tonneren Rex fra 1919, som fra 1949 til 1954
hørte hjemme i Kragerø eiet av Einar Salvesen.

I fin form rundet Per Alsaker sin 60-årsdag 28. august, og
redaksjonen i “Skipet” vil slutte seg til gratulantenes rekker.
Per hører til föreningens tidligste medlemmer, medlem num

mer 8, og deltok hin oktoberkveld i 1973 da en håndfull entu
siaster møttes for første gang. Han var allerede da en etablert
“båtolog” og hadde vært medlem i Klubb Maritim i flere år.
Siden dengang har vi gjennom mer enn to tiår ikke bare utvi
klet föreningen sammen, men også knyttet nære og gode venn
skapen

Som reiselivsmann hai' Per i større grad enn de fleste visst å
bruke de sjøveis kommunikasjoner, både i Norge og ellers på
hav og innsjøer i Europa. Stor innsikt og kunnskapen aktiv
fotografering og nitid oppfølging av det norske skipsregister
har gjort ham til en ressursperson, spesielt innen rutefart. Og
som den sosiale og utadvendte person har han siden 1979 vært
den naturlige formann i vår förening.
Vi ønsker til lykke med dagen, takker for innsatsen så langt

og håper han fremdeles i mange år vil ta på seg formannsver-
vet.

Formannen fyller seksti

Ved siden av ligger gamle Saltdal, ex svensk Rhea fra 1884,
som fra 1945 gikk i rute for Det Nordlandske Dampskibssel
skab fra Trondheim og nordover. Deretter en større fraktebåt,
jeg vil ikke gjette hvilken, før Paal Wilsons velkjente Knat
ten. Denne var bygget på Seutelven i 1947 og ble i 1953 kjøpt
til Trondheim av Bjarne Tetlie, hvor den i 1955 endret navn til
Elita. Tvers av Knatten ser vi akterskipet til hurtigruteskipet
Sigurd Jarl. Ved kai utenfor TMVs tørrdokker ligger et stort
fiskefartøy - hvilket?

I all sin fred og stillhet hviler det nesten en melankolsk stem
ning over bildet; førti år senere er det ikke mye maritim virk
somhet igjen i Nedre Elvehavn...
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TBergens rederiflora stod Wigands rederi som et av de større og mest aktive etter krigen. Fra en forsiktig
Ä. begynnelse i 1946 ble rederiet bygget opp under RolfWigands ledelse. Neste generasjon tok over mot slutten
av 60-tallet, før shipping-krisen fra 1974 rammet rederiet medfull tyngde og etterlot det uten tonnasje. Et come
back i offshore på 80-tallet endte likeledes med tap. Ikke desto mindre var Wigands rederi gjennom mange år en
aktiv enhet i byens shipping-miljø og en vel ansett arbeidsgiver for hundretalls av sjøfolk. Med Rolf Wigands
bakgrunn som bilforhandler hadde rederiet en noe uvanlig bakgrunn, og det var hele tiden bare en av flere
virksomheter i Wigand-gruppen.

Rolf Wigand var født i Bergen 15. au- Arkitektonisk står Wigand-gården som leiv Korsnes i Trondheim. Fartøyenevar
gust 1907 som sønn av skipsmegler An- en fin representant for funksjonalismens bygget under krigen og hørte til de stør
dreas Wigand. Han tokjuridisk embets- forretningsgårder. ste trefartøyer som var bygget på mange
eksamen, men startet i 1929 sammen Etter brorens død i 1936 stod Rolf år. Notfisk og Norfart ble betalt med
med broren Johan Lorentz firmaet Brø- Wigand som eneeier av firmaet. Han var henholdsvis 400.000 og 380.000 kroner
drene Wigand, som drev agenturforret- gift med Augusta Kjær og ifølge “Hvem og satt i fart med fisk fra Norge til Kon
ning, blant annet med salg av motorsy- erhvem”fra 1949 var hans hobbyer fot- tinentet og tilbake med materialer til
kler. Høsten 1931 fikk firmaet represen- ball, friidrett og musikk. gjenreisningen.
tasjon og salg av engelske Morris biler i Wigands rederidrift fikk en noe uhel-
Vest- og Nord-Norge og senere også av Det var stor interesse for å etablere re- dig start. Allerede 8. januar 1947 gikk
amerikanske Studebaker. Bilbransjen derivirksomhet etter krigen. Men iet Norfisk på grunn i innseilingen til Elben
var tydeligvis en lukrativ forretning i 30- land med streng valutakontroll og lisen- på vei fra Norge med fisk. Båten sank
årene, for høsten 1940 stod Wigand-går- siering var det slett ikke uten problemer på grunt vann, men ble snart hevet og
den i Lars Hillesgate 26 ferdig, en en åfå tak i tonnasje. For Wigand var den reparert. Men da den i september samme
seks-etasjers forretningsgård med gara- enkleste løsning å kjøpe skip fra et an- år var på vei fra Ålborg til Torshavn på
sje i kjelleren, bilforretning i første og net norsk rederi, og i februar 1946 ble Færøyene med stykkgods sprang den
senere rederikontorer i andre etasje. to trefartøyer på 380 tdw kjøpt fra Odd- lekk i uvær og besetningen måtte gå i
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Motortanker Harwi, levert fra Uddevallavarvet i 1964, hører til generasjonen av vakre tankskip
Foto: Skyfotos

Av Dag Bakka Jr
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livbåtene. Norfart ble solgt kort etter til
Rich Jacobsen i Drøbak for 375.000 kro
ner, med salgskreditt. Slik fraktmarkedet
for småskip utviklet seg i 1948 og 1949
gikk kjøpeme konkurs, og Wigand måtte
kjøpe båten tilbake på tvangsauksjon i
Ålesund i mai 1950 for 100.000 kroner.

Det lykkes Wigand sommeren 1946 å
oppnå valutalisens for bygging av to
2800-tonnere fra britisk verksted. Bå
tene tok form hos John Crown & Sons
Ltd i Sunderland, dampdrevne single
deckere med maskin akter og bro midt
skips. De ble bygget med to lasterom
og fire store luker, velegnet for bulk
laster. Oljefyrt triple-maskin på 900 ihk
gav en fart rundt 10 knop. Det første
skipet ble levert som Andwi i mai 1947,
fulgt av Ingwi i september.

Rolf Wigand stod som personlig eier
for skipene som hvert kostet rundt 3,2
millioner kroner. Begge var finansiert
gjennom Vestlandsbanken i Bergen, hver
med et 1. prioritetslån på 1.800.000 og
et 2. prioritet på 600.000 kroner, til
sammen 2,4 millioner pluss 10 prosent.
Egenkapitalen i hvert skip var således
knappe 600.000 kroner.

Begge båtene kom ut fra verkstedet som
attraktive og moderne skip, på et tids
punkt da markedet fremdeles stod høyt.
Andwi ble sluttet til Fred Olsen for 12
måneder, mens Ingwi gikk til det britiske
Ministry of Transport for en like lang
periode. Skipene fikk en søster i bergens
flåten, nemlig Kristian Jebsens Vigsnes
som fulgte i desember 1947.

Det ble opprettet rederikontor i Wigand
gården, under daglig ledelse av Lorentz
Wesenberg-Mohn. Kaptein Lars Hjelle
stad ble hyret som inspektør og førte
byggetilsyn i Sunderland.

Med navngivingen slo rederen alle
rede nå inn på rederiets spesielle skikk,
tostavelsesnavn hvor første stavelse be
tegnet et fornavn og den andre wi for
Wigand. Andwi var således oppdøpt et
ter rederens far, Andreas Wigand som
døde i 1945, Ingwi etter datteren Inger.

Tank og shelterdeckere
Utover i 1948 strammet valuta
restriksjonene seg til, men det lykkes
igjen Wigand å få lisens for kontrahe
ring av et tankskip på 15.500 tdw vinte
ren 1948. Bestillingen gikk også denne

gang til et britisk verksted, til J L Jeg kjenner ikke byggesummen for
Thompson & Sons Ltd i Sunderland, Harwi, men et søsterskip levert til Høegh
samtidig som skipet ble sluttet for 5år på samme tid kostet ca 15,2 millioner
til et britisk oljeselskap for 22 shilling kroner. Finansieringen var ordnet med
per tdw per måned. Leveringen lå fire en pantobligasjon til Norges Skibs-hy
år frem i tiden, slik at det var først i mai potek AS på 6.750.000 +10 prosent.
1952 skipet kunne settes i fart med nav- Dernest gav Vestlandsbanken et 2.
net Harwi. prioritets pantelån på 2 millioner, til-

Mens de første skipene var eiet av Rolf sammen 8,75 millioner pluss de ti pro-
Wigand personlig, ble de fleste fra nå sent, altså rundt 9,6 millioner kroner. I
av eiet av et nytt selskap, Kommanditt- egenkapitalen inngikk blant annet salgs
selskapet Harwi. Rederen stod person- gevinsten for dampskipet Andwi, se ned
lig som komplementar i selskapet, mens enfor.
det var seks kommandittister: hr.adv Ole
Friele, or sakf Erik Martens, barna In- Fraktmarkedet hadde dabbet av i 1949
ger og Bjørn Wigand, kontorsjef Lorentz og 1950, inntil krigen i det fjerne Korea
Wesenberg-Mohn, samt selskapet Lars var med å føre til friskere etterspørsel.
Hilles gt 26 AS. Tiden fra vinteren 1951 utover til våren

Dampskipet Ingwi med trelast til Cape Town. World Ship Photo Library

Rederiets første tankskip, Harwi fra 1952 på vei sørover Kanalen i ballast.
Skyfotos

5

i i

PL '-mapiPBF31 rfci .i£B|-



Tankskipet Andwi fra 1954 ble en lykkelig investering for Wigand. Skyfotos

1953 ble derfor en god periode for norsk Willems Rederi i Bremerhaven i januar 200.000 kroner for det. I mellomtiden
skipsfart. Tidlig i 1951 lettet også nor- 1952 for GBP 285.000, tilsvarende 5,7 hadde fartøyet for det meste vært utleid
ske myndigheter restriksjonene for kon- millioner kroner - altså mer enn skipet på bare-boat-basis, blant annet ett år til
trahering i utlandet, slik at også norske hadde kostet som nytt! Med en rest- Gustav Barane på Vanse fra høsten 1953.
rederier fikk ta del i den veldige gjeld som umulig kan ha vært mer enn
kontraheringsboomen i 1951/52. en halv million kroner gav salget et be- Tankskipet i Sunderland ble bygget ito

For Rolf Wigands rederi fikk tilstram- tydelig egenkapitalbidrag til tankskipet deler på beddingene til John Crown og
ningen på markedet først og fremst be- Harwi. satt sammen i tørrdokken til T W
tydning for tørrlastskipene, mens tanke- Til sammenligning måtte Wigand Greenwell &Co i juli 1954. I oktober
ren Harwi jo gikk inn på sitt T/C. Si- nøye seg med GBP 152.000 (3 millio- lå skipet ferdig, døpt Andwi, på 18.625
tuasjonen var så god at K/S Harwi i 1951 ner kroner) da Ingwi ble solgt til et skotsk tdw. Certepartiet til Ampol var sikret til
bestilte to dampskip på 3000 tdw fra rederi høsten 1954.
John Crown i Sunderland, men bestil-
lingene ble kort etter lagt om til et tank- Rederiets finansielle stilling var derfor brutto fraktinntekter på oppunder 6,5
skip på 18500 tdw som ble sluttet på et solid da Korea-boomen ebbet ut i 1953. millioner kroner i året. Byggeprisen vil
5 års T/C til Ampol til god rate. Deretter skulle det bli etpar svake år før ha ligget i overkant av 22 millioner kro-

For å utnytte det gode markedet ble markedet strammet seg til utover i 1955. ner.
dampskipet Andwi solgt og overlevert til Om det var som avskrivningsobjekt el-

Kockums-bygget Ingwi fra 1956 hørte til serien av store shelterdeckere fra slutten av 50-årene. Foto via Arne Sognnæs
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ler som et lovende investeringsobjekt
vites ikke, men i september 1953 gikk
Wigand til innkjøp av et 33 år gammelt
linjeskip fra Haugesund. Det var F N
Nordbøs Ryvarden på 5500 tdw opplagt
i hjembyen som nå ble overtatt for
900.000 kroner med förestående klasse.
Skipet ble overført til Bergen og satt i
fart under samme navn. Sommeren 1955
kunne Wigand kassere inn 2 millioner
kroner for dette aldrende skipet da det
gikk videre til Halvorsen Shipping Co i
Bergen. Seiv etter klassifisering og
svake driftsresultater i perioden må det
ha blitt et pent overskudd.

Noen lysende forretning var derimot
neppe lille Norfart, treskipet på 380 tdw
som Wigand hadde måttet kjøpe tilbake
i 1950. Det ble i flåten like til februar
1956, da kjøpere i Øygarden gav

toppraten 31/9, altså 31 shipping og 9
pence per tonn per måned, hvilket vil si
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Med gode inntekter sikret fra tankski
pene fremover var rederiet igjen i
investeringsposisjon i 1954. Markeds
situasjonen var imidlertid vanskelig,
med opplag både av tankskip og større
tørrlastskip. En skipstype ble imidlertrid
møtt med stor interesse, nemlig store
shelterdeckere på 10/12.000 tdw. Slike
skip var i stand både til å ta bulklaster
som korn og kull og dessuten føre linje
last, med andre ord anvendelige skip som
kunne hevde seg i konkurransen med
aldrende Liberty-skip. Mange verkste
der lanserte sine egne konstruksjoner, og
Wigand tegnet på vegne av K/S Harwi
høsten 1954 kontrakt på et slikt skip fra
Kockums og på nyåret 1955 også fra SA
des Forges & Chantiers de la Medi
terranee i La Seyne. Begge skulle være
av moderne design med maskineri akter
og bro midtskips.

Ingwi gikk prøvetur fra Kockums i juli
1956, mens Astwi kom ut fra verftet i La
Seyne i september året etter. Begge gikk
inn i world-wide trampfart.

Etter noen svake år kom oljeselskapene
igjen i markedet etter T/C-tonnasje ut
over 1955. Oljeforbruket i verden viste
seg å stige raskere enn mange hadde
ventet, og Wigand gikk til det dristige
skritt å kontrahere to tankskip på 19.500
tdw fra Bergens mek Verksteder i april
1955, byggenummer 417 og 420. Utpå
sommeren samme år sluttet han hele
tankflåten til Shell i en bloc-deal som
sikret beskjeftigelsen langt inn på 60-
tallet til gode betingelser:
Harwi TC 5 år, 21/9, lev januar 1957
Andwi TC 7 år, 24/-, lev høsten 1959
BMV-417 TC 7 år, 25/-, lev 1958
BMV-420 TC 7 år, 25/-, lev 1961

Således var hele Wigand-flåten sluttet
bort på jevnt gode betingelser da tank
markedet tårnet seg opp i en ny boom
utover i 1956. Stengingen av Suez-ka
nalen høsten 1956 førte til et dramatisk
mangel på tanktonnasje, men det gyldne
tider var forbi våren 1957, da verdens
økonomien og skipsfarten gikk inn i en
lavkonjunktur.

Mens skipsfarten gikk inn i noen van
skelige år fra 1957 kunne Rolf Wigand
sette et positivt bestikk for rederiet.
Tankflåten ville sikre inntekter godt inn
på 60-tallet, mens de to store
shelterdeckerne var mer eksponert i
markedet.

Bulk og stortank

Bulkskipet Gerwi var den andre av to 23.000-tonnere bygget hjemme på BMV.
Foto via Håkon Larsson-Fedde

I løpet av 1956 gjorde Wigand flere
trekk. Et tankskip på 34.000 tdw ble
bestilt ved Uddevallavarvet i september,
og certepartiet til den første av BMV
kontraktene ble overført til dette skipet,
gjeldende for 5år til 30/-. Samtidig ble
også det andre Shell-certepartiet
reforhandlet til 10 års varighet og høy
ere rate, 28/-. Derved kunne den ene
BMV-kontrakten, byggenummer 417,
gjøres om til bulkskip på 22.000 tdw,
mens -420 skulle bygges etter den opp
rinnelige kontrakt.

Med utsikt til levering av en stor bulk
carrier i 1959 hadde Wigand trolig hå
pet å sikre et langsiktige T/C, sannsyn
ligvis i transatlantisk kullfart som på
denne tid absorberte adskillig tonnasje.
Det ser imidlertid ut til at skipet ikke
ble sluttet, fordi Wigand i 1958 gikk inn
på en større kontrakt med det norsk-ame
rikanske rederiet Gotaas-Larsen Ship
ping Corporation.

Gotaas-Larsen hadde tidlig på 50-tal
let kommet sterkt inn blant sør-ameri
kanske befraktere, med skipning av kull
fra USA til Argentina, korn fra La Plata
til Kontinentet og malm fra Brasil til
USA. Etter å ha brukt gamle Liberty
skip kom rederiet i 1958 i forbindelse
med Wigand, som endte med at Gotaas-
Larsen tok to bulkskip på 22.000 tdw på
15 års T/C til en rate som dekket alle
kostnader, samt en 50/50 profit split.

Her fikk Wigand anvendelse for BMV
417, samtidig som et søsterskip ble be
stilt for levering i 1960, BMV nummer

431. Som Norges største bulk-carrier
kunne Hilwi gå prøvetur på Bjørne
tjorden i mai 1959, fulgt av Gerwi i juni
året etter. Disse for sin tid ualminnelig
store tørrlastskip hadde ved levering en
besetning på 58 mann, ifølge omtalen i
“Norges Handel & Sjøfartstidende”.

De ble begge satt inn i farten på Sør-
Amerika, hvor Gotaas-Larsen hadde inn
gått en stor fraktkontrakt med stålverket
Somisa som lå ved Parana-elven, en si
deelv til Rio de la Plata.

Wigands tankskip var i prinsippet sikret
beskjeftigelse, men likevel kom Andwi
hjem til Bergen i opplag sommeren 1959
i påvente av sitt nye T/C fra oktober
samme år. Harwi nærmet seg slutten av
sitt og ble deretter solgt til Bulgaria ved
årsskiftet 1961/62.

Tankskipet fra BMV kom ut i april
1961 som Jonwi, på 19.610 tdw og gikk
inn på certepartiet til Shell. Derved
hadde rederiet to tankere i fart for olje
selskapet. Utviklingen på tanksektoren
gikk raskt i retning av større enheter, og
Rolf Wigand aktet å følge med.

I juli 1961 forhandlet han frem bygge
kontrakter for to skip på rundt 53.000
tdw. Det ene gjaldt 34.000-tonneren fra
Uddevallavarvet som nå ble lagt om til
et større skip, samtidig som også certe
partiet til Shell ble endret til lengre pe
riode til lavere rate. Det skulle nå løpe
over 20 år, i fire 5-årsbolker til rate 13/
9, 14/3, 14/9 og 15/3.

Samtidig satte rederen signaturen på
en byggekontrakt med Kockums Mek
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Verkstad i Malmö for et skip på samme
størrelse. Dette ble foreløbig ikke slut
tet.

De store bestillingene gjorde det ønske-
lig å redusere gjelden og øke egenkapi
talen. Derfor ble den vel årsgamle Jonwi
satt på markedet og overlevert i oktober
1962 til italienske kjøpere. Dette mo
derne skipet med sitt gode T/C ble be
talt med GBP 1.450.000, tilsvarende 29
millioner kroner; noe som må ha gitt en
salgsgevinst på 4-5 millioner.

Like før jul 1963 inviterte Wigands re
deri venner og forretningsforbindelser i
inn- og utland til dobbeltdåp i Sverige.
DFDS’ passasjerskip Kronprins Olav ble
leiet for en knapp uke og førte gjestene
til Malmö mandag 16. desember for sjø
setning og dåp av Jonwi. Etter avslut
tede festligheter gikk turen videre til
Uddevalla, hvor Harwi ble sendt på sjøen
onsdag 18. desember. Enda skipene var
bygget på forskjellige verksteder og til
forskjellige tegninger fikk de samme
hovedmaskineri, 9-syl MAN hoved
motor bygget ved Kockum.
Jonwi ble tatt hjem til Bergen for over

levering 11. juni 1964 og var etter det
franske passasjerskipet Liberté det stør
ste skip som til da hadde lagt til ved
Dokkeskjærskaien. Deretter la det ut i
løsfart. Harwi ble levert 25. juni og
kunne omsider begynne på certepatiet
som var inngått ni år tidligere.

I slutten av 1962 hadde K/S Harwi også
bestilt en 80.000-tonner fra Uddevalla
varvet, levert som Borwi 3. desember
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1965 etter dokking i Rotterdam. Den
gikk da inn på et kortere reise-certeparti
til Shell.

Mot bulk og spesialtank
Ved utgangen av 1965 eide Rolf
Wigands rederi gjennom selskapet KS
Harwi en flåte på åtte skip:
ms Ingwi 13.400 tdw shelterdecker
ms Astwi 13.095
ms Hilwi 25.770 “ bulk carrier
ms Gerwi 25.867 “ bulk carrier
mt Andwi 18.625 “ tankskip
mt Jonwi 58.260 “ tankskip
mt Harwi 58.555 “ tankskip
mt Borwi 81.740 “ tankskip

Med en samlet tonnasje på 295.312 tdw
var rederiet Bergens tredje største, etter
Westfal-Larsen og Reksten, og i klasse
med Mowinckel hva gjaldt tonnasje.

Den videre utvikling av rederiet fulgte
en av hovedtendensene i norsk shipping,
nemlig en orientering mot spesialfart. I
1965 utviklet rederiet sin spesielle bulk
carrier beregnet for Lake-fart, og i 1968
tok det skrittet mot produkttankfart. To
bulkskip på 35.000 tdw ble kontrahert
ved Haugesunds Mek Verksted, lange og
smale i utforming. Men innen skipene
kunne leveres i 1968 kom mye til å skje.

Tankmarkedet hadde en tid vært for
holdsvis sterkt, før det sank gradvis mot
et bunnivå utover våren 1967. Som ledd
i finansiering av HMV-kontraktene be
gynte rederiet å avhende de eldste ski
pene. i januar
1967 solgt til Taiwan, men før neste salg

shelterdecker

inntrådte på ny en krig i Midtøsten. 3.
juni 1967 braket det på ny sammen mel
lom Israel og araberstatene, og da kri
gen var avgjort etter noen døgn hadde
israelerne nådd fram til Suez-kanalen.
Kanalen ble derfor stengt, og dette førte
til et sterkt øket behov for tankskip og
en rekordartet boom. Men i motsetning
til boomene under Korea og Suez-kri
sene, var de store oljeselskapene tilbake
holdne med å inngå langsiktige certepar
tier, slik at langtidseffekten av tilstram
ningen ikke ble så stor. Til gjengjeld
holdt markedet seg ganske bra de neste
årene.

For Wigands rederi fikk Suez-krisen
stor betydning, da begge de to store
Borwi og Jonwi , samt gamle Andwi gikk
i løsfart. Anledningen ble tatt til å av
hende Andwi og shelterdeckeren Ingwi
til relativt gode priser.

Under en reise til Oslo i anledning
hovedstyremøte i Norges Rederforbund
døde Rolf Wigand uventet 6. desember
1967. I en alder av 60 var han fortsatt
aktivt med i den daglige drift. Sønnen
Bjørn rykket nå opp som øverste leder i
rederiet.

Generasjonsskiftet gjorde det også
nødvendig med visse formelle endrin
ger. Rolf Wigand hadde personlig vært
komplementar i KS Harwi; nå ble denne
posisjonen overtatt av det nye selskapet
Rolf Wigands Rederi AS, stiftet 27. fe
bruar 1968. Aksjekapitalen var på
1.000.000 kroner, med Bjørn Wigand
som styreformann og Erik Martens og
Lorentz Wesenberg-Mohn som medlem
mer.

Norsk skip i fremmed
havn...
Wigands Jonwi fra 1965
i Hamburg.
Foto via Arne Sognnæs
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Stengingen av Suez-kanalen i 1967 ble
det utløsende støtet til den første
kontraheringsbølge av VLCCer, “Very
Large Crudeoil Carriers” på over
200.000 tdw. Et mellomstort rederi som
Wigand valgte i stedet å satse på annen
tonnasje.

Den første av de to 35.000-tonerne fra
HMV gikk prøvetur i mars 1968, døpt
Rolwi etter rederiets grunnlegger. Ski
pet påkalte stor interesse, med sine 216
meter var det i lengde som en 50.000-
tonner, men som en 18.000-tonner i
bredden. Dette gjorde det mulig for
Rolwi å føre mer last gjennom St
Lawrence Seaway til og fra de store
nordamerikanske sjøene, the Great
Lakes. På første tur til Duluth i mai 1968
ble skipet sogar besøkt av Kong Olav
som da var på statsbesøk i USA.

Samtidig med levering av Rolwi teg
net Bjørn Wigand kontrakt på bygging
av et tredje søsterskip, slik at Nanfri le
vert i juli 1968 ble fulgt av Andwi i juli
året etter. At rederiet avvek fra navne
tradisjonen med skip nummer to skyld
tes at det ble oppdøpt etter gudmoren,
miss Nanfri Friedman, datter av direk
tør Ben Friedman hos befrakteme Seven
Seas Shipping Corp. Ihvertfall de to siste
ble chartet til Seven Seas og beskjefti
get med stål fra Europa til USA og med
korn tilbake.

I stedet for store råoljetankere valgte
Wigand å satse på spesialskip for oljepro
dukter. I september 1968 ble det tegnet
kontrakt på bygging av to søsterskip på
32.200 tdw ved Marinens Hovedverft, el
ler AS Horten Verft som verftet etterhvert
kom til å hete. Opsjon for et tredje skip
ble snart bekreftet.

Samtidig hadde Det Bergenske Damp
skibsselskab bestilt to tilsvarende skip ved
verftet, og det kom etterhvert til enighet
om samarbeid på markeds-førings- og
befraktningssiden, Team Tankers AS, som
fikk sitt kontor hos Bergenske på
Bradbenken. Søstrene kom i fart som
Team Astwi i november 1970, fulgt av
Team Augwi og Team Hilwi året etter.
Også Bergenskes tre søstre fikk navn på
Team , - Castor, Pollux og Vesta.

Team-poolen bygget opp en portefølje
av skipningskontrakter, men sluttet også
ut skip på vanlige T/C, således gikk Team
Augwi inn på et 3 års TC til Shell ved
levering, mens Team Hilwi gikk til Drew
Chemical Corp. Resultatet bygget seg
gradvis opp og bidrog svært positivt til
rederiets inntekter i 1973.

Kontraheringer Og kollaps tok form i Horten ble det i august 1970
De færreste hadde noen forestilling om bestilt to Panamax-bulkskip ved
hvilken dramatisk konstellasjon som Hakodate Dock i Japan. Disse ville
bygget seg opp utover fra 1967, da vek- komme til avløsning for de to eldre
sten i oljeforbruk og verdenshandel var Gerwi °§ Hilwi som etterhvert ble solgt.
friskere enn noensinne, samtidig som inngangen til 1973 talte flåten 9
rederier over hele verden kontraherte skip ;
tank og bulk for å følge med i utviklin- mt Jonwi 61.656 tdw tank
gen. Krigen mellom Israel og araber- mt Harwi 58.555 “ tank
statene i oktober 1973 førte til en høy- mt Borwi 81.740 “ tank
ere oljepris og fikk vidtrekkende øko- ms Rolwi 35.700 “ bulkskip
nomiske virkninger. ms Nanfri 35.700 “ bulkskip

Også RolfWigands Rederi hadde gode ms Andwi 35.710 “ bulkskip
inntekter og prøvde etter beste evne å mt Team Astwi 32.220 “ product
følge opp med konkurransedyktig ton- mt Team Augwi 32.220 “ product
nasje. Samtidig som produkt-tankerne mi Team Hilwi 31.720 “ product

Bulkskipenefra BMV ble forlenget i 1964/65; her sees Hilwi med et ekstra
lasterom. Skyfotos

Motortanker Borwi på 81.000 tdwfra 1965 ble rederiets største skip.
Foto Young & Sawyer

9

' * '"3

 

;• ,—- • _ -  „ r '* _•.-



Bulkskipet Andwi fra 1969 var en av tre søstre fra HMV, spesialbyggetfor Lake
farten. Foto via Arne Sognnæs

Rederiet hadde nettopp solgt det gamle
bulkskipet Gerwi fra 1960, mens de to
Panamax-skipene nærmet seg levering.
Voywi kom i fart i januar 1973, fulgt av
Ingwi i mai samme år. Et tredje skip av
denne typen ble bestilt våren 1973 for
levering i 1976.

I mellomtiden var Jonwi blitt solgt i
juli 1972, altså før oppgangen for alvor
satte inn, for levering i januar 1973 til
britiske kjøpere. Utpå høsten 1973 ble
også Rolwi, den første av Uake-bulkskip
ene solgt til utlandet.

Seiv om kontraheringsinteressen hadde
gått i retning bulk, gav ikke Wigand helt
opp tanken på store tankskip. I 1973
gikk rederiet inn som deltaker i Bergen
Shipping Partners, et selskap som tok tre
britiske tankskip på 15 års TC. I BSP
deltok foruten Wigand også Westfal-Lar
sen & Co, Det Bergenske Dampskibs
selskab, AS Billabong, Jacob Kjøde AS
og Joachim Grieg & Co. Skipene var eiet
av Matthew Wrightson Holdings Ltd,
Grey Fighter og Grey Hunterpå 122.000
tdwfra 1974 og Grey Warrior på 153.000
levert i 1976. Ingen av skipene ble sik
ret langsiktig befraktning, og da partner
skapet var bygget på solidarisk ansvar
skulle BSP med tiden utvikle seg til en
meget kostbar affære for deltakerne.

Mens tankmarkedet fikk en alvorlig
knekk ved krigsutbruddet i oktober 1973
og fortsatte å falle ut gjennom 1974,
holdt tørrlast seg oppe enda et år. Så
positiv vurderte Wigand situasjonen ut
over vinteren at rederiet i mars 1974 teg
net kontrakt med Uddevallavarvet om
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bygging av et stort bulkskip på 118.000
tdw for levering i 1978.tdw toi leveimgi j/is. j denne triste situasjonen var målet å

Forløbig var rederiet lite påvirket av oyedeve Innsparinger ble satt i verk,
oljekiisen, bortsett fra de høye bunkers- acjmi nistrasjonen trappet ned etterhvert
priser og förbigående problemer med a §om forsvant j tillegg til tapene
få bunkers. Team Tankers gikk bra, yecj oppjag og sajg bom nå underskud
bulkskipene hadde et lekoidåi og tank- det j Bergen Shipping Partners med full
skipene seilte på T/C. I Team var situa- tyngøe
sjonen så positiv at Wigand mot slutten yL°de|sen al-beidet for ä bolde pä de tre
av 1974 gikk til kjøp av en resalgskon- Xeam. tankerne> samt det store bulkski.
trakt fra et gresk reden, noe som resul- fra uddevalla som etterhvert nærmet
terte i levering av Team Genv, tmm seg fuUføring Høsten [976 flkk rede.
* riet i stand en avtale med kreditorene om

stabiliserte situasjonen for en en tid, inn-
Offer for shipping-krisen tn kreditorene trakk seg høsten 1977. En

Ved utgangen av 1974 ble det klart for tid prøvde rederiet å skaffe til veie det
alle at verdensøkonomien gikk inn i de- nødvendige beløp, visstnok USD 1,5
presjon, samtidig som verdensflåten million ifølge dagspressen, inntil lysere

Horten-bygde Team Hilwi fra 1972 på vei gjennom Malakkastredet. Airfoto

ville fortsette å øke. Historien skulle vise
at denne ubalansen mellom tonnasje og
transportbehov skulle prege de neste 15
år. Strukturkrisen rokket ved grunnvoll
ene i norsk skipsfart og slo dramatisk
negativt ut for både rederier, sjøfolk og
skipsindustri.

Også i Wigand-rederiet prøvde en et
terhvert å seige unna skip for å redusere
gjelden. Problemet var at markedet var
oversvømt med tonnasje til trykkede pri
ser. Fra slutten av 1974 røk det ene ski
pet etter det andre:

mt Harwi 12.1974 for $ 13,5 mill

ms Nanfri 1.1975

ms Andwi 1.1975

ms Hakodate-608 7.1975 for $15,2 mill

ms Voywi 10.1975 for $ 12,25 mill

mt Team Gerwi 10.1976 for $10,1 mill

ms Ingwi 4.1977 for $ 7,9 mil

mt Borwi 2.1978 for $ 1,5 mill

betalingsutsettelse for 1+1 + 1 år. Dette

*'
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Kunne rederiet vært
reddet?

Sommeren og høsten 1978 arbeidet
Bjørn Wigand for å beholde de tre
Team-båtene mot presset fra Hor
ten Verft som kreditor. Det er mye
som tyder på at Wigand ble
utmanøvrert av andre krefter i by
ens shipping-miljø, skal en tro sam
tidige avisartikler.

I arbeidet med å stille garantier
krevde kreditorene en skriftlig be
kreftelse på at skipene ville kunne
fortsette i Team Tankers. En slik be
kreftelse lot seg ikke fremskaffe uten
partnerens samtykke, og dette viste
seg å være umulig. Uten dette do
kumentet, som ville bekrefte en viss
løpende inntjening, ville ikke kredi
torene strekke seg lenger.

Partneren, Det Bergenske Damp
skibsselskab, hadde i denne saken
den diamentralt motsatte interesse
av Wigand. Bergenske hadde alle
rede tilbudt Horten Verft å overta
driften av Wigands tre Team-skip.
Da By-fogden 14. september 1978
gav kjennelse for tvangsbruk var det
allerede avtalt at Bergenske skulle
overta teknisk-maritim drift fra 1.
november. Derved ville selskapet ha
driftsansvaret for samtlige seks
søsterskip, samtidig som Wigands
andel i Team Tankers-selskapet ville
være lite verd.

Det lar seg vel neppe bevise, men
det kom i samtiden opp adskillige
indisier på at Wigand ble utmanøv
rert av sin partner i poolen. Da ski
pene ble solgt av Horten Verft til
gresk kjøper lO.oktober 1978 var
prisen USD 18,4 millioner (tilsva
rende ca 93 millioner kroner) for de
tre skipene tilsammen. Verftet fikk
derved dekket sitt tilgodehavende.

Det er lett å være etterpåklok, men
markedet var i september-oktober
1978 på rask vei oppover. Det viste
seg at Wigands argumentasjon om i
det minste å se tiden an, ville ha vært
gunstig, både for kreditorene, rede
riet og for Bergens rederimiljø. Da
Bergenske ett år senere solgte sine
tre Horten-bygde søsterskip til Mo
winckel og Wallem Steckmest, var
prisen over den dobbelte, USD 39,5
millioner, eller 200 millioner kroner.

utsikter på markedet fikk kreditorene til prøvetur i april 1979 med navnet Andwi
å slå til. Horten verft begjærte tvangs- og under Wigands skorsteinsmerke,
bruk av de skipene, noe som Byfogden i Men byggesummen var høy, rundt USD
Bergen gav kjennelse for 14. september 32 millioner, så med Wigands samtykke
1978. Verftet hadde da sluttet avtale med ble skipet solgt av verftet til et britisk
Det Bergenske Dampskibsselskab om leasingselskap med British Steel som
drift av skipene fra 1. november. Imid- hovedinteressent. Som Abbey kom det
lertid ble skipene solgt av kreditorene i fart i juni 1979, på et tidspunkt på frakt
10. oktober, og Wigand fikk drive dem markedet var bedre enn på mange år.
inntil levering på nyåret. Salget inn- Rederiadministrasjonen var skåret til
brakte brutto USD 18,4 millioner for de beinet etter at Borwi gikk til opphugging
tre skipene tilsammen. (Se ramme- i februar 1978. I løpet av vinteren 1979
artikkel). ble også de siste oppsagt idet verdiene

Wigand prøvde fremdeles åfå overta ble likvidert for å dekke tåpene,
bulkskipet fra Uddevallavarvet som gikk

Bulkskipet Andwi på 118.000 tdw gikk prøvetur under Wigands farger våren
1979, men ble aldri overtatt. Foto via Jan Erik Johnsen

Greskbygde Team Gerwi seilte vel et årfor Wigandfør skipet måtte selges.
Foto via SArne Sognnæs
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Come-back i supply
Rolf Wigards Rederi AS var fremdeles
intakt og med en viss egenkapital. Un
der det gode markedet for forsynings
skip i 1980 valgte Bjørn Wigand å satse
på et come-back i offshore. I 1980 gikk
selskapet inn med 100 prosent i to nye
aksjeselskap, AS Norsupply og Skips-
AS Rolwi, som ble komplementarer i
sine respektive kommandittselskap hvor
Wigand også ble sittende med majori
tet. Selskapene kontraherte hvert sitt
skip av typen UT-704 fra Storviks mek
Verksted og fra Brattvaag Skipsverft til
en pris av ca 41-42 millioner kroner for
hvert. Denne skipstypen var ettertrak
tet blant befrakterne, et kombinert anker
håndtering/slep/forsyningsskip på 1100
tdw med 7-8.000 bhk maskineri.

I desember 1981 kjøpte RolfWigands
Rederi AS 35 prosent i driftsselskapet
Atlantic Supply AS fra Det Norske Ol
jeselskap (DNO). Atlantic Supply holdt
til i Kristiansund, ble ledet av Helge
Hansen, og drev fra før to supplyskip.
Gjennom de andre partnere i Atlantic
Supply kom Wigand også inn som med
eier i tre andre skip. Men den største
enkeltsatsning kom i oktober 1981, da
Bjørn Wigand gjennom det nystiftede
KS Skips-AS Andwi tegnet kontrakt på
et stort “multifunctional” supplyskip av
typen ME-303 fra Sarpsborg Mek Verk
sted, Greåker. Med maskinkraft på
12.240 bhk hørte dette skipet til de stør
ste som var bestilt til da, med en bygge
sum på 70 millioner kroner.
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Supplyskipet Atlantic Andwi ved kai i hjembyen.
Foto Håkon Larsson-Fedde

Det første av de kontraherte skip ble le
vert i desember 1981, Atlantic Nor til
KS AS Norsupply, fulgt av Atlantic
Rolwi fra Brattvaag til KS Skips-AS
Rolwi. Begge gikk inn på gode certe
partier inngått gjennom Atlantic Supply,
Nor for l/l/l/l år til BNOC til 35.800
kroner per day og Rolwi for 2 1/2 år til
Matthew Hall Engineering til 39.500
kroner per dag. Dessuten hadde rederiet
andeler i Atlantic Vest, Atlantic Blåna og
Atlantic Rolgo\ de to førstnevnte av ty
pen UT-704 og det siste en pipe-car
rier.

Det virket som om Bjørn Wigand hadde
vært heldig i timingen. Markedet utvi
klet seg positivt for alle typer supplyskip
utover fra 1980 og var nådd det høyeste
nivå siden 1975 på den tiden skipene ble
levert. A sikre lønnsom beskjeftigelse
var derfor enkelt, og utsiktene tegnet vel.
Men overskudd av olje på verdenbsbasis
førte til redusert aktivitet i Nordsjøen og
utpå høsten 1982 sviktet markedet.
Ratenivået for en en UT-704 fait fra USD
7.000 per dag i 1981/82 til under 3.000 i
1983/84. Da det store skipet fra Sarps
borg ble levert 8. februar 1983, døpt At
lantic Andwi, var stemningen heller pes
simistisk. Etter noen uker ble det sluttet
for 7 måneder til Statoil for operasjon
fra Ågotnes.

Wigands come-back gikk fra asken til
ilden. Båtene hanglet seg gjennom det
svake markedet, med lange vente
perioder, før de ble tvunget i opplag.

Som om ikke dette var nok fikk også
resten av Wigand-gruppen problemer.
Bilforretningen hadde ekspandert under
de gode tider, og om britisk bilindustri
gikk nedenom ble dette mer enn kom
pensert ved Mazda-agenturet fra 1971.
Senere ble det også agentur for MAN
lastebiler og for Mitsubishi i egne dat
terselskaper. I Dolvik sør for byen ble
Wigand Marina etablert. Tilsammen gav
bil- og lystbåtavdelingene arbeid til 50
personen

I 1984 meldte problemene seg også
på land, med sviktende bilsalg. Mari
naen gikk med tap og da firmaet mistet
Mazda-agenturet, så det mørkt ut. I ok
tober 1984 ble det enighet om styrt av
vikling. Gjelden på 18 millioner ble dek
ket ved salg av datterselskap og eien
dommer; Nevi overtok Wigard-gården
for 25 millioner kroner.

Midt oppe i det hele ble supply-flåten
avhendet. Atlantic Nor ble solgt til Con
safe Offshore for 35 millioner i mars
1984, Atlantic Andwi i november for 60
milioner til Excelsior i Kristiansand.
Året etter ble interessene i Atlantic Rolwi
overtatt av Johs Hansens Rederi, mens
Atlantic Vest tilfalt kreditorene. I 1986
var også driftsselskapet Atlantic Supply
redusert til en skygge av seg seiv.

Der ender også historien om Wigards
reden. Som shipping-foretak utviklet det
ekspansivt i tank, bulk og spesial-tank,
men bukket under av økonomisk utmat
telse under første del av shipping-krisen.
Eventyret i supply ble derimot et kort
varig forsøk på come-back, dødsdømt av
utviklingen på oljemarkedet og de van
skelige 80-årene.

Kilder:

Bakka, Dag Jr;
De norske Uddevallaskipene
Larvik 1986
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The Golar Chronicle.
Oslo 1991
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Rolf Wigands Rederi
Bergen
Skipsliste

ved Håkon Larsson-Fedde

1. M/SNORFISK 1946-46
Bygd 1942 av Ancas Treskipsbyggeri,
Arendal
Dødvekt:380 tonn.Brutto:247 tonn.
Dim: 112.5'- 23.5'- 12.4' LKUF
Motor: Union bhk 250 Fart 9 knop
1942: A/S Hurtigtransport (O.Korsnes),

1946: Rolf Wigand & Co.,Bergen
9/1947: Forlatt den 8/9 etter å ha sprunget

2. M/SNORFART 1946-47
Bygd 1942 av Ancas Treskipsbyggeri,
Arendal.
Dødvekt:380 tonn.Brutto:242 tonn.
Dim: 112.5'-23.5 - 12.4’ LKWD
Motor: Union bhk 245 Fart 9 knop
1942: A/S Norfart (O. Korsnes),

2/1946: R Wigand & Co, Bergen
10/1947: Skibs A/S Gerdborg

5/1950: Rolf Wigand & Co., Bergen

2/1956: Brødrene Kristoffersen

9/1958: Ole T.Tungland P/R, Jørpeland,

1/1960: Torvald Valland, Norheimsund,
Bergen

12/1962: Per A.Klungsør,Tjørvåg,Ålesund
12/1966; Kantret og sank den 7/12 utenfor

Tr.heim “NORFISK”

lekk i storm i Nordatlanteren på
reise Ålborg til Torshavn med
stykkgods.

Tr.heim “NORFART”

(Rich. Jacobsen), Drøbak
“GERDBORG"

“NORFART”

(J. Evandt), Bergen

Bergen

Odderøya etter grunnberøring.

Treskipet Norfart 1946-47 og 1950-56, Foto via Håkon Larsson-Fedde.

3. D/S ANDWI 1947-52
Bygd 1947 av J.Crown & Co., Sunderland.
Nr. 220
Dødvekt: 2.864 tonn.Brutto: 1.926 tonn.
Dim; 269.6-41.4'- 18.0' LMHL
Motor: T 3 cyl. ihk 900 Fart 10,5 knop
5/1947: Rolf Wigand, Bergen “ANDWI”
10/1952: A/S Willems Rederi (Tom

7/1955; D/S A/S Fro(August Kjerland &
Co), Bergen “ACO”

12/1960: Halfdan Backer A/S (Backers
Rederi), Kr.sund “BREMSNES”

1962: Backers Rederi A/S, Kr.sund
5/1967: Antonio Olivero, Torre del Greco,

1969: Navale Cala di Volpe S.p.a.,
Cagliari, Italia “MARISOL”

1973: Giovanni Palomba, Napoli, Italia

1/1975: Carteri Navale Santa Maria,
La Spezia for opphugging.

Willems), Fredrikstad
“ MANX KING”

Italia “MONTE BONDONE”

“ ROSY PALOMBA”

Ank. 15/1-1975.

Dampskipet Andwi 1947-52, Skyfotos

4. D/SINGWI 1947-55

Bygd 1947 av J.Crown & Co., Sunderland
Dødvekt; 2.820 tonn. Brutto: 1.937 tonn.
Dim: 269.6'-41.4’- 18.0' LMPV
MaskimT 3 cyl. ihk 900 Fart 10,5 knop
9/1947: Rolf Wigand, Bergen “INGWI”
10.1954: A.F.Hency & MacGregor Ltd.,

1963: Floramar Comp.di Nav. S.p.a.,
Palermo “ TULIPA”

1967; African Shipping & Trading Co.,

8/1969: Solgt til Belgia for opphugging.
Ank.Antwerpen 21/8.

5. M/S NORFART 1950-56 - se nr 2

6. M/THARWI 1952-61
Bygd 1952 av J. L. Thompson, Sunderland.
Nr 671
Dødvekt: 15.530 tonn. Brutto: 10.094 tonn.
Dim; 482.9'- 67.7'- 37.6’ LALT
Motor: Doxford BHK 4400 Fart 13 knop
5/1952: K/S Harwi (Rolf Wigand),

12/1961: Bulgarian Tanker Fleet, Bourgas,

10/1975: Solgt til Jugoslavia for opp-

7 D/S RYVARDEN
Bygd 1920 av Wood, Skinner & Co.,
Newcastle. Nr 214
Dødvekt: 5.450 tonn. Brutto: 3.136 tonn.
Dim: 331.7'- 46.7'- 23.1' MTQD LCUF
Maskin: T 3 cyl. NHK 420 Fart 1 1 knop
1/1920: Skibs A/S Thor Thoresens Linje

8/1921: Den Norske Amerikalinje A/S,

3/1923: Omdøpt” NOREFJORD”
/1949: A/S Ryvarden (F.N.Nordbø),

Haugesund “ NOREFJORD”
1950: Omdøpt” RYVARDEN”
9/1953: Rolf Wigands Rederi, Bergen

Leith “ DENWICK HEAD”

Monrovia “ ALEC”

Bergen “HARWI “

Bulgaria “YANTRA”

hugging. Ank. Split 8/10-1975.

(O. & J. T. Thoresen), Oslo
“ NOREFOS”

Oslo “ NOREFOS”

"RYVARDEN”
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6/1955: Halvorsens Shipping Co.A/S,
Bergen

1958; Pan Norse S.S.Corp.Naviera S.A.,
Panama “ NORSE LADY”

8/1958: Grunnstøtte 14/8 ved Parigi,
Celebres, Indonesia. Der ble hun
kapret av indonesiske opprørs
soldater som brakte henne flott og
førte henne inn til Belang der
skipet ble satt på land. Nasjonalist
styrker fant skipet 22/8 og begynte
å skyte mot henne. Skipet tok fyr.
Etter brannen var slukket, erklært
total havari.

1965: Vraket berget og slept til Hong
Kong for opphugging.

1966: Resolgt Taiwan for opphugging.
Ank.Kaohsiung mars 1966.

8. M/TANDWI 1964-67
Bygd 1954 av J.Crown & Sons Ltd.,
Sunderland. Nr 237
Dødvekt: 18.625 tonn. Brutto; 12.315 tonn.
Dim: 548.5'- 73.3'- 41.2' LHXD
Motor: Sulzer BHK 6300 Fart 14,5 knop
10/1954: K/S Harwi (Rolf Wigand),

Bergen “ANDWI”
8/1967: Theodossios Cia.Nav.S.A.,

3/1971: Phs.van Ommeren S.A., Dunkirk,

2/1978: Solgt til Spania for opphugging.
Ank.Bilbao 14/2-1978.

9. M/SINGWI 1956-67
Bygd 1956 av Kockums Mek. Verkstad,
Malmö. Nr 412
Dødvekt: 13.400 tonn. Brutto: 8.991 tonn.
Dim:486.4'- 61.2'- 37.7’ LAVI
Motor: M.A.N. bhk 5340 Fart 14,5 knop
7/1956: K/S Harwi (Rolf Wigand) Bergen

8/1967: Hai Jin Transport Co.Ltd.,

14

Monrovia “ THEO”

Frankrike “PORT NAVALO”

“INGWI”

Inchon, Korea “OHDAE”

Shelterdeckeren Astwi 1957-67. Foto Young & Sawyer

1969: Dae Jin Shipping Co.Ltd., Busan,

9/1979: Sopton Saergophas Nav.Ltd.S.A.,
Panama “ OH DAI”

9/1979; Sank den 8/9 i pos. N16.201 -

10. M/S ASTWI 1957-67
Bygd 1957 av S.A. des Forges & Chant. de
la Mediterranee, La Seyne, Toulon,
Frankrike. Nr 1317
Dødvekt; 14.055 tonn. Brutto: 8.963 tonn.
Dim: 475.2 - 61.7 - 36.8' JWNZ
Motor; Sulzer bhk 5600 Fart 14,5 knop
9/1957: K/S Harwi(Rolf Wigand)Bergen

1/1967: Taiwan Nav.Co.Ltd., Keelung.
Taiwan “TAI SHOU”

3/1982: Solgt til opphugging i Taiwan,

Korea

E92.30' etter å ha sprunget lekk
på reise Singapore til Calcutta.

“ ASTWI”

Ank.Kaohsiung 11/3-82

Dampskipet Ryvarden 1953-55. Skyfotos

11. M/SHILWI 1959-69

Bygd 1959 av B.M.V.,Bergen.Nr.417
Dødvekt:22.927 tonn. Brutto: 14.842 tonn.
Dim;5 60.5'- 72.0'- 43.4' JXEF
Motor: Sulzer bhk 9100 Fart 14,5 knop
5/1959: K/S Harwi (Rolf Wigand),

1965: Forlenget 65.0'-DWT: 25.550 t.

9/1969: Ocean Oil Operation Inc (Gotaas-

2/1970: Montezuma Comp.Arm.S.A

6/1976: Concord Trading Corp.

8/1982: Philippine President Lines Inc.,

2/1985; Solgt til China for opphugging.

12. M/S GERWI 1960-72

Bygd 1960 av Bergens Mek Verksteder,
Bergen. Nr.431
Dødvekt: 23.020 tonn. Brutto: 14.824 tonn.
Dim: 560.5’- 72.0'- 43.4’ LALU
Motor: Sulzer bhk 9100 Fart 14,5 knop
6/1960: K/S Harwi (Rolf Wigand) Bergen

1965: Forlenget 65.0-DWT: 25.867 t.

12/1972-Panoceanic Freight Transp. Ltd

1977: Panoceanic Freight Transp .Ltd.

6/1981: Interspirit Sh. Co. S. A (Intertrans

5/1983: Middle East Mark. Co., Jeddah,

1984: Cape Sh.Ltd (Intertrans Sh. Ltd.),

1/1985: Solgt Bangladesh for opphugging.

Bergen “ HILWI”

BRT: 15.314 t.

Larsen), Monrovia
“ GAUCHO CRUZ”

(Windward Sh.Ltd), Monrovia
“ THEOM1TOR III”

(Goulandris Bros. Ltd), Pireus
“CASPIANA”

Manila
“PRESIDENT MACAPAGAL”

"GERWI”

BRT; 16.826 t.

(Camberley Steamship Co.Ltd.),
Pireus, Hellas “ ANNA “

(Seatraffic & Trade Co.), Pireus

Sh. Ltd), Pireus “INTERSPIRIT”

Saudi Arabia “MOFARRIJ D.”

Valetta, Malta “CAPE”

Ank. Chittagong Roads 31/1-85.
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13. M/T JONWI 1961-62
Bygd 1961 av Bergens Mek Verksteder,
Bergen. Nr 420
Dødvekt: 19.610 tonn. Brutto: 12.416 tonn.
Dim: 556.9'-72.0'-39.8' LKEE
Motor: Sulzer bhk 9100 Fart 15 knop
4/1961: K/S Harwi(Rolf Wigand)Bergen

7/1962; Comp.de Nav.San Augustin S.A.,

1963: Comp.Atlantica Pacific S.A.,

8/1977: Atlantic Overseas Bulk Carriers,

1984: Valles Steamship Co.Ltd.,

2/1984: Solgt til China for opphugging.

14. M/T HARWI 1964-74
Bygd 1964 av AB Uddevallavarvet,
Uddevalla. Nr 197
Dødvekt: 58.555 tonn. Brutto; 34.966 tonn.
Dim: 773.8'- 105.6’- 53.7’ JXYV
Motor: M.A.N. bhk 17100 Fart 15,5 knop
6/1964: K/S Harwi(Rolf Wigand)Bergen

12/1974; China Ocean Shipping Corp,

1983: Tianjin Ocean Shipping Corp.,

6/1983: Shanghai Hai Xing Sh.Co.,

14. M/T JONWI 1964-73
Bygd 1964 av Kockums Mek. Verkstad,
Malmö. Nr 489
Dødvekt: 58.260 tonn. Br 35.350 tonn.
Dim; 775.0'- 105.8'- 53.4' JXYJ
Motor: M.A.N. bhk 19000 Fart 17 knop
6/1964: K/S Harwi(Rolf Wigand)Bergen

2/1973: Wm.Brandts Seventh Leasing Ltd

1974: Brandts Seventh Leasing Co.Ltd.,

1977: Brandts Seventh Leasing Co.Ltd.

4/1978: Gamma Mar.Inc.JPireus

1979: Cosmas Mar.Inc.,Pireus
1982: Sapphire Bay Shipping Co.Ltd.,

7/1983: Solgt til Korea for opphugging.

16. M/T BORWI 1965-78

Bygd 1965 av AB Uddevallavarvet,
Uddevalla. Nr 208
Dødvekt: 77.950 tonn.Brutto: 44.472 tonn.
Dim:801.7’- 122.2'- 58.6' LCQW
Motor: Götaverken bhk 19000 Fart 17 knop
12/1965:K/S Harwi (Rolf Wigand) Bergen

"JONWI”

Monrovia “ VERMONT”

Monrovia

Monrovia “SEABREEZE”

Monrovia

Ank. 15/2-1984.

“ HARWI”

Tientsin, China “ YINHU”

Tientsin

Shanghai “ DA QING 66 “
Skal eksistere fremdeles.

“JONWI”

Glasgow “BURMAH OPAL”
(Denholm Shipmanagement Ltd.)

(Burmah Maritime.Inc), Glasgow

(Broom Marine), Glasgow

“COSMAS”

Panama

Ank.Inchon 18/3-1978.

“BORWI”

2/1978: Solgt til Taiwan for opphugging. 10/1984: Zanperozan Sh.Co.S.A (Perosea
Ank.Kaohsiung 18/3-78 Sh.Co.S.A), Panama ”PEROZAN”

17. M/S ROLWI 1968-73
Bygd 1968 av Haugesunds Mek. Verksted,
Haugesund. Nr. 32 18. M/S NANFRI 1968-75
Dødvekt: 36.273 tonn.Brutto: 21.273 tonn. Bygd 1968 av Haugesunds Mek.Verksted,
Dim: 216,14 m-22,92 m-10,99 m JWLQ Haugesund. Nr.33
Motor: M.A.N. bhk 12800 Fart 15,5 knop Dødvekt: 35.700 tonn.Brutto: 21.287 tonn.
3/1968: K/S Harwi (Rolf Wigands Rederi Dim:216,13m-22,92m-14,08m LAKH

AS), Bergen "ROLWI” Motor: M.A.N. bhk 12800 Fart 15,5 knop
1/1974: Indoberg Sh.Corp(Hoech Handler 7/1968: K/S Harwi(Rolf Wigands Rederi

10/1975: Molena Gamma Inc (Seven Seas 1/1975: Molena Alfa Inc (Seven Seas Ship-
Sh.Corp), Monrovia management), Monrovia

3/1976: Omdøpt” LORFRI” 10/1978: Banda Sh.Co.Inc. (Yick Fung
11/1978: Banda Sh.Co (Yick Fung Sh.& Sh.& Enterpr.), Panama

"CASPIAN SEA” 7/1986: Solgt til China for opphugging.
1979: Banda Sh.Co(Yick Fung Sh.&

A/G), Monrovia “ DOBERG” AS), Bergen “NANFRI”

Enterprise), Monrovia “ BERING SEA”

Enterprise), Panama
"CASPIAN SEA”

Motortanker Jonwi 1961-62. Leveringsfotofra BMV

Bulkskipet Nanfri 1968-75. Alex Duncan

Eksieterer fremdeles.
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19. M/S ANDWI 1969-75
Bygd 1969 av Haugesunds Mek. Verksted,
Haugesund. Nr. 35
Dødvekt; 35.510 tonn. Brutto: 21.321 tonn.
Dim: 216,13 m-22,92 m-14,08 m LHGT
Motor: Sulzer bhk 16500 Fart 15,5 knop
7/1969: K/S Harwi (Rolf Wigands Rederi

1/1975; Molena Beta Inc (Seven Seas

10/1978:Banda Sh.Co.Inc. (Yick Fung

4/1988: Optimus Mar.Co.,Panama

1989: Deniz Dokme Yuk Tasimaciligi

1992: Omdøpt” MANOLYA 2 “
1994: Southern Coast Sh.Co., United

20. M/T TEAM ASTWI 1970-79
Bygd 1970 av Horten Verft, Horten. Nr. 169
Dødvekt: 32.738 tonn. Brutto: 18.676 tonn.
Dim: 170,65m-25,93m-15,36m JWZO
Motor: Sulzer bhk 12000 Fart 15,5 knop
Sjøsatt som "ASTWI”
11/1970: Rolf Wigands Rederi AS,Bergen

1/1979: D’Amico Soc.de Nav., Palermo

1990: Parthenosky Shipping Co.,

9/1992: Parthenosky Shipping Co.,Valetta

1993: Snap Shipping Ltd.,Valetta

16

AS), Bergen “ANDWI”

Shipmanagement), Monrovia
“BENFRI “

Sh.& Enterpr.), Panama
“ NORWEGIAN SEA”

“ EGIAN SEA”

A.S., Istanbul
“ ISKENDERUN S.”

Arab Emirates ”JULPHARA A”
Skal fremdeles eksistere.

"TEAM ASTWI”

“CIELO DI NAPOLI”

Monrovia

“PARTHENOSKY “

“ BLUE LIGHT”
Eksieterer fremdeles.

21. M/T TEAM AUGWI 1971 -79
Bygd 1971 av Horten Verft, Horten. Nr. 171
Dødvekt: 32.738 tonn. Brutto: 18.674 tonn.
Dim:170,65m-25,93m-15,36m LASQ
Motor: Sulzer bhk 12000 Fart 16 knop
6/1971: Rolf Wigands Rederi A/S,Bergen

4/1979: Mykonos Shipping S. A.,
Monrovia "MYKONOS”

1989: Mykonos Sh.S.A.(Comp.pour La
Gestion des Affaires Maritime et
Industrielle S.A), Monrovia

1990: Fairsky Sh.Ltd. (Britannic

1991: Fairsky Sh.Ltd (Britannic Mar.

22. M/T TEAM HILWI 1972-79
Bygd 1972 av Horten Verft,Horten.Nr. 174
Dødvekt: 32.514 tonn.Brutto: 18.648 tonn.
Dim:170,65m-25,93m-14,14m LHMA
Motor: Sulzer bhk 12000 Fart 15,5 knop
9/1972; Rolf Wigands Rederi A/S, B ergen

1/1979; Myrtea Shipping Co.,Monrovia

1989: Myrtea Sh.Co (Comp.pour la
Gestion des Affaires Maritime et
Industrielle), Monrovia

11/1994: Depipan Ltd., Valetta, Malta

23. M/S VOYWI 1973-75
Bygd 1973 av Hakodate Dock, Hakodate.
Nr 546
Dødvekt: 65.054 tonn.Brutto:36.055 tonn.
Dim: 219,09m-32,30m-17,19m LKAP
Motor: Sulzer bhk 17400 Fart 14,5 knop

“TEAM AUGWI”

Development Services),
Kingstown, St.Vincent
“ AL ZAINAB “

Ltd). Kingstown
Eksisterer fremdeles.

"TEAM HILWI”

“ MYRTEA”

“ SUN ROSE”
Eksisterer ennå.

1/1973: Rolf Wigands Rederi A/S,Bergen

10/1975-P/R Thorbjørn Öström,

1976: P/R Skeppsbron (Lars O. W.
Prytz), Stockholm

3/1981: Pan Ocean Bulk Carriers Ltd.,

1985; Pan Ocean Shipping Co.Ltd,

24. M/S INGWI 1973-77
Bygd 1973 av Hakodate Dock, Hakodate.
Nr 547
Dødvekt: 65.092 tonn.Brutto: 36.097 tonn.
Dim:219,09m-32,30m-17,19m LKZA
Motor: Sulzer bhk 17400 Fart 14,75 knop
5/1973; Rolf Wigands Rederi A/S,Bergen

4/1977: Liberian Int.Shipping Charter

4/1980: Trader Shipping Corp.,Monrovia

1993: Amador Comp.Armadora S.A.

25. M/T TEAM GERWI 1975-76
Bygd 1975 av Hellenic Shipyards,
Skarramanga Nr. 1090
Dødvekt:30.476 tonn.Brutto: 18.548 tonn.
Dim: 170,68m-26,02m-8,44m JXUP
Motor: Sulzer bhk 12000 Fart 15,5 knop
5/1975: Rolf Wigands Rederi A/S,Bergen

11/1976: K/S A/S Sinmar (F.Engelsen).

3/1980: Maritime Trading Group Ltd.,

1981: Manby Sh.Inc. (Salen Tanker

"VOYWI”

Stockholm “SKEPPSBRON”

Busan, Korea “PAN UNION”

Busan, Korea
Eksisterer fremdeles

“ INGWI”

Ltd., Monrovia”CATHERINE”

“ESPERANZA”

(Diana Sh.Agency), Nassau
“ESPEROS “
I fart.

“ TEAM GERWI “

Bergen “TEAM SINMAR”

Monrovia “FATLATKA”

AB), Panama “BRASSIE “

Kjemikalietankeren Team
Astwi 1970-79.
Leveransefoto fra Horten
Veift
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1985: Manby Sh.lnc. (Wallem Ship-

9/1986: Naess Shipping B.V.,Panama

1988: Bittex Investment Inc (Essar

1991: Essar Shipping Ltd.,Bombay

26. Byggekontrakt ved Hakodate Dockyard
for bulkskip på 65.000 tdw. Solgt juli 1975
til Skibs-AS Ciorona (H M Wrangell & Co
AS), Haugesund og levert januar 1976 som
GARD.

27. M/S ANDWI
Bygd 1979 av AB Uddevallavarvet,
Uddevalla. Nr.300
Dødvekt:! 18.750 tonn.Brutto:63.126 tonn.
Dim:263,69m-40,85m-16,91m
Motor: B & W bhk 23900 Fart 16 knop
Gikk prøvetur i Wigands farger som
ANDWI, men aldri overtatt., Solgt av
verksytedet til nye eiere:
7/1979:T0wn & County Factors Ltd.&

First Int.Bankshares Ltd.(Houlder
Brothers & Co.Ltd), London
"ABBEY”

1981: Town & County Factors Ltd.&
First Int. Bankshares Ltd. (Furness
Withy Ltd.jLondon

1990: Town & County Factors Ltd.&
First Int. Bankshares Ltd.(Furness
Withy Ltd.), Hong Kong

1994: Town & County Factors Ltd.&
Interfirst Ltd.( Furness Withy Ltd.),
Hong Kong

1995: Ore Carriers Ltd (Furness Withy
Ltd), Georgetown,C.l.
Fremdeles i fart.

Bl M/S ATLANTIC ROLWI 1982-85
Bygd 1982 av Brattvåg Skipsiinnredning &
Brattvåg Nr.39
Dødvekt: 1.150 tonn.Brutto:493 tonn.
Dim:64,66m-13,82m-3,23m LKLY
Motor: 2 Nohab bhk 8160 Fart 16 knop
1/1982: K/S Skips A/S Rolwi (Rolf

3/1985: K/S Skips A/S Rolw (Johs.

1986: K/S Skips A/S Rolwi (Supply

12/1986: Skips A/S Atir,Minde,Bergen
12/1986: Odfjell Drilling and Consulting

7/1987: K/S Eidesvik Supply A/S
(Eidesvik & Co), Bømlo/Haugesund

5/1989: K/S Offshore Prince,Haugesund

management Ltd), Panama

"PETROBULK REGENT”

Sh. Inc.), Nassau
"SHACKLETON"

"NAND PRAKRITI”
Fremdeles i fart.

Wigands Rederi A/S), Bergen
"ATLANTIC ROLWI”

Hansens Rederi A/S, Oslo),
Bergen
"FREDDY SUPPLIER”

Service A/S, Oslo), Bergen

Co.A/S,Bergen

"VIKING PRINCE”

"OFFSHORE PRINCE “

5/1989: Swire Southern Ltd (Swire Pacific 8/1983: K/S Skips A/S Andwi (Rolf

1994: S.P.O.Ships Ltd. (Swire Pacific Rasmussen), Kr.sand S.

B2 M/S ATLANTIC ANDWI 1983-84 5/1990: Viking Supply Skips A/S,Kr.sand
Bygd 1983 av Sarpsborg Mek.Verksted, 6/1991: Jarl Viking A/S (Viking Supply
Greåker. Nr 55
Dødvekt:2.280 tonn.Brutto: 1.598 tonn. 2/1994: P.& O. Offshore Services Pte.Ltd
Dim:67,74m-15,62m-4,44m LLSO (Australian Offshore Services),
LNOI Singapore “LADY AUDREY “
Motor: 4 Nohab bhk 12228 Fart 15 knop Fremdeles i fart.
2/1983: K/S Skips A/S Andwi (Rolf

Wigands Rederi A/S), Bergen
"ATLANTIC ANDWI “

Bulkskipet Voywi 1973-75 sees her som svenske Skeppsbron. Airfoto ofPenang

Offshore Marine Ltd.) Hamilton,

“PACIFIC CENTURION” 11/1984: K/S Skips A/S Andwi (Bendt
Bermuda "LOWLAND RAMBLER”

Offshore Pte.Ltd), Panama "JARL VIKING”
"PACIFIC CENTURION” 4/1985: Viking Supply Skips A/S (Bendt
Fremdeles i fart. Rasmussen), Kr.sand S.

Forsyningsskipet Atlantic Rolwi 1982-85. Foto Young & Sawyer

12/1987; Jarl Viking A/S (Viking Supply

Wigands Rederi A/S), London

Skips A/S), Kr.sand S.

Skips A/S), Kr.sand S.

17

-jHfcU. awiv '   P-
| -j-min • ~

 
; 3:

' > r
!] 1 fei 3



ette er ein liten historie rundtferjetrafikken mellom tettstedet Måløy ogfastlandet. Måløy som er ei av
LS Norges største fiskerihamner, ligg på Vågsøy ved innløpet til Nordfjord. Mellom fastlandet og øya, som har
tettstadene Måløy, Raudeberg og fleire bygder, ligger Ulvesundet. Fram til 1973 var sundet eit kommunika
sjonsmessig hinder. 1. desember 1973 opna brua som i dag knyter Måløy og bygdene tilfastlandet.

Sambandet over Måløysundet (som det fastlandet, men problemet var framleis Formann B Borgungvaag reiste sjølv
etter kvart vart heitande) var før Andre å koma seg sikkert og lettvindt over sun- til Danmark og foretok innkjøp av den
verdenskrig svært sporadisk. Folk måtte det til Måløy. første ferja. Fylkesbaatane som både
stort sett ordna seg sjølve, men rett etter Måløy Flandelsforening med formann hadde trafikkert over sundet og frå Mål
krigen var det ein mann ved namn Wil- Bernt Borgungvaag i spisse var dei som øy til Oldeide på Bremanger med Hal
helm Oksholen som starta opp med rute- arbeidde hardast for åfå til eit godt og nes kunne nå konsentrere seg om Old
drift over sundet. tenleg ferjetilbod over sundet, då Hal- eide-ruta.

Oksholen dreiv ruta mellom Måløy og nes ikkje heldt mål.
fastlandet med ein liten motorbåt som Det vart arbeidd med ulike løysingar Den første ferja selskapet kjøpte varden
berre kunne ta passasjerar. Kravet til bil- og etter kvart vart det handelsforeninga danske Ørnen , bygd på Bandholm på
transport auka i tråd med at bilen vart som tok initiativet til oppstart av Skips- Lolland i 1931. Denne ferja var på 29
ein viktig del av samfunnet. Fylkes- aksjeselskapet Måløyferja. Selskapet brt og hadde plass til 4 bilar, og bygge
baatane i Sogn og Fjordane overtok ruta vart ein realitet på handelsföreningens materialet var eik.
etter Oksholen og sette inn leigebåten møte 27. april 1953.
Halnes i ruta. Denne hadde plass til eit .
par bilar som vart lasta ombord ved hjelp
av treplankar som dei kjørde på, noko Bernt Bogundvaag vart vald til første av bilar i langskips retning over ferje
som var både vanskeleg og risikabelt. formann i ferjeselskapet. Det vart om- kaiar i Måløy og Deknepollen, og dette

Nå som det var mogeleg åfå transpor- over Måløysundet mellom Måløy og
tert bilar over sundet, vart berre kravet Deknepollen. Det var hamnestyret i Ørnen var godt motteke då ho kom til
til betre og tryggare ferjetransport mykje Måløy som avgjorde konsesjonsspørs- Måløy og vart omdøypt til Måløyferja.
større. Riksveg 15 frå Indre Nordfjord målet. Det var gjeve konsesjon, gjeld- Flo gjekk så inn i den nye ruta, der tra
var blitt ferdig fram til Deknepollen på ande frå 1. juni 1953. fikken auka jamnt og trutt.
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Måløy, tidligere Måløyferja I fra 1962. Foto Per Alsaker

IRE

gåande søkt om konsesjon for ferjedrift var ei verkeleg framsteg.

Av Dag Arne Søreide

UHa fl twi

Det var ikkje nettopp det største far
tøyet ein kunne finne, men det var ei stort
framsteg frå Halnes. Ein fekk nå lasting
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Det første heile driftsåret (1954) var tra
fikken på ca 115.000 passasjerar, ca
2.950 bussar og lastebilar, ca 3462 bilar
og ca 2.280 syklar og mopedar. Dette
gav ferjeselskapet ei inntekt på 116.000
kroner. Trafikken auka etter kvart kraf
tig, og selskapet måtte utvida rutene og
samstundes sjå seg om etter nytt ma
teriel.

Det vart vedteke å kontrahere ei ny og
større ferje, og kontrakten vart teikna av
R Sætremyr, Måløy. Denne ferja vart lagt
ut i dekk for åfå betre dekksplass. Det
var Blaalid Slip & Mek Verksted som
fekk kontrakten.

Hausten 1955 vart nyeferja levert,
døypt Måløyferja /. Denne ferja var på
72 brt, tok 7 bilar og 100 passasjerar,
noko som var ei dobling av kapasiteten.

Ho vart ein trufast slitar over sundet,
men utviklinga var alt igong med å inn
hente henne. Trafikken auka, og ein
måtte igjen sjå seg om etter nytt og større
materiell. Det vart tinga ny ferje, også
denne gong frå Blaalid Slip & mek Verk
sted på Raudevberg. Ferja vart levert i
1962 og fekk namnet Måløyferja. Den
var på 94 brt og hadde plass til 11 bilar
og 97 passasjerar..

Den første Måløyferja vart seld tilbake
til Danmark og kom i fart i Lillebelt
mellom Assens og øyane Baagø og
Brandsø. Måløyferja I fekk i åra mel
lom 1962 og 1964 eit variert tilvære,
utleigd til andre selskap, før ho vart seld
til AS Bussesundfergen, Vardø, for tra
fikk mellom Vardø og fastlandet.

Måløyferja (1962) gjekk fram og attende
og sleit med same problemet som for
gjengarane, at trafikken berre auka på.
Enno ein gong vart det tinga ei ferje frå
Blaalid Slip & mek Verksted, no for le
vering i 1966.

Denne ferja fekk også namnet Måløy
ferja og var den største selskapet fekk
med sine 97 brt og plass til 12 bilar og
97 passasjerar. Gamle Måløyferja fra
1962 fekk samstundes namnet Måløy

ferja I.

Det var desse to ferjene som no kom til
å trafikkere Måløysundet trygt og effek
tivt, og no også med turar til Oldeidet
på Bremanger. Men atter ein gong vart
ferja innhenta av utviklinga, då planane
om fastlandssamband med bru vart sett
ut i livet.

I desember 1973 gjekk ferjene sine siste
turar over sundet. Då stod Måløybrua

ferdig og ferjene sin arbeidsdag var over. sonar, 11.500 lastebilar og bussar, og
Dei to siste ferjene var lagde ut for sal 66.200 personbilar. Fraktinntektene
og nye utfordringar venta. Måløyferja I hadde stige til nær ein milion kroner.
(1962) vart kjøpt av Fylkesbaatane i Etter salet av ferjene vart selskapet
Sogn og Fjordane og omdøpt Måløy. Ho avvikla og i dag er det berre minna som
kom framleis til a vera ei stund i kjent er att frå dette ferjesambandet. Men fer
farvatn, på ruta Måløy-Oldeide med an- jene, ja dei er framleis i live.
løp av Deknepollen.

Den andre ferja, Måløyferja (1966)
var seld til Danmark og fekk eit nytt liv
i rute mellom Rudkøbing og øya Strynø.

Trafikken dei 20 åra selskapet dreiv ruta
over sundet viste at forkjemparane for
betre kommunikasjonar med fastlandet
hadde rett i det dei arbeidde for. Det
viser resultatene for driftsåret 1972, då
frakta Måløyferjene ca 427.000 per-

Den første Måløyferja var innkjøpt fra Danmark. Foto Per Alsaker.

Den andre Måløyferja I var bygget i 1955. Foto Per Alsaker

Kjelder:
Per Alsakers samling
Lars Helge Isdahls samling
Mogens Nørgaard Olesund
eigne notater
intevju med lokalfolk

Boka om Måløy Handelsförening
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Den fjerde og siste Måløyferja var bygget i 1966 og ble solgt til Danmark i 1974.
Foto via Per Alsaker

mf MÅLØYFERJA LKXY
29 brt 12 nrt 4 pbe
70 bhk Alpha diesel mf MÅLØYFERJA 1 LMLX
1931: Bygget på Bandholm, Lolland, Dan- 72 brt 42 nrt 7 pbe 99 pax
mark av tre som Ørnen. Rute og rederi 67/22 ft
ukjent. 2-syl 210 bhk Union
1953 Innkjøpt av Skips-AS Måløyferja, 7.1955: Levert fra Blaalid Slip & mekVerk-

Måløy, omdøpt Måløyferja. sted, Raudeberg til Skips-AS Måløyferja,
195 Solgt til ukjent reder i Danmark for Måløy. Kosta 210.000 kr

fart mellom Assens, Baagø og 1964 Solgt til Skips-AS Bussesundferjen,
Brandsøæ, omdøpt Baagøfærgen. Vardø, omdøpt Domen

Som nevnt i SKIPET 2/96 (s 3) har Nordhordland Veteranbåt
lag kjøpt fraktebåten MS VAKA. Det skjedde 8/3 1996.

VAKA er identisk med D/S OSTER, som ble bygget for In
dre Nordhordland Dampbaatlag i 1908, og som gikk i rutefart
for dette selskapet frem til 1964. Ruteområdet var Osterfjorden
og Sørfjorden. 11964 var OSTER det siste kullfyrte dampskip
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Flåteliste

Dar kjem dampen...
Om restaureringa av D/S OSTER

196 Omdøpt Brandsøfærgen
197 Utrangert og selt til privatperson for

bruk som husbåt i Københavns Syd
havn. Eksisterer fortsatt.

i rutefart på Vestlandet, det siste av en hel hærskare. Bevarings
forsøk i 1964 strandet, og OSTER ble bygget om til motor
lasteskip med navnet VAKA, et navn hun har beholdt siden.

Nordhordland Veteranbåtlag sitt mål er å føre VAKA, som
foreløbig bærer navnet GAMLE OSTER, tilbake til damp
skip i utgaven fra 1963-64. Dette blir et omfattende arbeid,
som vil kreve store ressursen Arbeidet er likevel overkomme
lig, da båten er i god stand, og av moderat størrelse.

Så langt er båten kjøpt, og en er godt igang med å gjøre seg
gjeldfri på innkjøpssummen. Båten er sikret trygg kaiplass i

1969 Overtalt av Finnmark Fylkesrederi &

1980 Utrangert som rutebåt, selt til Knut

1994 Selt til Eno Kaibygg og Peleservice

mf MÅLØYFERJA 1 LEEW
94 brt 11 pbe 97 pax
210 bhk Bergen Diesel
1962: Levert fra Blaalid Slip & mek Verk
sted, Raudeberg til Skips-AS Måløyferja,
Måløy.
3.1974: Fylkesbaatane i Sogn og Fjoreane,

Bergen, omdøpt Måløy
1986: reg Florø
10.1990: Øymål AS, Florø, omdøpt Øymål
1991: Feeding Systems AS, Oslo/Florø
7.1991: Selt til Færøyane

mf MÅLØYFERJA LFDR
97 brt 48 nrt 12 pbe 99 pax
24.0/8.0/3.0 m
250 bhp Bergen Diesel
1966 Levert fra Blaalid Slip & mek Verk
sted, Raudeberg til Skips-AS Måløyferja,
Måløy.
2.1974: Selt til AS Strynø-Rudkøbing

Færgefart, Strynø. Danmark omdøpt
Strynboen

4.1995 Forlenga 6 meter
Framleis i bruk

Bjørsvik, og praktisk arbeid ombord er
i god gjenge. Men store arbeidsoppgå
ver gjenstår, først og fremst innkjøp og
montering av dampmaskin og kjel, og
tilbakeføring av overbygg og innredning.

Skal dette prosjektet lykkes, kreves
støtte fra alle som mener det er viktig å
ta vare kystens kulturarv.

Alle typer innsats er velkommen; øko
nomisk støtte, dugnadsinnsats, hjelp til
dokumentasjon, verving og aksjesalg.
Laget selger luter (aksjer) å kr 200. Det
er utarbeidd ei grei brosjyre om prosjek
tet. Den kan du få tilsendt ved å skrive
til styremedlem i laget:
Leif M Skjærstad. Lægdene 6B.
5030 LANDÅS.

Kan D/S OSTER rekna med du støtte?

Ruteselskap, Hammerfest

Enoksen, Hammerfest

AS, Hammerfest. Framleis i bruk.
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~M~\ en tidligere Bømlo-båten “RYSTEIN” er nå hogd opp hos Brødrene Anda på Hundvåg ved Stavanger, og
Udermed er ein av kystens gamle slitere komt til vegs ende. “RYSTEIN” var ein sentral båt for mange
bømlingar i 15 år i tiden etter den andre verdenskrig, både som sildesnurper og tråler. Deretter fekk “RYSTEIN”
ein periode på over 20 år på Nordvestlandetfør den kom tilbake til Bømlo i midten av 80-åra.

Men historien til “RYSTEIN” starta lenge
før Bømlo-perioden. Den blei bygd som
“MAJESTY” i Great Yarmouth i England
i 1908 av skipsverftet Crabtree & Co. Der
fekk den innmontert ein 190Ihp stim mas
kin, og blei som ny overtatt av rederiet
B ritania Fishing Company i Lowestoft.
“MAJESTY” fekk fiskerimerke LT66 og
blei brukt som sildedriver på østkysten av
England. Lengda var på 86,3 fot, med ein
brutto tonnasje på 84 tonn.

I august 1926 blei så “MAJESTY” seld
til Skottland. Med fiskerimerke BF174
fortsette den no som sildedrivar på aust
kysten av Skottland. Den nye eigeren var
då Joseph Mowark, Culten i Banff.

Som minesveipar fekk “MAJESTY”
gjere teneste i den Britiske Marine i begge
verdenskrigene, og kom frå det uten uhell.
Det militære kjennemerke var FY 1597.

Rystein i Melandsvågen på 50-tallet. Foto fra G K Mæland

Av Kjell Birger Sønstabø

Sildedriveren Majesty LT66, seinare Rystein, ein gong før 1926.
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Mannskapsbilde fra Storuro i midten av 50-åra. Framme frå venstre: Sofus Madsen, Finn
Sele, Hans Mceland, ??, Kjølv Ådnanes. Thorbjørn Sele, Lars Gårsland, ??, Anders
Thormodscethre. Bakfrå venstre: ??, Kjølv Gårsland, Olav Alsvåg, OlafRubbestad, Ingemund
Habbestad, Erling Ådnanes pg Ole K Holund. Foto frå J K Ådnanes.

Etter den andre verdenskrig reiste Simon
Innvær i Urangsvågen til England der
han var på utkikk etter fartøy å føre heim
til Norge. For å finna eigna fartøy reiste
han til Buckie i Skottland, der hamna var
“full” av utrangerte fartøy for salg. Et- Deretter blei RYSTEIN slept til Hauge-
ter krigen slutta engelskmennene av med sund og bygd om til sildesnurper hos E.
slike “gamle”stimdrivarar og trålarar. Tofte på Risøy ( sør for der Iglo i dag
Ein stim-maskinen tok tradisjonelt for ligg)- Keising og nytt styrehus blei mon-
mykje plass, slik at det var svært lite las- tert samt nytt dekk og mange plater i
terom igjen. Kolet var også blitt dyrt, og skrog skiftet.
det vart lite økonomisk rekningsvarende Etter å ha fått innmontert ein 3AB-
for rederia å fortsette med slike fartøy i 180 hk Wichmann på Rubbestadneset,
fiske. blei “RYSTEIN” klargjodt for fiske hos

Simon og seinare sønnene Anders og høstes 1948. Der blei montert winch,
Jens kjøpte heim heile 4 fartøy til Norge. bom og anna fiskeutstyr. Dermed var
Det var “PROVOST of BUCKIE” (sein- “RYSTEIN” med fiskerinummer H-264-
are “FAGERHEIM”), “RAMBLER B klar for fiske, og etter den tids måle-
ROSE” (seinare “GRETA ANN”/”ENG- stokk ein moderne sildesnurper.
ØYBUEN”), “LIZZY BELL” (seinare Menalleredei 1950 blei “RYSTEIN”
“HEIMVIK”) og “MAJESTY” (seinare forlengd til 99,7 fot og tonnasjen økt til
“RYSTEIN”). 118 br.tonn. Forlenginga blei utført ved

“MAJESTY” blei kjøpt for 5000 kr, Flytedokken på Bakerøya i Haugesund.
og den gjekk til Urangsvågen for eigen
stim maskin med 5 mann ombord i no-
vember 1946. sildfiske var i 1949. Og vintersildfiske

“MAJESTY” fekk ikkje lang tid i Ur- . slutten av 50-åra. Som dentids snurpa-
angsvågen denne gang. Karl Mæland i rar for storsildfiske blei “RYSTEIN”
Mælandsvågen som sammen med fleire rusta ut med not og 2 domer og eit mann-
andre dreiv etter den tids målestokk eit skap på heile 20 mann. Dei fleste av
større fiskerederi var på utkikk etter eit mannskapet var då rekruttert lokalt. Den
fartøy. Han kjøpte “MAJESTY” vinte- første tida var Olaf Alsvåg skipper og
ren 1947 av Simon Innvær og døypte den Kjølv Ådnanes bas. Seinare var Per
om til “RYSTEIN”. Den gamle stim- Meling , Erling Ådnanes, Jon Ådnanes
maskinen med styrehus og utstyr blei skiprar og Gunnar K. Meland bas.
fjerna, og “RYSTEIN” blei sommeren “RYSTEIN” hadde først ein laste-
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47 lagt opp i Storuro i Mælandsvågen
for fjerning av rust og barlast. Det viste
seg at svært mange av platene var dårlege
og måtte skiftes.

Halleråker & Co i Mælandsvågen sein-

Første vinter “RYSTEIN” var på vinter-

blei den rustet ut til kvart år til henimot

kapasiteten med sild på 1400 hl som et
ter forlenging auka til 1800 hl. Med berre
19,7 fot bredde var den noså rank, og
for omverden kunne det se farlig ut når
ein låra eller heiv inn lettbåt eller dorry.
Men det hindra ikkje at “RYSTEIN” blei
lasta fullt opp fleire ganger. Fisket
pågjekk først på Vestlandet og det flyt
tet seg seinare opp til Mørekysten.

“RYSTEIN” var frå 1949 og fleire år
framover også på Islandsfiske som silde
driver. Den blei då rustet ut av ein Ytra
land på Karmøy og hadde 800 tønner
salta sild på det meste i retur. Dette fis
ket pågjekk fra midt i juli til ut i septem
ber. “RYSTEIN” hadde no ein 8 manns
besetning, men då var dei fleste av mann
skapet frå Karmøy.

På snurping i 1955 med skipper OlafAlsvåg
på brovingen. Foto via J K Ådnanes
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Ellers blei “RYSTEIN” rigga for både
silde og tobistråling i Nordsjøen.
Tobistrålingen foregjekk på Dogger
bank, og ein danske var med første året,
i 1953 og lærte nordmennene opp. Dette
fiske foregjekk på vår og forsommeren
slik som det også gjer i dag. Silde
trålingen hadde ein lengre sesong enn
tobisfike. Dette pågjekk også i Nord
sjøen, då med eit mannskap på 8
ombord. Dei fleste av fangstane blei le
vert i Egersund på trålingen.

"RYSTEIN” blei og nytta til førsøks
fiske etter sild eit år, i 1952 i Nordsjøen.
Silda blei da salta og krydra.

Som mange andre snurparar på 50 tal
let gjekk også “RYSTEIN” i fraktfart i
mellom fiskerisesongene. Nokre somrar
gjekk den for Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane i erstatningsrata frå Bergen til
småplasser frå ytterst til innerst i Sog
nefjorden. Ellers blei det fraktfart med
cement frå Brevik, kalkstein frå Møre
og trelast i frå Namsos.

Då sildefiskje sviktet på slutten av 50
tallet blei “RYSTEIN” liggjande i ro i
Storuro i Melandsvågen, og etter eit opp
lag på omlag eitt år blei den i 1961 seld
til Mathias Bergseth, Ersholmen ved
Molde. Han kom til å bruke “RYSTEIN”
til stykkgodsfart på heile kysten, frå
Østfold i sørøst til Finnmark i nord. Sjølv
om RYSTEIN fekk fiskerimerke M-271-
F var den ikkje brukt i fiske, bare i frakt
fart. Den eineste ombygging Mathias
gjorde i dei ti åra han hadde “RYSTEIN”
var å skifte plater i skroget under klas
sing.

11971 blei “RYSTEIN” seld til Magnar
Bøklepp i Surnadal på Nordmøre. I dei
neste 13 åra gjekk RYSTEIN mest i
sandfart mellom Sunndal og Kristian
sund N, forutan stykkgodsfart mellom
Bergen og Trondheim og ein og annen
tur til Nord Norge. I 70 åro blei dei 2
lukekarmene bygd om til ei stor luke,
forutan at teakfronten på styrehuset blei
kledd med aluminium.

Så i juni 1984 blei “RYSTEIN” igjen
kjøpt til Bømlo av Magnar Eide i
Urangsvågen. Han brukte “RYSTEIN”
til sandfart i Sunnhordalandsbassenget.
Magnar fekk montert skott/boks i laste
rommet. Dette blei utført i Auklands
havn.

Men allerede januar 1986 blei
“RYSTEIN” så seld til Steinar Nordbu
stad ved Haugesund. Fremleis gjekk den

Rystein i siste fase; opplagt i Brandasund 26.7 1992, fotografert av Kjell B Sønstabø.

i sandfart i distriktet. Han fekk skiftet ut Så 1 .mai 1995 ble den slept frå Ølen til
den “gamle” Rubben og monterte inn ein Stavanger for siste reis. Gjeven bort gra
brukt 260 hk Callesen. tis til Brødrene Anda for opphogging.

Like før jul 1986 skjedde det som Den 11. Oktober 95 blei “RYSTEIN”
skulle bli “RYSTEIN” sin bane. Den dradd opp i stranda med forskipet på
gjekk på land i Røyrøysundet mellom land, og i løpet av to timer blei halve
Risøy og Rolfsnes. “RYSTEIN” blei fylt båten klippa opp til skrap. Etter 14 dagar
med vann og sokk ned. bare styrehuset med regn blei gjenværende akterende
var over havnivå. av “RYSTEIN” den 31.Oktober 1995

Seinare blei den tatt opp og slept til av nokre timer blei så styrehus, keising,
Dåfjorden på Stord. Der blei den liggjande motor og akterende klippa opp i små
frå 1987 til 1992. Noko utstyr blei tatt av, “biter”. Dermed var det bare igjen å sor
men “RYSTEIN” kom aldri meir i fart for tere ut metaller og sende det opphogde
eigen maskin. Etter åha vore i sjø kom skrapjern til Mo i Rana for gjenbruk,
maskinen til å rusta fast. I juni 92 blei den Kanskje for nytte/tilsetting for jernplater
slept til Brandasundet av AlfJohnsen, som til nye fartøy for bruk ut i det neste år
då overtok den. Deretter høsten 93 blei hundre? Etter 87 år var det i allefall no
den så slept til Ølen. Det var interesse for slutt for gamle “RYSTEIN”.
å byggje den om og opp igjen, men det
blei med tanken.

Rystein dradd opp, klarfor siste hogging 30. oktober 1995. Foto Ola Fuglestein, Br Anda.

dradd opp i stranda hos Anda, og i løpet
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T/1 beveger oss inn i et Europa som er i krig. Året er 1942, og over England uler luftsirenene mens bombene
faller, men det meste fungerer allikevel på “kulløya”. Store allierte skipstap har satt britisk skipsbygging

under et stadig sterkere press til hurtig leveringer, og skipsverftene jobber på spreng. Standardisering av skips
typer er allerede kommet langt i England da D/S”EMPIRE FAIRBAIRN i april 1942 ligger klar til leveringfra
Barclay, Curle & Co i Glasgow.

Skipet er et trampskip på 10400 tdw. og blir også en vane og en del av en livs- Navnene alene antyder at vi er mitt i kri
tilhører standard typen “PF” som det til- rytme som det går an å leve med. En gen, og hvor det norske kongehuset står
sammen ble bygget 68 stykker av. trappe opp ligger mannskapsmessene, to sentralt som samlingspunkt i kampen for
Hovedmaskinen er en 3 cyl.2T Doxford i tallet, maskinmessen på styrbord og frihet og selvstendighet.
på 2500 BHK og farten er 11 knop. dekksmessen på babord.

I motsetning til den amerikanske Med kaptein Hans Angel-Olsen ( 35 år
“Liberty typen”, er dette et “three island” Rundt maskin casingen ligger maskinist- gammel) på broen setter skipet kurs for
skip med fem lasterom og like mange lugarene på rekke og rad med chief- Amerika, hvor krigsviktige forsyninger
luker. Forutenom 5 tons bommer er ski- lugaren förrest til babord. Her forplan- ligger og venter.
pet også rigget for tungløft på 40 og 50 ter Doxford-lyder seg gjennom dekk og Den unge kapteinen har allerede fått
tonn.

Noen dager etter prøveturen blir skipet I forreste dekkshus holder dekks- alvorlig skadet, men som dramatisk og
overtatt av Nortraship i London og om- , offiserene til. Her er det havets lyder som nesten synkeferdig ble reddet inntil Eng
døpt til “Kronprinsen” og det flytter råder i form av vind og ul i rigg og mast. land. For dette bergnings-arbeidet ble
nordmenn ombord. På dekket under brodekket råder kaptei- han tildelt St.Olavs-medaljen, samt en-

I poopen under hoveddekket med bare nen alene med adskilt sove og oppholds- gelsk “Mention in dis-patches” med
jernplata mot styremaskinrommet ligger rom. ekeløv.
mannskapslugarene, vesentlig 4 manns
lugarer. Her skjelver skipsstålet fra Fire andre skip av denne typen blir dette Etter innlasting på USA østkyst, vesent
propellenes krefter, her kastes luft og året overlevert Nortraship. Disse får nav- lig bomull og kjemikalier bestemt for
vann mot skroget ien evig runddans med nene “Kronprinsessen” , “Kong Haakon Liverpool, legger “Kronprinsen” ut fra
et dertil infernalsk rabalder. Men alt dette VII”, “Prins Harald” og “ Kong Sverre". Baltimore på sin første tur i konvoi.
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I

Kronprinsen i Olsen & Ugelstads farger. Foto Warwick Foote

I

spant, og bekrefter status og tilstand opp merke krigens virkelighet. 11941 var han
til maskinister på frivakt. fører av D/S BUR som ble bombet og

av Ame Harsund
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Den 9. juni befinner skipet seg 100
nautiske mil utenfor Nova Scotia, været
er rusket, med en del sjøgang. “Kron
prinsen" ligger forholdsvis høyt på van
net tross full last inne.

Klokken er 0700 om morgenen, da en
torpedo plutselig går inn i akterskipet,
rett under mannskapslugarene. Eksplo
sjonen er så kraftig at ca. 80 fot av ak
terskipet revnet og blir hengende i 45
graders vinkel ned gjennom havet. In
gen omkommer i eksplosjonen, men syv
menn akterut blir tatt av trykkbølgen og
blåst på sjøen. Bare noen sekunder etter
kommer nok et treff, denne gangen er
det forut i rom nummer 1 hvor torpe
doen river opp et hull på 30 fot i diame
ter. Fra begge lasterommene velter svart
tykk røyk. Bomull og kjemikalier bren
ner godt, og skipet begynner straks å
synke.

Mange tragiske krigsforlis har skjedd i
dette området, og mye burde nå tilsi at
også “ Kronprinsen” skulle ende sine da
ger her. Men da sjøen står jevnt med for
dekket sluttet skipet å synke. Det blir satt
livbåt på vannet, og 6 av de 7 som er
blåst overbord blir nå “bjergef ’ ombord
i det synkende vraket igjen.

Nå setter det også inn med tåke. Tykk
havtåke blandet seg med sur røyk fra
brannen, og legger seg tungt innover
skipsdekket og fyller lungene til menn
som jobber desperat for å redde skip og
eget liv. I over et døgn kjemper mann
skapet alene med slokking og bjerg
ningsarbeide, før hjelpen kommer i form
av 4 kraftige slepebåten

Stadig brennende ankommer “Kron
prinsen” Nova Scotia, hvor hun blir satt
på grunn for ikke å synke. En fot vann
skvulper nå over fordekket. Det blir mye
ros for godt sjømannskap.

Etter tre uker er lasten losset, og skipet
imidlertidig tettet, og fremdeles som et
vrak ankommer skipet Boston under
slep. En større reparasjon kan begynne.

Det blir 8 måneder i Boston for kap
tein Angell-Olsen. Da er et helt nytt
akterskip og et nesten nytt forskip satt
inn. Reparasjonen har kostet like mye
som prisen da det ble levert. Skipets ut
seende hadde forandret seg en del.
Poopen er blitt høyere og brovingene er
blitt innebygget, men “Empire” preget
er fremdeles der.

Og så er “ Kronprinsen” igjen i fart, en
“fugl Fønix” på havet i ordets rette for-

stand. Nå seiler hun uten uhell gjennom Folk blir kastet ut av sine senger, ting
hele krigen. Det blir fart på Østen, Stil- raser ut av hyllene. Skipet har gått på
lehavet og Australia. Vi finner hun i Sør land med full fart.
Amerika og på Vest Afrika, og turer på Når morgenlyset splitter tåken viser
Middelhavet. I London får skipet kon- det seg at hun har tatt grunn ved Ingala
gelig besøk ombord. Kong Haakon VII Sound. Assistanse blir tilkalt, men igjen
er gjest ombord. Etter besøket henger det er “ Kronprinsen” et lykkens skip. Da
bilde av kongen i spisesalongen, og av det i tillegg var lavvann ved grunnstøt-
kronprinsen i offisersmessen. ningen kommer skipet snart klar ved

Så kommer 1945 med frigjøringen. For tette, og kursen settes igjen mot Oslo.
besetningen er det lange krigsår borte fra Den 26. oktober klapper “Kronprin-
Norge og hjemmet nå over, og hva er sen" til kai i Oslo, og høyt tiltrengte va
vel mere hyggelig en tur til Norge. I be- rer finner sine mottakere.
gynnelsen av september kommer skipet
til Oslo. Det er noe eget med disse før- En mnd. senere i 1945 ble skipet solgt
ste skipsanløp av “uteflåten” i Norge. fra Den Norske Stat til Olsen & Ugelstad
Hvert anløp er en fest og en begivenhet, for 4.4 mill. kroner. Navnet “Kronprin
med behørlig omtale i byens aviser. Og sen" ble beholdt, ikke noe “fjellnavn”
så er det alle varene disse båtene har med kan erstatte dette navnet.
seg. Her er alt man har savnet igjennom
lange og magre krigsår. I Oslo kommer Nå hører vi ikke så mye til “Kronprin-
Kronprins Olav ombord på besøk, joda sen" en tid. Det skulle tyde på at sjørei
man kan glede seg over nye tider. ser og havneopphold forløper stort sett

Noen uker etter i oktober 1945 legger normalt, til glede for de nye eierne. Det
igjen “Kronprinsen” ut på en norgestur. er nå slutt med tilbringertjenesten fra
Den avgår Baltimore med 9000 tonn USA, og en lang periode med bulklaster
kull, 370 tonn stk. 28 tonn lastebiler og over hele verden begynner nå. Det er
hele 14 tonn post. Det er noe eget med lastehavner som Narvik og Wabana på
laster til Norge dette frigjøringsåret. Det New Foundland hvor det er jernmalm
er liksom et bidrag til eget hushold det som renner ned i rommene. Fra Narvik
dreier seg om. er gjerne lossehavnene Philadelphia,

På høyde av Orknøyene tettner det til Antwerpen. Fra Wabana er det Newport,
med tåke, som det ofte gjør i dette om- Newcastle eller Cardiff. Skipet har også
rådet, og det viser seg at det er sterkere turer på Australia med anløp av Sydney,
strøm i området enn navigatørene har Adelaide og Freemantle.
regnet med. Ved midnatt er det bråstopp.

Norsk etterkrigs Empire-båt, Polycrown av Kristiansand, levert som Empire
Beauty/ra William Doxford & Sons i 1943. Den seilte under norsk flagg fra

1946 til 1962. Foto via Michael Cassar.

egen hjelp. Tankene peiles og finnes

Montreal, Baltimore, Rotterdam eller
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Nortraship fikk overta Empire Grenfell i 1942 og gav den navnet Kong Sverre.
Her sees skipet som Reina av Haugesund i hjembyen i 1960, like før det ble solgt

til Hellas.

I romjulen 1951 finner vi “Kronprinsen"
på havnen i Narvik. Hun kommer inn
under tippekrana og blir ferdig lästet
29.12. Dette blir begynnelsen på en pe
riode med fast fart på Narvik, som skal
vare så lenge skipet har igjen under norsk
flagg. Lossehavnene denne tiden er Ant
werpen, Bremen og Rotterdam. Hver
rundtur tar ca. 14 dager. I bestikken lig
ger de samme sjøkartene hele tiden og
sjøreiser og havneopphold blir jevne og
grå. Litt ventetid på lastetørn i Narvik
gir kjærkommen anledning til stempel
sjau og annen pleie av Doxforden.

Hvis vi befant oss ved Karmsundet sent
på lørdagskvelden den 10. februar 1951
ville vi opplevd en fin nesten klar vin
terkveld. Klokken nærmer seg elleve om
kvelden og ute i leia er det som alltid i
Karmsundet lys fra skip som passerer. I
syd ser vi lysene fra et stort skip som
ligger høyt i ballast på vei nordover. Det
er “Kronprinsen” på vei fra Antwerpen.
Men “Kronprinsen” er ikke alene i
Karmsundet denne februarkvelden.
Foran skipet er der lanterner fra et min
dre skip, det er fiskeskøyta “Margit” som
også er på vei nordover. Lengere nord
dukker en annen 10 000 tonner opp. Den
er på sydgående. ”Kronprinsen” viker litt
til styrbord for å gi bedre seileled for
dette fartøyet, den innhenter “Margit” og
rammer den lille fiskeskøyta om babord.
“Margit” går rundt og blir liggende tungt
i vannet, med bunnen opp. Ombord i
“Kronprinsen” blir det straks slått stopp
i maskinen og livbåter blir satt ut. Ski
pet ankrer og blir liggende på kollisjons
stedet. Det er mørkt om natten i februar
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og “Kronprinsen” har ikke generatorer
som gir rom til de store lyskildene på
dekk. Fra havaristen høres det banke
lyder, situasjonen er mildt tatt kaotisk.
Menneske tanker og mannemakt blir av
mektig i slike øyeblikk. Nå ankommer
imidlertid et tredje skip. Det er MS
”Rimfrost” av Oslo, et moderne fryse
skip på 450 tdw., bygget i Arendal i
1949. Her ombord er det sterke lyskas
tere som kan lyse opp havaristen. Nå
kommer også redningsskøyta fra Hau
gesund samt toll og politibåten med lege
og Rødekors hjelpekorps. “Kronprinsen"
förlåter nå havaristedet og går til ankers
på Bøvågen tvers av Vormedal. Fra
“Rimfrost” blir det satt ut en vaier til ha
varisten, for om mulig å få snudd den,
men dette lyktes bare delvis. Man prø
ver også å hogge hull i skroget, men det
er vanskelig å trenge gjennom klednin
gen. Bare en mann, AlfHelland, fra Moi
ble reddet. Seks mann omkom.

Men skip må videre. Dagen etter av
går “ Kronprinsen” til Narvik. Her blir
det holdt sjøforklaring. Skipet avgår Nar
vik 13. februar for Bremen.

Den 7. mai 1951 er “Kronprinsen” igjen
på vei opp Scheldemunningen med
malm fra Narvik. Seks malmlaster er un
nagjort siden den tragiske hendelsen i
Karmsundet i februar. Nå er det “Kron
prinsen” som blir pårent bakfra. Panama
skipet “Voosf ’ renner baugen sin langt
inn i poopen, og flerrer opp og ødeleg
ger mannskapslugarer og oppholdsrom.
Det er et stort under at ingen blir skadet.
Etter utlossing blir det et langt verksteds
opphold i Antwerpen. Mot slutten av juni

er igjen gamle “Kronprinsen” klar til å
sette baugen mot Ofotfjorden.

Ti nye Narvikturer klarte skipet å gjen
nomføre før året 1951 løper ut i histo
rien, men da er det også slutt. Den 28.
desember ankommer “Kronprinsen”
Narvik for siste gang. Det blir en stille
romjul til ankers under nære snøtinder.
Ikke før den 3. januar er lasten inne og
lukene skalkes, og “Kronprinsen” run
der Framneset for siste gang. Skipet er
solgt og skal overleveres Italienske kjø
pere etter utlossing i Antwerpen.

Årskiftet 1951 - 1952 hadde med seg
mye styggevær i Atlanteren. Og under
storm i Biscaya møter Oslotankeren
“Østhav” sin skjebne.

For “Kronprinsen” blir denne siste
sjøreisen en rolig tur langs et vakkert
norsk vinterlandskap. Nordsjøen viser
nåde mot skip og mannskap denne siste
turen. En frisk januarbris fra nordvest
vasker langs gråmalte skipssider, hvor
dekksvannog fortøyningstrosser har teg
net sitt karakteristiske rustmønster. En
og annen snøbyge feier inn over et værs
litt skipsdekk, hvor så mange norske
mannetimer er nedlagt i krig og fred.

Så er det Hook van Holland. Kaptein A.
Stenersen ønsker innseilingslos velkom
men ombord for siste gang. Noen timer
senere er siste sjøreise slutt. Det slås
stopp og vel i maskinen. 10 års seilas i
krig og fred er over for M/S ”Kronprin
sen".

Panamarederiet Rios Societa Naviera
S.A. tar over og navnet “Vori” blir malt
på skutesiden. Det finnes ingen Kron
prins mer, verken under tippekrana i
Narvik eller i leia på norskekysten.

I 1966 tar grekere over skipet og nav
net blir “ Lukia M.”

Februar 1969 er skipet i Øst Kina på reise
fra Safaga til Korea da det springer lekk.
Mannskapet går fra borde, men igjen
viser skipet seg som usynkelig.

Den 25.2.1969 blir det slept inn til
Shanghai. Hun er nå blitt 27 år gammel,
og ingen har lyst til å satse mer på gamle
“Kronprinsen”. Reisen er slutt. “Fugl
Fønix” har kommet til havnen hvor gnis
trende skjærbrennere utsletter alle spor.
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Den andre Brunholm var eiet av IS Brunholm, et sameie mellom G. Gabrielsens Rederi og skipsmegler Jørgen Brunvall. Jenssens Foto

Gabriel Gabrielsen var født 1866 og Dampskipet Borgfred sattes av Nortra- krigen og ble i 1947 solgt til Trondheim,kom fra den kjente Ådnesgård- ship inn i fart mellom Grønland og I 1958 gikk G. Gabrielsens Rederi
slekten i Austad ved Lindesnes. Tok tid- U.S.A. med kreolitt.Senere ble hun ar- sammen med bergensredere inn i I/S
lig sjøen fatt og steg gradene på sjøen som mert, hvorpå hun gikk i fart på England Brunholm og overtok et skip med dette
mange andre senere redere på Sørlandet. til 1943. Så bar det til Australia for å seile navn på 296 brt. I 1965 ble så dette skif-
Fikk snart skip å føre, først seilskip og mellom Australia og de amerikanske tet ut med et nyere og større. Farsunds
senere dampskip. Han sluttet sjøen kort militærbasene på Stillehavsøyene til rederiet var representert med 2/3 i dette
etter verdenskrigens utbrudd i 1914. straks før krigens slutt. Hun overlevde interessentskapet.
Kjøpte hus i Farsund, hvor han siden
bodde. Han var medlem av bystyret en
rekke år og medlem av Sparebankens
styre. Gabrielsen var en kjent og avholdt
mann, rederlig i sin ferd.

I 1922 fant han tiden inne til å starte
sitt eget rederi i Farsund og kjøpte damp
skipet Nordfold fra Haugesund på 2.100
tonn dødvekt,bygd i Holland i 1917.Ski
pet ble betalt med 442.500 kr., som var
rimelig for dette skip. 1 1924 utvidet han
sin flåte med to skip, Borgfred og
Bratholm, samtidig som han solgte sitt
første skip. Alle skipene sine hadde han
drevet i trelastfarten på Østersjøen -
Nordsjøen.

I 30-årene utvidet han sitt engasjement
i dampfarten, ikke i antall skip men i stør
relse. Da Gabriel Gabrielsen døde i
1941,75 år gammel, overtok sønnen Jo
hannes, som hadde ført flere av farens
skip.

Ul rm.

Bratland bygget i Shanghai i 1920 seilte bare to årfor Gabrielsen, fra 1930 til 1932.
Foto via Håkon Larsson-Fedde.

Av H. Larsson-Fedde
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Borgfred på 3560 tdw var rederiets største skip. Foto via Håkon Larsson-Fedde.

Johannes Gabrielsen døde i 1971. Han Helsingborg, Sverige, omdøpt

var da æresmedlem i Farsund Sjømanns- HANSA
forenin» 1937: August Bolten, Wm.Millers Nachf.,

Rederiet solgte sitt siste skip i 1 972. ,mn Hamherg emdøptUMBALV6 F 1939: Omdøpt OTTERBERG
; 1944: Des; Senket ved alliert flyangrep på

Ktlde: Farsund Sjøfartshistorie, Libau Berget og slept til Lubeck.
egne notater. 1945: Mai: Tatt som britisk bytte i

1) D/S NORDFOLD (LCDG)( 1922-24)
1917:Mai:Levert fra N.V.Scheepswerf Julian, 2) D/S BORGFRED (LCQV)( 1924-33)
Papendrecht. #114 for A/S Fold (M.Clausen), 1917: Des: Levert fra N.V.C.van der Giessen
Haugesund som NORDFOLD
1.272 Brt.741 Net.2.100 Dwt. Stoomschip Oostzee, Amsterdam som
236.4 x 36.4 x 15.9' OOSTZEE
3 Exp.(J.& A.van der Schuijt,Papendrecht) 1.351 Brt.784 Net.2.100 Dwt.
NHK 157
1922: Innkjøpt av A/S Bratholm (G. 3 Exp. (N.V.Machinefabr. Hoogenlande,

1924: Skibs A/S Hild (Jac.Salvesen), 1919: Hollandsche Stoomboot-Maats.

1928: A/B Hansa (Nils Hammer), omdøpt WAALSTROOM

Den tredje Borgfred var en amerikanskbygget N-3 "Baltic Jeep", her som finsk Aura.
Foto via Håkon Larsson-Fedde.
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Gabrielsen), Farsund Utrecht) NHK 171

Farsund Amsterdam,

Skipsliste

Fubeck. Kondemnert.
1947: Okt: Slept 30/10 til Middlesbrough

& Zonen’ Schifssw., Krimpen for N.V.

237.9 x 36.0 x 16.6'

HANSA

for opphugging.

1924: Skibs A/S Borgholm (G. Gabriel
sen), Farsund, omdøpt BORGFRED

1933: Mars: Grunnstøtte den 9/3 ved
Ouessant på reise Requejada til
Odda med sinkmalm. Brakt flott,
men kondemnert.

3) D/S BRATHOLM (LGFC) (1924-32)
1919: Juni: Levert fra N.V.Scheepswerft
Baanhoek,Sliedrecht. #294,for N.V. Maats.
Kustvaart (Van Ommeren), Rotterdam som
DUIVENDRECHT
1.304 Brt.744 Net. 1.970 Dwt.
237.4 x 36.7 x 15.9’

T3 Exp.(J.& A.v.d.Schuijt,Papenburg) nhk 171
1923: Wilhelm Bisterfeldt, Hamburg,

1924; Skibs A/S Bratholm (G.Gabrielsen),
Farsund, omdøpt BRATHOLM

1932: A/S Joachim (J.M.Johannessen),
Farsund, omdøpt TUNNI

1942: Mars: Senket 3/3 i Surabaya, Java
etter ordre fra nederlandske
myndigheter, så hun ikke skulle
falle i japanske hender.

4) D/S DUX (LJTCX1930-32)
1920: Sept: Levert fra The New Eng.& S.B.
Works,Shanghai. #380 for D/S A/S Dovre
(Bruusgaard,Kiøsterud & Co), Drammen som
DUX
1.350 Brt.761 Net.2.000 Dwt.
242.7 x 37.2 x 15.0

3 Exp(New Eng. & Sb Works,Shanghai) nhk
171

1930: Skibs A/S Bratland (G.Gabrielsen),
Farsund

1931: Omdøpt BRATLAND
1932: A/S Ame Sveens Rederi, Oslo,

omdøpt NGOW HOCK
1941: Des: Kapret 7/12 av japaneme i

pos. N07.45'-0 107.02’
Satt i fart som japansk HOKUZAN
MARU

1943: Okt: Senket 13/10 av amerikanske
fly ipos.N 20.05’-0 110.25'.

5) D/S BORGFRED (LCPZ) (1934-47)
1920:Juli:Levert fra Swan,Hunter & Wigham
Richardson Co.Ltd, Newcastle #1093 for
Svithun-Linjen A/S (Sigval Bergesen), Sta
vanger som KROSSFOND
2.193 Brt. 1.293 Net.3.560 Dwt.
295.3'x 41.5x20.2'
3 Exp (Swan Hunter) NHK 259 Fart 9.5 kn
1923: April:Breifonds D/S A/S (Sigval

1931; Mai: Skibs A/S Rønnes (Chr.Daae),
Grimstad, omdøpt RØNNES

1932: Febr: D/S A/S Winroth (Anton
Salvesen), Oslo, omdøpt
WINROTH

1934: Jan: Skibs A/S Borgholm
(G.Gabrielsen), Farsund,
omdøpt BORGFRED

1947: Nov: Skibs A/S Tautra (Karl

omdøpt LOUISE TIEMANN

Bergesen), Stavanger

Torkildsens Rederi) Tr.heim
omdøpt TARVA.
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1955; NoviSkibs A/S Sandbo (M.B.
Johansen), Skien, omdøpt SANDLI

1959: Okt:Skiensfjordens Kreditbank,
Skien

1959: Des: Skibs I/S Bitten (K.E.
Møinichen), Drammen,
omdøpt BITTEN

1962; Aug: Assuncion Cia.Nav. y
Commercio (Onofrio Jacominofu
Vincenzo,Torre del Greco,Italia),
Beirut, Lebanon, omdøpt IMMY

1967: Opphugget i Italia.

6) D/S BORGFRED (LPOD) (1951-54)
1943: Mai: Levert fra Pacific Bridge Co.,
San Francisco.#2, for U.S.Maritime
Commission,San Francisco,California som
CYRUSSEARS
1.772 Brt.968 Net.2.750 Dwt.
258.10x42.1 x 10.0’
3 Exp(Pacific Bridge) NHK
1943: Min.ofWar Transport (Stephenson,

Clarke & Co)London. Var formelt
eid av USMC.

1951: Stephenson, Clarke & Co.Ltd.,
London, omdøpt SKIDBY

1951: Kingston Nav. & Trading Co.Ltd.,
HulfU.K.

1951: Sept: Skibs A/S Borgholm (G.
Gabrielsen), Farsund, omdøpt
BORGFRED

1954; Skibs A/S Orion (Bruusgaard &
Bødtker-Næss), Oslo, omdøpt
LISE

1955: Febr: Laiva O/Y (Meritoinei O/Y),
Turku, Finland, Omdøpt AURA

1960: Nav. Caribe Agraubard S.A.,
Barranquilla, Colombia,
omdøpt FERNANDO

1962: Eier in blanco.
1963: lonnis Chiotakis, Pireus, Hellas,

omdøpt FATA MORGANA
1963: Surere Primers Cia. Nav. S.A.,

Panama, omdøpt GIANNIS
1964: Okt: Fikk brann i maskinrommet

den 28/10 i pos.N 36.41' 017.45'
på reise Constanza til Philippeville
med tømmer. Tatt på slep mot
Malta.

1964: Okt: Sank den 30/10 i pos.N 36.04'
0 14.42'.

Skibsfoto sælges

Har du lyst til at være med på mine fotocirkler?
Jeg udsender fotocirkler med danske og ex-danske skibe, samt med udelukkende udenlandske skibe,

de inneholder ALT, f eks coasters, færger, bulk-carriers, tankere m.m. i alle størrelsen
Billederne leveres i str 10x15 cm farve blank, prisen er pt Dkr 9,25 plus porto,

betaling kontant eller over postgiro.

LARS STAAL
Bosagergården 11, t-tv - DK-6400 SØNDERBORG

Tel 0045-74 42 24 49

Med den første Brunholm levert i 1958 tok Gabrielsen skrittet fra dampskip til moderne
paragrafskip gjennom sameie med Jørgen Brunvoll i Bergen. Jenssens Foto

7) M/S BRUNHOLM (JWXA) (1958-64) 1985: Bangor Shipping Co.Ltd.,Limassol
1958: JunkLevert fra Westermoens Mek. Verk-
sted, Mandal.#460 for I/S Brunholm
(J.Brunvall & G.Gabrielsen), Farsund som
BRUNHOLM
559 Brt.278 Net.559 Dwt. 1962: Nov: Levert fra Brødrene Lothe A/S,
144.8 x 28.0 x 8.4' Haugesund.#! 8 for I/S Nina (Per Selvig), Oslo
6 cyl.4 T.Enkv.MAK(Mak Maschinenbau, som NINA
Kiel) BHK 390 Fart: lOkn
1964: Jens Marcussen P/R, Askerøy, 194.0x30.9x 13.1'

1968: Tor Ferkingstad,Stavanger, omdøpt Deutz A/G,Køln) BHK 900 Fart 12,5 knop

1969; Omdøpt BRIHAV Gabrielsen) Farsund, omdøpt
1970: Jan G.Christiansen,Sortland BRUNHOLM
1976: Okt: Nave Shipping Co., 1972: K/S A/S Deimos & Co., Tromsø,

1976: Dallas Ship Co.Ltd., Pireus 1975: Mars: A.E.Berry Ltd., Grimsby,
1977: P.N.Triantafillidis & F.D. omdøpt BERRY TRADER

1978: Uhud Marine Co.Ltd., 1983: I.Bastas & Co.,Pireus,Hellas

1978: Omdøpt BERENICE II reise Kavalla til Pireus med hvete.
1979: Fiona Shipping Co.Ltd.,Limassol. Alle reddet.
1981: Omdøpt ATHINA

omdøpt ASKHOLM 6 cyl.4 T.Enkv.Deutz(Kløcker-Humboldt

MASTHOLM

Pireus,omdøpt NAVA omdøpt BLUE SKY

Michelakis, Limassol, 1975: N.Manolis & Co.,Pireus,omdøpt
omdøpt UHUD IOANNIS M.

Limassol,Cypros. 1984: JulhSank den 29/7 i dårlig vær på

8) M/S BRUNHOLM (LHZA) (1964-72)

499 Brt.278 Net.987 Dwt.

1964: I/S Brunholm (J.Brunvall &G.

Eksisterer fremdeles

29

•5

,V S



Jfy ergens Universitet/Bergen Marinebiologiske Institutt trengte en mere mo
derne båt i midten av 50-årene og bestilte i 1954 et fartøy fra Skaaluren

Skipsbyggeri i Rosendal, Hardanger. Skaaluren var kjentfor sine trebåter, men
erfaringen med stålbåter kunne telles på en finger. Båten skulle brukes til å ta
forskere ut til kysten og havet for at de kunne ta bunnprøver og vannprøver. De
skulle eksperimenter og lære om den biologiske delen av sjøen. Stasjonen ble sett
på av mange som den beste i Europa da det innen kort reise var ekstreme dybder
i relativt rent område og med eksperitise som er enestående. Det kom mange
forskerefra utlandet. Så båten skulle kunne sove og bespise 12 forskere og crew.

De ble enige om tegningene og utstyret. Som ‘Fridtjof Nansen’ tok igjen ved å hilse med
med de fleste båtkonstruksjoner så endret flagget når det regnet og en stakkars menig
spesifikasjonene under veis. Jeg har hele kor- må løpe over den lange marsjeringsplassen
respondansen mellom reder og verft og det for å returnere salutten.
er interressant lesning. Alt var ryddig og
greit, men en del diskusjon om kosnader for I slutten av -80 Årene fikk stasjonen et større
disse endringene og hvem som skulle betale og mere moderne fartøy og ‘Fridjof Nansen’
for hva er god lesing. ble solgt. Men staten beholdt navnet og bå-

‘Fridtjof Nansen’ ble sjøsatt 6/55 med dimen- efterpå ble båten solgt igjen,
sjonene i fot; 63x 17x8 og 58 brt. Den har et
7mm stålskrog med ‘godt tørket furu dekk’ Seiv hadde jeg bodd utenfor Norge i25 år
på spanter. Alluminium styrhus og motoren (de 10 siste på en ombygd 1924 hollandsk
er en to-sylindret UNION 2EX, 100 HK. Det lekter i London) og var på jakt efter en norsk
var et lavtryks hydraulisk anlegg med 5 båt da jeg skulle flytte tilbake til Norge. Jeg
wincher/tråler. Med andre ord en masse vekt så ‘Fridtjofen’ avertert for salg i januar 1994
på dekk. og innen en uke hadde jeg besiktiget, blitt

‘Fridtjof Nansen’ ble flittig brukt i over 30 et eldre fartøy med historie, trygg i det meste
år. Det er ikke mange biologer i Norge fra av vær, og rommelig nok for å bringe meg
den tiden som ikke har vært ombord på et og famile/venner langs kysten og rundt Nord
tokt. Båten var kjent for sit greie utstyr og sjøen. I tillegg skulle den representere ‘norsk
bemanning. Båten var også kjent for sin fan- skipskultur’.
tastisk evne til å rulle. Noe som de vennlige
rivalene ved Haakonsvern flittig utnyttet hvis Siden det har jeg, i hvert fall midlertidig, blitt
de fikk en sjanse. Det er historier om hvor- fri som fuglen vis a vis arbeide. Jeg har brukt
dan hele flåter av hurtigående MTB’r raser mye ressurser og 6 måneder på å bygge om
forbi og efterlater seg en vuggende farkost. båten; sandblåst skroget, full overhaling av
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ten ble omdøpt til ‘Fridtjofen’. Et par år

forelsket i og kjøpt båten. Mine behov var

fl IB
rewnri

motoren, skiftet ut de 5 lavtryksvinsjene med
1 høytrykk som tar cargo og anker, bygget
ut laboratoriet på dekk til å bli en større
dekssalong, installert gass komfyr i byssa,
nye railings og spylgatter, kjetting styring ut
og Servus inn, nye instrumenter og strøm i
styrhuset. Skroget er malt som før i grått,
men dekk/styrhus er nå gråere enn det origi
nale hvite (stor overraskelse da jeg åpnet det
store pøsen som skulle ha vært off-white).
Det er derfor naturlig at folk tror ‘Fridtjofen’
tilhører marinen eller at jeg driver en privat
krig.

Den har et trawler skrog og er kanskje best
kjennelig ved sitt brede styrhus hvor det er
17 vinduer. Med andre ord et godt utsyn.
Maksimum omdreininger på 350, men kru
ser best rundt 280 og 7 knop. Den hadde et
mannskap på 1 x Master, 1 x sjøman og Ix
maskinist. I tillegg til radiotelegrafist. Med
hjelp av Sjøfartsdirektoratet målte vi om bå
ten og fikk den ned til 49.74 brt. Så man
skapskravet gjelder ikke lenger.

Jeg er fremdeles forelsket i båten og det den
står for; en typisk norsk bruksbåt bygget i
midten av 50-årene. Men, hjertet av båten
er Unionen og produksjonen av disse ble
stoppet tidlig i 60-årene. Da Ulstein kjøpte
Bergen Diesel så de på lageret av reserve
deler, halvfabrikata, maler og maskineri og
tok en grei økonomisk beslutning; alt ble vra
ket. Lastebillass på lastebillass ble kjørt rett
på fyllinga. Hvor var gravfølget da? Hvor
var Sjøfartsmuseene? Bare tanken på dette
gjør meg lei.

Det jeg kan gjøre for å bevare denne delen
av Norges skipskultur er å fortsette bruken
av motoren og båten.

Og ved mine tøffinger langs kysten dele
gleden med andre. Jeg skal ikke ligge lenge
ved en kai før folk kommer ruslende med
store øyne og ørene på stilk. Forbausende
mange gjetter at det er en Union, så kunska
pen og förståelsen lever enda. Hvor lenge er
usikkert.

Jeg finansierer dette seiv og ser ikke efter
almisser av noe slag annet enn til maskinen.
På høsten sprakk mellomringen og det er
klart at råkjølingen tærer på. Heldigvis hadde
Johan Sande i Bergen en god ring og gratis
kunne jeg hente den på postkontoret en uke
senere. Det er klart at mere vil skje og er det
noen lesere som har tilgang på deler til denne
maskinen, så ber jeg om å bli kontaktet via
Lidartunet, 2950 Skammestein eller mobil
920 24845.

I mellomtiden, hold ørene åpne, ‘Fridtjofen’
er ikke mange dunk unna.
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Bilder av Framnæs-fergene er man- Her kommer vi bort ito av dem. “Fram- den starten i 1898 kim hadde drevet medgelvare. For en tid siden fant jeg næs 3”, A/S Moss Værft, Bjergnings- & bjergning og reparasjonen
de her viste bilder fra prøveturer, unn- DykkercompagnFs bygg nr 1, er i tidli-
tatt det fra Kristiansund som Trond Myr- gerepublikasjonernevnt som bygget ved 16.05.1908 leser vi at det i Moss byg
haug har sendt meg, klistret på en pap- Akers mek Værksted. Det nedenstående ges en motorferge for Huk Aktieselskab
plate og liggende på bunnen av et bøtte- kan tyde på at den var bestilt der, da de og som i neste måned skal settes i fart
kott. Det er fergene som ble bygget i jo hadde bygget “Framnæs 2”, men at Framnæs-Bygdø. Den skulle få en 15
Moss. Dette verftet har hatt mange navn. den var overlatt Moss, et verft som si- hk Eureka reversabel bensinmotor med

M/S "Framnæs 3" ved AS Moss Værft, Bjergnings- & Dykkercompagni i 1908, ombygd til D/S ved AS Moss Værft i 1912.

D/S "Framnæs 3" ved Piren på Kirkelandet i fart til Nordlandet, Kristiansund
i bakgrunnen. Bilde fra 1936.

9

Et tillegg til Harald Lorentzens artikkel i SKIPET nr 4 - 1988
ved Knut H Næss

karburator og bensinbeholder (en 10 li
ters kanne) anbragt på salongtaket. (Med
10 liter kom den neppe langt).

20.06.1908 skal den sjøsettes om noen
dager. Flere ganger blir det skrevet av
den skulle drives elektrisk.

11.07.1908 skulle den ha gått prøve
tur, men ble hindret av “Sjøkontrollen”,
som fant det nødvendig å forandre noe
med “styregreiene”. Målebrevet er da
tert 16.07.1908, og dagen etter ble det
holdt stabilitetsprøve.

Først 16.9.1908 leser vi at det er tanken
å oppføre et skipsbyggeri i tillegg til
bjergning og reparasjoner for å unngå
oppsigelser av dyktige arbeidere i den
stille tid, noe som kan være vanskelig å
få tilbake i den travle. Det var derfor i
løpet av sommeren oppført et maskin
verksted, samt ny smie og nytt plate-
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D/S "Framnæs 4" ved prøveturfra A/S Moss Værft, Bjergnings & Dykkercompagni
15.11.1909, levert 8.12.1909.

D/S "Framnæs 5 " kontrahert ved A/S Moss Værft, Bjergnings & Dykkercompagni 23.09.1911
og levert 14.11 1912 fra AS Moss Værft. På plakaten står det: Helt øverst: Folkemuseet; i
underkant av rammens øverste tverrligger: Bygdø,; i rammen: Bygdønes bad/Dronningen/
Oscarshal. Foran flaggstången: Framnæs 5. Bildet tatt under prøveturen.

verksted var under bygging utenpå det 20.11.1908 opplyses det så at verftet i
gamle. Fra oktober av skulle alt bli dre- Moss hai' fått sinførste bestilling på byg
vet med elektrisitet. ging av en mindre slepebåt for firmaet

06.10.1908 leser man at “Framnæs-sel- . tere ved deres fabrikk i Mustadfors i Sve
skabet” har anskaffet en motorferge rige. Dette ble da bygg nr. 2.
“Framnæs 3” for ruten Framnæs-Dronnin-
gen og at den kom for noen dager siden I 1912 ble “Framnæs 3” ombygget til
fra Moss. dampskip ved A/S Moss Værft. Tegnin-

09.10.1908 får “Huk” pålegg om å an- gerjeg så før de ble brent var daterte 27.01
skaffe en pram til fergen, men klager og og 07.02.1912. Maskinen var verftets nr.
får for strekningen Skillebæk-Dronningen 17 på ca 35 IHK med 5 1/2” og 10 1/2”
fritagelse for dette förutsatt at det finnes dia. sylindre med 7 1/2” slag, 275 rpm
to årer ombord. Så da så. “ved let skib”. Veritas godkjennelse er
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Mustad & Søn til bruk ved sleping av lek-

datert 04.06.1912. Kjelen var verftets nr.
33 med 125 Ibs trykk.

Båten ble så solgt, og skjøte fra Huk
Aktieselskab til Kristiansunds Damp
baadsamlag er datert 16.08.1916. MFGI
“Framnæs 3” ble solgt for kr 30.000. Et
nytt skjøte datert 19.02.1918 viser at bå
ten ble videresolgt til Kristiansunds Kom
mune for samme prisen. Selskapets navn
skal ha vært Kristiansunds kommunale
Sund-baatvæsen. Båten gikk i fart mel
lom Kirkelandet og Nordlandet og ble tatt
av ruten i 1951. En tid ble den brukt som
reserveferge, men så lagt opp i Vågen der
den i 1955 ble solgt til Olav Myrseth og
avrigget til lekter i 1956. Utrustningen
ble lagret i et hus ved sjøkanten og som
brant ned den 23.06.1972, da alt gikk tapt.
I 1965 ble lekteren solgt til Rørvik Fryse
- og Kjøleanlegg.

Nå ligger den utrangert på Nordøian i
Vikna. Hvor lenge den har ligget der, vet
man ikke. Skroget er i en slik forfatning
at “Sundbåtens venner”, støttet av Kristi
ansund kommune, hai' bestemt å bygge
nytt skrog. Linjetegning og arrangement
har de fått av meg. Dampmaskinen som
ble funnet for noen år siden er under re
staurering, tegningen til dampkjelen fant
de i Sjøfartsdirektoratet og dampfløyten,
en flerstemt Lunkenheimer, er intakt.

D/S “Framnæs 4” ble bestilt og bygget
ved A/S Moss Værft, Bjergnings- &
Dykker Co. og levert 08.12.1909 som
bygg nr. 3. Den var bygget for fart mel
lom Framnæs og Bygdø, hadde verftets
dampmaskin nr. 5 og kjele nr. 16, men
intet er kjent om disse. Båten ble be
slaglagt av tyskerne 14.02.1942 og brukt
som"Verkehrfahrzeug” (kommunika
sjonsfartøy) av Marineausrustungsstelle
Oslo til krigens slutt. 1 1956 ble den solgt
for kr. 50.000 til Arendals Skibs-Op
hugning og hogd.

D/S “Framnæs 5” ble kontrahert ved A/S
Moss Værft, Bjergnings- & Dykker Co.
23.09.1911 for kr. 37.000 og skulle le
veres 01.05.1912. Dette var bygg nr. 14
og den ble levert fra A/S Moss Værft den
14.11.1912. Maskin nr. 16 hadde to syl
indre på 8” og 16” diameter med 12”
slaglengde, oppgitt til 75 IHK. Kjele nr.
32 hadde 130 Ibs trykk. Fergen ble
sammen med “Framnæs 4” solgt for kr.
50.000 til Arendals Skibs-Ophugning og
hogd.
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M/S “Framnæs 6” ble kontrahert 19.12.
1913 for kr. 7.000 med leveranse 15.03.
1914. Forslag til dampferge, se tegning fff**”'‘ff ~

datert 12.11.1913, var altså ikke god- fik “ /^\
kjent. Senere ble man dog enige om
dampmaskin, og dette er datert 10.02 / f=4c=K

1914. Pris kr. 15.700. Fergen ble som ; f •:t'7==5']p|nj
bildet viser. y=| __ _____ \ii _____ __ !_ lU

Den var AS Moss Værfts bygg nr. 24 rr !    'iiyji'j;_| = 1 _si "m: i ' |Fj |f]; ! ~f\
og skulle leveres 01.05.1914, men det :~  -'M  ; n :;^^S=T== yfl
skal ha skjedd 30.05.1914. Detsiesden — i jf--—| " —
var bygd for kun Skarpsno-Bygdøy- —j ; : ; , , , 7—j—;——j— — [j |
trafikken i jubileumsåret 1914, og den ~
hadde verftets maskin nr. 25 med to syl-

Fergen ble solgt i august 1918 til
Laksevaag kommunale Færgeselskap for
kr. 24.000 og gikk i rute Møhlenpris-In
dre Damsgård. Den ble omdøpt “Uren”.
I 1930 overtatt av mannskapet som drev
den fram til 1950. Den skal da være blitt

h°gd - «j

Tegning Hl D/S "Framnæs 6" 1 lÉt

Under: iWl £S e Jdr
D/S "Framnæs 6" kontrahert ved A/S Moss
Værft 19.12.1913 som motoiferge. Ble se
nere omgjort til dampferge som dette bildet
viser, visstnok bygget kun for jubileumsut
stillingen i 1914 og levert 30.5.1914. Bildet
tatt under prøveturen.

Fotos avfølgende kystskip, fotografertpå 70-tallet,er til salgs for kr. 10,. pr stk.inkl.porto. Bildene er i sort/hvitt,
størrelse 10 x 15. Betaling v/bestilling til bankgiro 9521.11.63365.
Bestilte bilder sendes ut i november.

AKCE/52 nåværende “Heimtun”
ARNHOLT/68
BREITUSS/54
CAP CARRIER/71 nåværende”Anntoro”
CORNELIS/47 av Haugesund
GERLAUG/50
JÆREN/68
KIMMO/42 ex MMS
KVARTO/68

LUNDØY/71 nåværende “Fjordbulk”

Fototilbud nr. 2

Arne Sognnes
Våkleivåsen 88 - 5062 BØNES

MERCUR/66 ex Fraternia
NORSK BAUNE/68
PEGASUS/46 ex Stordal”,MRF
PULPA/67 nåværende “Myrås”
RAMSLAND/56
START/37
SVERRE HUND/70
TORA/68 tank
VI KR1/48
ZEFYR/68 ex Hollo”
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OVDS nen overleveres våren 1997. OVDS har til og fra Longyearbyen ble fraktet med

M/S “Nordnorge” ble tatt ut av hurtig- Planlagt at skiPet skal settes inn 1 mte syssel-mannsbåten “Polarsyssel”.

rutefart tiisdag 2. apiil kl. 1400 og ei- 0 Natt til onsdag 10. juli hadde M/S “Nord
stattet av nye M/S Noidkapp . stjernen” en lettere grunnberøring ved
Skipet forlot Bergen samme dag kl. 1830 1 tUb Pyramiden, en av de to russiske boset
og ankom dampskipskaien i Narvik tors- Etter at M/S “Nordstjernen” var ferdig niimene på Svalbard Skipet ble trukket
dag 4. april kl. 14.00 for midlertidig opp- som “erstatningshurtigrute” onsdag 17. av gmnnen av “Polarsyssel” og ble seilt
lag i påvente av salg. april kl. 1430 forlot skipet Dokkeskjærs- inn°til Longyearbyen onsdag 10.7 på for

kaien i Bergen kl. 1800 og fortøyde ved middagen for nærmere undersøkelser.
Skipet er nå solgt til Maldivene og med Munkebryggen. Skipet ble benyttet til Skipet forlot Longyearbyen i løpet av da
sitt nye navn “Wordlink” av Panama for- hotellskip under Hansadagene i mai. oen 0CT ankom Kaarbøverkstedet i Har
lot den gamle hurtigrute-traveren Nar- Søndag 12. mai på ettermiddagen forlot sta(j fre(jaa \2 juli for reparasjon Ski
vik havn mandag 19. august ca. kl. skipet Bergen og seilte nordover. Man- pet hadde ikke fått særlig skade og den
12.00. Den gamle damen seilte utaskjers. dag 13. mai ankom skipet Ålesund for aamle damen var i fart igjen til Svalbard
nedover kysten og var innom Haugesund sertifisering av diverse brannteknisk ut- an erede søndag 14 juli om kvelden kl
2 timer om kvelden onsdag 21. august. styr om bord. Ferden nordover fortsatte gqq fra jromsø
Så fortsatte ferden til Pireus der skipet fra Ålesund tirsdag 14. mai til Ibestad
skal bygges om med air-condition og Mek. Verksted ved Harstad for verk- Siste tur fra Tromsø var 25. august med
svømme-baseng. Skipet passerte Gibral- stedsopphold/opplag frem til Svalbard- retur til Tromsø 1. september. I høst /
tar onsdag 28. august på veg til Pireus. sesongen startet. vinter blir skipet trolig liggende ved Ibe-
Planen er at skipet skal inn i cruise-tra- Søndag 23. juni forlot skipet Tromsø stad Mek. Verksted ved Harstad. TFDS
fikk på Maldivene. Ny eier er Tempel- på første tur til Svalbard sommeren har bestemt at skipet skal seile på Sval
man Inc., Monrovia, Liberia. 1996. Tirsdag 25. juni skulle “Nord- bard også sommeren 1997.
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Vaktskifte i Hurtigruten. Nordkapp overtar løpet fra Nordnorge 2. april. Fotografert av Per Storstrand, Båsmoen.

Hnrticmitpn OVDS sin nye hurtigrute, M/S “Nord- stjernen” ha anløpt Longyearbyen om
c> norge” ble sjøsatt ved Kværner Kleven kvelden, men pga. mye is i Isfjorden

Ulsteinvik lørdag 6. juli og skal etter pla- måtte skipet sløyfe anløpet. Passasjerene
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Merkelig fargeløs med gulmalt skorstein försvinner Nordnorge til fjerne horisonten
Worldlink av Panama passerer Haugesund 21. august, påpasselig fotografert av AlfJ

Kristiansen.

Rutefarten forøvrig

Oslofergene
M/S “Oslo IV” ex. “Brynilen” ankom
Lindøya i Oslo fredag 7. juni kl. 20.30
etter en mindre ombygging ved Lind
støls Skipsbyggeri i Risør. Båten har fått
vindu på begge sider i det tidligere las
terommet, nytt gulvbelegg og nye sto
len Båten har blitt benyttet til charter -
turer i Oslofjorden. Torsdag 11. juli star
tet man opp med turer Oslo - Strömstad.
Båten hadde avgang fra Oslo om mor
genen med retur på kvelden. Båten har
gått i alt 6 torsdagsturer med siste tur
torsdag 15. august fra Oslo.

Oslo-Fergene har som nevnt i forrige
Skipet kjøpt begge de gamle motorene
som stod i “Fjordglytt”. Den ene ble
montert ombord i Risør til erstatning for
den som havarerte i Kristiansund på fer
den sørover. Selskapet disponerer i alt
tre reservemotorer til bruk i “Oslo IV”.
Motor 1 som fulgte med fra FFR. Motor
2 fra gamle “Fjordglytt” og Motor 3 som
er den havarerte fra Kristiansund.

NBDS
M/S “Sørlandscruise” gikk første turen
i den nye rushtid-ruten (mandag - fre
dag) mellom Slemmestad og Oslo man
dag 22. april. Mandag 6. mai lå båten i
Slemmestad på morgenen med motor
havari. Denne dagen ble ruten innstilt.
Men på tirsdag 7. mai var M/S “Vesleø”
(Hvalerbåtene) ex. “Torgtind” (TTS) på

I

mer-ruta Oslo - Arendal fredag 28. juni
plass som avløser. Båten avløste tirsdag M 1600 fra Gs|o Bäten gikk j denne mta
7. og onsdag 8. mai. -Sørlandscruise” tom søndag ,, august Bäten er p | an.
var tilbake i fjorden på prøvetur om et- lag, solgt og hun gikk fra 0slo mandag
termiddagen onsdag 8.5 og startet opp i 12 august ti| Flekkefjord for opplag ,
vanlig rute om morgenen torsdag 9. mai plente av salg.
fra Slemmestad. På siste morgentur fikk
båten en tømmerstokk i propellen ved
Slemmestad og båten fortsatte til Aker Bastø - Fosen AS
Brygge i Oslo. Fredag 10. mai gikk den Ferjeruten mellom Moss og Horten blir
i løpet av formiddagen til verksted ved nå utført med tre ferger. Hovedfergene
Drammen Skipsreparasjon A.S i Dram- på sambandet er fortsatt “Einar Tam
men. Propellen ble skiftet, men under barskjelve” og “Holger Stjern”.
oppholdet i Drammen fait båten ned på I tillegg er “Røsund” innleiet fra OVDS
putene i dokken slik at minst ene aks- for et år. Ferja kom til fjords 27.3 og tok
lingen knakk og måtte repareres. Om et- til i rute mellom Horten - Moss utpå da
termiddagen torsdag 9. 5 var ruten inn- gen. Men for å avvikle sommertrafikken
stilt og passasjerene måtte reise med på en best mulig måte ble “Røsund” tatt
buss. Fredag 10. mai var ruten også inn- ut av trafikk tirsdag 25. juni og erstattet

W86 Oslo IV. tidligere Brynilen, fotografert av Lars Helge Isdahl 28. juni.

stilt og det gikk buss i stedet. Mandag
13. mai var “Askepott” på plass som
avløserbåt. Denne båten gikk ruta til og
med onsdag 15. mai.
Båten lå i Slemmestad på helligdagene

i påvente av at “Sørlandscruise” skulle
bli ferdig reparert og var innom Oslo
mandag 20. mai før ferden gikk tilbake
til Vestlandet utpå kvelden. Mandag 20.
mai var “Sørlandscruise” tilbake i Slem
mestad - ruta. Båten gikk i Slemmestad
ruten trutt og jevnt til og med morgen
seilingene fredag 28. juni. Ettermiddags
turene ble utført av “Oslo IV”. Mandag
1. juli var “Marine - Express” på plass
som avløserbåt og den vil utføre ruta inn
til videre.

Sørlands - Cruise
M/S “Sørlandscruise” startet opp som-
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av “Fosen” fra onsdag 26. juni. “Røsund” vanlig trafikk på Valevåg - Skjersholm
ble flyttet til ferje- sambandet Flakk - ane 15. august.
Rørvik. “M/F Tosen” gikk sin første tur
fra Moss kl. 14.25 onsdag 26. juni. M/F Pga. ferjekrøll på Vestfjorden i sommer
“Fosen” blir kanskje gående i Oslo-fjor- har M/F “Fusa” vært utleiet til RT og gått
den frem til første nybygget blir levert i på Høgsfjord-sambandet.
mars 1997.

Vekst i perioden 18. juni - 31. august og
, , r . gått i sommerrute mellom Andenes og

Pga. sommerens problemer for OVDS pa ° .
. , . ,, Gryllefiord. Feria er solgt til Filhppmene

de to Vestfiord-sambandene har 4 selskap . . . [, .
bistått OVDS slik at sel skinet fikk en ri- °8 Vl1 bl] overlevert sine nye eiere nar ferjaUXold.il V Lyö ollJv dl uviuivdUvl ilivJv dl 11 i • r*

, 2" , er tilbake i Bergen etter sommerfart
mehg bra trafikkavvikling. Dette har med- , „
ført at M/F “Frafjord” har vært utleid til 1101 a ‘
MRF 02 teria hadde avgang fra Rogaland, , T xon

i 0.n. 11 ,_ , ° , ro i * Denne sommeren har HSD startet opp ny
mandag 8.1 uh kl. 17.15. RT hai-fatt leie . „ „ , J° ,, r . tunstrute mellom Bergen,Rosendal, Jon-
M/F Fusa fra FISD til erstatning. , , , T , . ,, ., __ . ..... . . .. dal og Norheimsund. I tidsrommet 20. iuni
M/F Frafiord var tilbake i Rogaland i . r.

, - 20. august hai- M/S Hardanger!)ord ex.
slutten av uke 33/96. ™ , feT„ ™ , „ 0++ . , JTedno I ex. Tedno gatt i denne ruta

dagligM/F “Vestra” har vært innleid i sommer
til lasterute på Fisterøyene.

Flaggruten

Boknafiorden ferieselskap ?,yba/en ' ten ’ fs “vi"g;or” (f•J J 1 Jet Cat ex. Pataya Express ) kom fra
M/F “Rennesøy" var også denne somme- 0ma s|ipp p& Stord ti| Bergen
ren utleiet til FFR for ågå på sambandet ma„dag 20 mai Tirsdag 2 [ mai ble bä.
Honningsvåg - Kåfjord. ten formelt døpt. Båten ble satt inn i ruta

BF fikk leie M/F “Bjørnefjord” fra me, lom Bergen Qg Stavanger torsdag 23
HSD pä Mortavika - Arsvågen i den tiden maj Båten SQm er ay samne type som
-Rennesøy- var i Finnmark. “Kommandøren” til FSF er malt hvit i

“Rennesøy” var tilbake i rute pä Bokna- fromen har rød HSD_pi| på mjdten Qg er
fjorden torsdag 15. august. blå j akterskipet.

HSD HSD har også denne sommeren utleid MS
M/F “Bjørnefjord” har vært utleid til BF i “Tjelden” til sommerfart mellom Malmö
sommer. Til erstatning fikk HSD leie M/F og København.
“Stryn” fra FSF i perioden 4. juni - 14. I stedet ble ruta mellom Haugesund og
august til sambandet Valevåg - Skjers- Stavanger utført av M/S “Sunnhordland”
holmane. M/F “Bjørnefjord” var tilbake i og en kort periode av M/S “Draupner”.

HSD har også i sommer leiet ut Tjelden til selskapet Pilen for rutefart mellom Malmö og
København. Foto: Dag Bakka Jr
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M/F “Rosendal” har vært utleid til Andøy

MS “Tjelden” kom tilbake til Bergen 14.
august på kvelden etter sommerens
danskefart. Etter et kort opphold ved
Skjøndal 15. august var båten tilbake i ruta
Haugesund - Stavanger utpå dagen, fre
dag 16.8.

Flaggrutebåten M/S “Draupner” var i
sommer utleid til D/S Øresund for fart
mellom Swinemunde, Polen og Mukran,
Tyskland i tiden 17. juni - 31. august.

BNR
M/F “Lindås” har i sommer vært utleid
til FSF i perioden 7. juni - 18. august og
ferja hai' gått på sambandet Hella - Drags
vik. I samme periode hai- M/F “Haus” gått
på Fensfjorden og M/F “Manger” mellom
Haus og Garnes. Etter endt oppdrag for
FSF ble ferja lagt i opplag på Steinestø.

Som reserveferje har BNR leid M/F
“Lagatun” fra FTL. Ferja ble leid for pe
rioden 7. juni - 18. august og hai' lagt ved
kai i Noreviken på Steinestø i dette tids
rommet, bortsett fra en dag da ferja ble
prøvd i ferjeleiene i Osterfjorden. Søndag
18. august gikk ferja fra Steinestø ca.kl.
16.15 og nordover igjen til Trøndelag.

Siste feijetur i Osterfjorden
Fredag 30. august gikk M/F “Oster” sin
siste Hir i trekantsambandet Stamneshella
- Vikanes - Tyssebotn. Nesten 30 års ferje
drift var dermed slutt. Sambandet ble åp
net i 1967 av bilferja “Torefjell”. “Oster”
har vært en trofast sliter de siste 25 årene.
Rutebåtredaksjonen var med på siste reis.
Det ble en verdig avskjed for “Oster”.
Mange passasjerer var med på siste tur.
Noen biler var med, men det var god plass
på bildekk.

Kl. 21.25 klappet M/F “Oster” til kai
på Vikanes. Dermed var ferjedriften i
Osterfjorden til endes.

M/F “Oster” fikk ikke ligge stille mange
dager. Allerede søndag 1. september var
ferja på plass som avløser på sambandet
Fedje - Sævrøy. Her gjorde “Oster” tje
neste i ca. 14 dager før hun gikk i opplag
på Steinestø.

Fremtiden for M/F “Oster” er i skri
vende stund ikke bestemt.

FSF
M/F "Stryn3 har vært utleid til HSD i tids
rommet 4. juni - 14. august og gått i rute
Valevåg - Skjersholmane.
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15. august forlot ferja Leirvik, Stord på
morgenen og gikk nord til Oppedal - La
vik for å avløse leieferja “Stordal” som
ble tilbakelevert MRK “Stryn” gikk som
B-ferje Oppedal - Lavik inntil “Gulen” var
tilbake fra Nord-Norge i uke 35.

Pga. ferjetrøbbel på Vestfjorden har MF
“Gulen” vært utleid til OVDS i perioden
15. juli - 25. august. Ferja har gått på sam
bandet Bognes - Skarberget. FSF fikk leie
M/F “Stordal” fra MRF til å gå som B
ferje på Lavik - Oppedal i stedet.

M/F “Lindås” har vært innleid fra BNR i
perioden 7. juni - 18. august til ruta Hella
- Dragsvik.

M/S “Clipperfjord” har væit innleid til å
utføre sommerruta på Fjærlandsfjorden i
perioden 2. juni - 15. september. Båten
hai' også gått en kort periode mellom Flåm
og Gudvangen. Da gikk “Hyen” på Fjær
landsfjorden.

10. mai 1996 kunne FSF feire 25-års ju
bileum for snøggbåtmtene sine. Denne
dagen for 25 år siden staitet kanonbåten
M/S “Fjordprins” opp rute mellom Ber
gen og Ardalstangen.

1. juni ble Årdalstangen lagt ned som
endestopp i snøggbåtmta Bergen - Sogn.
Dermed var 25 år med snøggbåt på Ar
dalstangen slutt. Søndag 2. juni la snøgg
båten “Fjordprins” fra kai for siste gang
og gikk utpå dagen til Sogndal som her
etter er nytt endestopp i ruta. Mandag 3.
juni kl. 07.10 starta “Fjordprins” på den
første turen frå Sogndal til Bergen. En ny
epoke ble innledet for snøggbåtmta på
Sogn.

MRF
Pga. sommerens ferjetrøbbel på Vestfjor
den har M/F “Stordal” vært utleid til FSF
i perioden 15. juli - 15. august for sam
bandet Lavik - Oppedal. Til erstatning har
MRF fått leie M/F “Frafjord” i samme pe
riode fra RT til sambandet Eidsdal - Linge.

M/F “Grip” ble etter lang tid i opplag på
Kvalvåg solgt til oppdrettsformål på Av
erøy i uke 24.

M/S “Hjørungavåg” ble tatt ut av rute Ha
reid-Ålesund onsdag 8. mai pga. motor
havari. M/S “Lauparen” ble satt inn som
avløserbåt og gikk i ruta t.o.m. torsdag
9.mai. Fra fredag 10. mai ble M/S “Fjør

Rosendal utleid til Andenes Vekst, fotografert på Andenes 19, juni av Hagbart Lunde.

toft” satt inn som avløserbåt. MRF leiet
inn M/S “Hyen” fra FSF og båten kom til
Ålesund tirsdag 14. mai og ble da satt inn
i ruta sammen med M/S “Fjørtoft”. M/S
“Hjørungavåg” var ute av trafikk til om
lag 25. mai og båten låg ved Fiskerstrand
Verft som utfårte reparasjonsoppdraget.

Mens M/S “Hjørungavåg” var på verk
sted gikk M/S “Romsdalsfjord” i ruta Åle
sund - Nordøyane. På Moldefjorden gikk
MS “Mørecruise”. Her supplerte M/S
“Sjøvakf ’ når den hadde ledig tid.

FTL
M/F "“Fosen” ble tatt ut av trafikk på
Flakk - Rørvik søndag 23. juni etter rute
slutt og seilt sørover til sambandet Moss -
Horten hvor ferja ble satt i trafikk onsdag
26. juni. I stedet ble M/F “Røsund” seilt
nordover fra Oslofjorden og var på plass i
sambandet Flakk - Rørvik fra og med
ettermiddagsrushet fredag 28. juni.
I tidsrommet mandag 24. juni - fredag 28.
juni gikk M/F “Trondheim” alene på
Flakk -Rørvik.

M/F “Lagatun” har vært utleid til BNR i
tiden 7. juni - 18. august som reserveferje.

M/F “Hertug Skule” har vært utleid til
OVDS i tiden 12. juni - 25. august til ferje
sambandet Drag - Kjøpsvik.
Som avløser på Brekstad - Valset har MF
“Austråf ’ og suppleringsferja “Innherreds
ferja III” gått. “Lagatun” forlot Steinestø
søndag 18. august ca. 16.15 og ferja gikk
direkte nordover til sambandet Brekstad
- Valset” for og avløse “Innherredsferja

III”. Her gikk “Lagatun” og “Austråf ’ inn
til “Hertug Skule” var tilbake fra Nord
land i uke 35/96.

M/S “Hertugbussen” ble solgt til Sverige
som meldt i forrige Skipet. Nytt navn på
båten er M/S “Bombi Bit”. Vi beklager
skrivefeil i forrige nr.

TTS
M/F “Ørtind” hai- vært utleid til Andøy
Vekst i perioden 1. juni - 17. juni for å
starte opp den nye ruta mellom Andenes
og Gryllefjord på Senja. Fra 20. juni har
ferja vært utleid til OVDS for å trafikkere
sambandet mellom Svolvær og Skutvik.
Ferja ble tatt ut av trafikk 8. juli og lagt til
kai i Svolvær på grunn av lekkasje i baug
porten. Noe senere ble ferja seilt sør til
Slipen Mek. i Sandnessjøen og ferja lå
fortsatt ved verkstedet i månedsskiftet
august/september.

M/F “Bindal” gikk avløsning for “Leka
II” på sambandet Leka - Gutvik i tiden 2.
mai til 17. juni.

OVDS
M/F “Stetind” kom 4. mars til Myklebust
Mek. i Gurskebotn. Her skulle ferja skifte
begge hovedmotorene og begge hjelpe-
motorene. Nye hovedmaskiner er av dansk
fabrikat Alpha. Ferja ble liggende svært
lenge ved verkstedet pga. elektrikerstreik.
Ferja var klar for innsats 17.8 og overtok
da på sambandet Svolvær-Skutvik sam
men med “Hamarøy“. “Vågan” gikk til
verksted i Svolvær.
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M/F “Bognes” gikk på grunn i tett tåke
ved Helligvær torsdag 4. juli kl. 19.05 på
veg fra Moskenes til Bodø. Straks etter
gmnnstøtingen ble båten sjekket og det
ble oppdaget en ubetydelig lekkasje. Ferja
fortsatte til Bodø med redusert fart. Ferja
ble så tatt ut av trafikk og gikk til Slipen
Mek. i Sandnessjøen for reparasjon.

M/F “Bognes” var i trafikk igjen noen
dager senere. Men ikke lenge etter dette
uhellet, fredag 12. juli fikk ferja motor
havari og måtte på ny ut av trafikk. Ferja
ble sendt til verksted hos Skarvik i Svol
vær og ligger der fortsatt når vi nå er kom
met til månedsskiftet august / september.

Leieferja M/F “Ørtind” som ble satt inn
på Svolvær - Skutvik 20. juni ble tatt ut
av trafikk 8. juli pga. lekkasje. Ferja gikk
til verksted i Svolvær, men ble senere flyt
tet til Slipen Mek. i Sandnessjøen.

OVDS hadde derved stor mangel på ma
teriell og M/F “Røtinn” ble tatt ut av sam
bandet Lødingen - Bognes og satt inn på
Svolvær - Skutvik i perioden 9. juli - 14.
juli. M/F “Tysfjord” seilte da alene på Lø
dingen - Bognes inntil “Røtinn” var til
bake 15. juli.

M/F “Gulen” var på plass på Bognes -
Skarberget 15. juli og M/F “Hamarøy” ble
da overført til sambandet Svolvær - Skut
vik.

Pga. motorhavariet til M/F “Bognes” ble
M/F “Røst” satt inn på Bodø - Moskenes
fra 15. juli og M/F “Lødingen” ble satt
inn på Bodø - Værøy - Røst - Moskenes.
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Vakre gamle Lofoten på sørgående ved Henningsvær 28. juni. Fotografert av LeifLitland.

Ellers hai’ OVDS fått leie M/F “Hertug
Skule” fra FTL i perioden 12. juni - 25.
august til sambandet Drag - Kjøpsvik.

OVDS har leid ut M/F “Røsund” til
Bastø - Fosen i et år og ferja går nå på
sambandet Flakk - Rørvik.

Vi tar med en rettelse fra forrige Skipet.
M/F “Røsund” avgikk Svolvær lørdag 23.
mars kl. 10.15 for Moss - Horten og ikke
kl. 22.15 som vi hadde skrevet.

Andøy Vekst
1. juni 1996 var en stor dag på Andenes
og i Gryllefjord. M/F “Ørtind” (TTS) star
tet opp det nye ferjesambandet mellom
Andenes og Gryllefjord på Senja. Ferja
gikk her til 17. juni og fra 18. juni ble M/
F “Rosendal” innleid fra HSD. “Rosen
dal” utførte denne sommerruta frem til 31.
august.

Det er TFDS i Tromsø som hai* drifts
ansvaret for ruta og planen var at M/F
“Karlsøy” skulle utføre denne ruta i som
mer. Dette ble imidlertid endret.

TFDS
M/F “Lavangen” ex. M/F “Folkestad” var
til verksted hos Mathiassen Mek. i Har
stad i tidsrommet 20. mai - 12. juni for
oppussing etter kjøpet fra MRF.

M/F “Gullesfjord” har hatt et lengre
verkstedsopphold i sommer og var på
verksted ved Tromsø Skipsverft i perio
den 1 .juli -1. august. M/F “Karlsøy” gikk
som avløsningsferje.

M/S “Fjorddronningen” hadde et lite sam
menstøt med kaien i Tromsø en tidlig
maidag i år etter en “demo-tur” i
Tromsøysundet med maritime elever. Bå
ten fikk trykket inn deler av baugen på
stb side og måtte innom verksted et pai'
dager. M/S “Fjordkongen II” var vikar.

FFR
FFR hai' også i sommer fått leie M/F “Ren
nesøy” fra BF til sambandet Honnings
våg - Kåfjord. Leieperioden var fra 4. juni
- 12. august. Grunnet nedgang i Nord
kapp-trafikken denne sommeren har ferja
seilt med mye ledig kapasitet.

Møremtene, Ålesund
Mørerutene sin nye båt, M/S 'Jotunheinf1
ex. M/S “Viking” ble satt i fait i mai etter
ombygging ved Fiskerstrand Verft AS.
Første turen gikk fra Sandnes / Stavanger
mandag 27. mai.

M/S “Mørejarl” ble solgt til Storfjord
Bulk as på Oteren ved Tromsø og ble over
tatt av sin nye eier omlag 1. mai. Båten
hai- fått nytt navn, M/S “Barenso”. Båten
har gått noen turer for DK-NOR linjen
etter at den ble overtatt av sine nye eiere.
I september skal båten bygges for å kunne
ta fryselast. Det er planen at arbeidet skal
utføres i Tromsø.

Fylkesbaatane
M/S “Homelen” har vært på verksted hos
Wartsila Diesel i Hirtshals i tiden 3. - 14.
august pga. propelltrøbbel.
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Seatrans
M/S ‘Trans Fjord” rente i moloen i Hirts
hals om morgenen søndag 14. juli. Skipet
fortsatte i rute og gikk på verksted ved
Laksevåg Verft 15. juli. Skipet forlot verk
stedet tirsdag 6. august for å gjennoppta
ruten sin.

M/S “Nordbris” (ex. “Røst”) gikk på
grunn utenfor Bøvær ved Senja mandag
13. mai i 14.00 - tida. Båten var på tur
med folk fra Hålogaland Teater. Alle
sammen gikk i redningsflåter og ble pluk
ket opp av sjarker fra Bøvær. “Nordbris”
hadde fått store skader i skroget og ble
erklært totalhavarert av forsikringsselska
pet. Når disse linjer leses ligger nok båten
på havets dyp.

Fra “Hufvudstadsbladet” i Helsingfors sin
utgave 18. mai 1996 tar vi med følgende
utdrag om to eldre norske mtebåter som
havnet i Finland.

M/S “Franz Hoijer” (ex. “Vaagsøy”)
(1958 - FSF) ble solgt til Finland for en
god del år tilbake. I dag eies båten av
Ekenas-bolaget Renamo. Båten går i som
mer i den “store skjærgårdsruten” fra
Hango til Nystad og ved ukeslutt fra
Hango til Pargas i skjærgården ved Åbo.
Den “store skjærgårdsruten” tar 12 timer.
Båten har gourmetresturant og lugarer
ombord. I fjor reiste 4500 passasjerer med
båten og i år regner en med at omtrent
6000 passasjerer vil ha reist med båten.
Båten seiler på kontrakt med sjøfarts
distriktet. Staten leverer drivstoff og be
taler et tilskudd som dekker kapteinens
lønn og båtens forsikringer. Staten tar hånd
om alle bilettinntektene. Rederiet står for
de øvrige utgiftene og får drive serverin
gen og lugarene for egen regning.

M/S “Aspo” (ex. “Sveio”) (HSD) som
ble solgt til Finland tidligere i år er satt i
fart fra mai mellom Åbo havn og Kökar
via Utö. Ombord der finnes nå en vel
utrustet kafeteria. Om ferjen vil klare
isen til vinteren gjenstår å se.

En av våre gamle bilferjer “Uwex” (ex.
“Finnsnes”) grunnstøtte mandag 5. au
gust kl. 12.50 utenfor Hvalerstrand Bad
i Asker. Ferja holdt på å kantre, men dette
ble avverget. Båten ble senere slept av
grunnen og slept til Slemmestad. Ferja
er i dag eid av firmaet Betongsprenging
A.S

Gamle mtebåter

Fra Sunnmørsposten 17. august 1996 har tikk-åpner. Ferja begynte å synke, men
vi sakset en historie om den gamle bil- motoren var fortsatt i gang. Kaptein
ferjen “Geiranger”. Kobbervik tok derfor sjansen på å kjøre

I år, 18. august var det 30 år siden den tene ble satt på sjøen og mannskap og
gamle MRF-ferja “Geiranger” sank. passasjerer rodde i land på Harald-
Ferja som til vanlig pleide å trafikkere holmen. Der ble de hjelpeløse vitner til
Valldal - Geiranger var tatt ut av rute for at “Geiranger” ble fyllt med vann, vel
å vikariere for lasteskipet “Jotunheim” tet over på sida og sank. Det hele var
som skulle på verksted. B/F “Geiranger” over på et kvarter.
skulle gå i kystgodsrute noen dager.
Torsdag 18. august 1966 forlot ferja Åle- Jan Skarvøy så grunnstøtingen fra land
sund kl. 03.30 om morgenen med 60 og fikk varslet om hjelp. Fiskeskøyta
tonn last og fem passasjerer. Første stopp “Barvåg” og “Simba” var kort tid etter
var Brattvåg med avgang 06.15 samme på plass og tok hånd om mannskap og
morgen. Beregnet ankomst Kristiansund passasjerer og brakte dem inn til Kår
var 10.30 samme formiddag. Men så våg på Averøya.
langt kom ikke “Geiranger”. I innseilin-
gen gjennom det trange Seiskjærsundet Ferja ble bygd i 1937 og innkjøpt av
mellom Ildhusøy og Skarvøy utenfor MRFi 1948. Ferja var på 242 brt., gjorde
Averøy gikk ferja på grunn ved Haralds- en fart på 12 knop og hadde plass til 274
holmen og sank like etterpå. passasjerer og 16 biler.

Under sjøforklaringa noen dager etterpå fylkesrederiet. Målet for turen var egent
fortalte kaptein Olger Kobbervik at det lig Trondheim. Hun innledet i sin tid en
gjennom sundet, hvor det er sterk strøm ny epoke i turisttrafikken. Hun hadde
oppstod en feil på styringa. Roret ville nemlig høytalere på båtdekk slik at pas
ikke lystre lenger. Tre mann hang på ro- sasjerene kunne orienteres om landskap
ret og forsøkte og rette opp ferja. Men og attraksjoner på veg fra Valldal til
det blåste stiv kuling, strømmen var sterk Geiranger. Når guiden ikke snakket ble
og ferja traff et skjær som nærmest det spilt musikk. Etter havariet ble ferja
spjæret “Geiranger” opp som en herme- kondemnert.

Geiranger ved veis ende 18. august 1966, ukjent fotograf.

ferja inn i smulere farvann. En av livbå-

På denne tiden var ferja en av de eldste i
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Enda mer fra Svein Thore Sønstabø (5440 vet. Ligger fortsatt i Tønsberg. HILDING er ØYGRIM(exfiske/39/1908/exM-l-AK)ut-
MOSTERHAMN): vel en av de siste kuttere av denne type som gikk av fisket ca 1980. Lå sommeren 1992 i

SUNDVÅG (frakt/183/1944/ex BØRRE-93, LS/ .... «,/108m , lhart ,Hr ”''
SUNDVÅG -86, SUND 2 -55, VIC LIGH- LEN^IK b.lferge/83/1980) hlhørte Mb- SUPERBLUES av Drammen. Høst -94 aver-,TT , gere Gisund Ferge A/S, men er na anleggs- tert til slags for kr 200.000.
TER -49) bgger opplagt Nordl and/ Løy tilhøiende E Johnsen & Sønn,
Askøy sammen med bl a JOHN. SUNDVAG lydERHOLM (charterbät/49/1972) er Ber- Fra Geir Ole Søreng (6690 AURE);
bgger med en v,ss slagside, og forfallet har gen Teledjstrikts tid| igere LYDERHORN, og
lattover. Baten ar orøvng et stort og gans e [ ever | | les ;e velgående som lystbåt i ALMA (frakt/45/1897) opplagt i Hellandsjøen
nytt styrehus. Nar/hvor fikk hun det ? „ ,., . , 0, . „ . , , . . 4 fAJ.,, , , TT Frednkstadomradet. efter at eiere ble pensjonisten Velholdt og fan.

brønnbat/46/1942/ex H-61- rjpjntjnd (paSsasjer/26/1976)benyttet som FOLLA (ruteskip/493/1982) pr 6/96 i dokk
’ ernae SPe lsJ°ns ato 01 en tilbringerbåt under filminnspilling på Måsøy ved Moen Slipp/Kolvereid med store bunns

dykkeklubb i Arna, og er som sadan pa tarten , , . . ,
J „ , , , , r sommer -92. kader efter grunnstøtmg i Flatanger.

™ 7* fS St xt RESPITT (frakt/48/????) sees i Tønsberg EGIL JUNIOR (fiske/145/1965) har 7/96 fåttVIKANTO (fiske/28/1929/exVIKAN-63, N- . , .0l , ,, ., ,, . „ , .,
j _ , hver sommer som lystbåt. montert bulb og sidepropell ved Kvernhusvik.

21 ”A) ett pA Ramsøy/Askøy 7/95. Styrehu- SCANMAR (småtråler/24/1982/ex AUTO- FREIKOLL (passasjerkutter/48/1932) grunn-
" UCt rem 1 au^en ’ aten 61 ve LINER) er demobåt for Scanmar, og opererer støtte i Hammarsundet/Tustna 090695 efter at

_ T _. aoxui over hele Nord-Europa. Ca 1987 midlertidig autopiloten feilaktig gav fullt ror. Båten var
r " eX 6 registrert som fiskebåt (V-18-N). Fartøyet var på vei fra Ringholmen til Kr-sund med 29 per

an s jentsom smug ei sp. pp agt ve o tidligere demo-båt for O Mustad & Søn. soner ombord. Det ble bauglekkasje, og båten
o aien eigen l engre ti ,men e sett XELNES (ex frakt/24/1945) har vært lystbåt sank i.l.a. 15-20 ft. Ble efter kort tid hevet av

i opplag ved Storebø/Austevoll, sammen med . _ , r nr, . ,, aaa a „ a» a aaaaa
FØYNA o« CHARLOTTE 1 Frednkstad ra tl(ilig 70-tall, men er MAMMUTKRANA II og MEGA MAM
øvnnTWfluMt/i sro/pv hyrr at 78 utseendemessig lite endret. Kan sees på vi- MUT. Lå pr 7/96 ved Kystvågen slip på Frei.
91 . J  deoen "Se torsken3 med Br Dahl. FUENO (lastebåt/282/1965) gmnnstøtte rom

an a n®eo t:e , °SSe 1 . UNDØY (frakt/49/1891) sett flere gånger i julen -95, og har siden ligget ved Kvernhus
tran e arm, men esasogtti or virksomhet i Tromsøområdet 1992-93. Solgt vik Skipsverft. Verftet har nå overtatt skipet,Os (rykte). Kutteren var mudlertid isa darhg , ,, . . „„„ , f , , . . .

. _ . . , .„. derfrå vinter 1993-94. oghar demontert endel av utstyret mtp M/S
oatnmg at ensa a ittseneti jøme yar eiet av en kar tilknyttet havnekontoret i GULLHAV (se under). FUENO skal efter plaliorden. Kan noen bekrefte dette ? , , ., , , . . t . . , , „ ,
J byen, men denne eier ble aldn registrert i nen lastes med skrapjern, og sa slepes til
_ , _ . ... „ . Skipsmatrikkelen. Kirkholmen i Stokksund for hugging.

fra AnM Enge S6n 3L ° ØGER (slepebåt/77/1911) sett i Trondheim GULLHAV (lastebåt/312/1973/exUNLIS) er
8/92. Strøket i matrikkelen som solgt til St i disse dager ferdig reparert ved Kvernhusvik,

HILDING (frakt/49/1955) sett i Vestfjorden/ Vincent 3/94, men sett i Bergensområdet for der hun bl a har fått ny innredning og el-an-
Tønsberg 7/92 i dårlig forfatning. Ble forhalt egen maskin 9/94 og hos Sjuve i Kristiansand legg, nye luker og kran, samt overhalt mas
til Tønsberg høsten-93, der styrehuset ble re- 2/95. kin.
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Fraktebåten Bærøyfjord, nå Skate, på Byfjorden ved Bergen i opprinnelig skikk. Foto LeifM Skjærstad 1. mai 1978
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KASJETTEN (se SKIPET 4/95 s 42) lå i
mange år i Indre kanalhavn i Trondheim for
ombygging til lystbåt, men ble 090796 sett pÄ
sydgående i Breidsundet. Virket ikke velholdt.
MYKEN (frakt/136/1908) lå i lengre tid ved
Flatsetsund Slipp, inntil hun i -94 ble slipp
satt. Da ble propellen skåret vekk. Så ble
MYKEN slept (av PLANET) til Halsafjorden,
der hun ble senket.

PROGAS 3 (LPG-tanker/107/1899) ombyg
get til brønnbåt ved Flatsetsund Slipp våren -
96.

STABBEN, en liten trebåt, muligens tidligere
fraktebåt, er nå lystbåt, og lå pr 250796 på
Hopsjø/Hitra. Skipslisten navngir tre 'STAB
BER. Hvilken av dem er dette ?

I SKIPET 2/96 (s 33) efterlyser Einar Onsøien
opplysninger om MOREA (ex NICOLINE)
sin skjebne. Geir Ole Søreng kan fortelle at
skipet, som gikk i østafrikansk kystfart
sammen med ROSEMARIE (ex VEST
FRAKT), forsvant 6/84 under reise fra
Mombasa/Kenya til Kismayu/Somalia.

Høsten 1995 skal en av de tallrike Sandnes
sjøen-singledekkerne (CASINO, CASTEL,
etc) ha blitt sett i Dar-Es-Salaam/Tanzania.
Hvilken av dem kan det være ?
Bernt Enes har nå adresse 5683 REKSTE
REN:

AGNØY (frakt/40/ 1 922/ex KVAMSØY) er
tilbake pÄ Tysnes (eier: Vegard Lunde), efter
å ha ført en omflakkende tilværelse på Vest
landet siste årene. Ligger pt ved Godøysund.
BIRKEBEINEREN (se SKIPET 2/96 s 32)
kom pr 6/96 til Stavanger for gjenoppbygging
efter brannen 1/96.
BJØRN (slepebåt/43/1900) i opplag uten
styrehus og maskin, og i forfall. Husøy/Karm
sund 7/96.
JULIUS (islandsk fiskebåt/AR- 1 1 1 ) i opplag
på Buøy/Stavanger. Eies av en norsk-islending,

Ukjent betonglekter som tømmerkai ved Kvamsøy i Sognefjorden. Foto LeifM Skjærstad
7. september 1995.

og er i forfall, med bl a store sår i treverket.
Sett 1/96.

ODDHØLM (fiske/28/????/LKPS) opplagt
ved Storebø mek/Austevoll havariskadet og i
forfall (8/96).
PARAISO (frakt/44/1946) innkjøpt til Stavan
ger rundt siste nyttår. Er nå til salgs for NOK
200.000, og ligger pt opplagt i Lundsvågen.
RØNNER (se SKIPET 4/95 s 42) er innkjøpt
til Stavanger (Sverre Hundsnes), og ligger
opplagt i Lundsvågen.
SHANTY (fiske/43/1955) har for det meste
ligget i opplag like siden 1980, men er på fiske
i korte perioder.
SIGFART (frakt/158/1914/ex BØMLO,
KOPERVIK, VULCANUS) er i daglig bruk i
sandfarten.
SKATE (frakt/89/1938/ex ASKET, BÆR
ØYFJORD-86, BØFJORD-76, SAGVÅG 1 -
69), stor trebygget frakteskute som på slutten
av 80-tallet ble ombygget til et slags seilfartøy.

Øyodd i bedre dager; forlater her Leirvik/Stord efter å ha losset sandlast.
Foto LeifM Skjærstad 14. august 1984.

Lå i årevis opplagt på Nordnes/Bergen som
ASKET, men ble sett av Enes ved Røttingen i
Os 4/96 som SKATE.

STRAUME (frakt/115/1907) i opplag ved
Sørstrøno/Os 7/96.
TANDUR (frakt/61/1877) var eiet av Sigmund
Bjerksted og lå opplagt og forfallen ved Buøy
fergekai, men ble høsten-95 solgt til Farsund.
Pr -96 med eier i Vinterbro.

Så en tilføyelse til ukjent vrak fotografert av
B Enes på Reksteren (se SKIPET 1/96 s 28):
Dette er “fjordbåt” SKV 18, som var i Mari
nens tjeneste inntil 1963, da båten ble solgt.
Har siden ligget i opplag.

Til høsten kommer det forøvrig ut en bok
som omtaler ca 80 av disse “fjordbåtene”.

Enes har en rettelse til fleetlist 121
(Stavangerske) i SKIPET 2/90 s 10, der det
står at D/S KONG OLAF ble senket på Kors
fjorden 201 144. Skipet sank imidlertid 15/11-
44 kl 19-21, efter å ha blitt truffet av granater.
Denne kvelden var det skyting fra flere av de
tyske festningene i området (bl a Osterneset),
og det er sagt at tyskeme senket egne fartøyer
ved denne anledning. Vraket av KONG OLAF
er lokalisert på 140m dyp, 3-400m øst for skjæ
ret Gjengjo, noe sør om Kolbeinshamn.

Bemt Enes har rettelser til flere omtaler i
SKIPET, og vi kommer tilbake til disse i neste
nummer.

Fra LeifM Skjærstad (5030 LANDÅS):

KILORAN (frakteskute/187/1926/ ex
ALVERSTRØMMEN-74, ALVERSUND
67), Bergen Nordhordland Trafikklag sin siste
dampbåt, senere sandskute, ble som kjent over
tatt av Nordhordland Veteranbåtlag mtp restau
rering tilbake til opprinnelig skikk. Prosjek
tet mislyktes, da båten nok var dårligere enn
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Mira i sine velmaktsdager som Hamre på Bergens Byfjord i 30-årene. Foto via LeifM
Skjærstad.

Alversunds endelikt. Baugen slår som et siste
monument. Foto LeifM Skjærstad 19. november
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Mira i fornedrelsen. Foto Geir Ole Søreng 12. august 1995

1995.

først antatt. Efter nær 5 års opplag i
Nordhordland ble båten 3/95 slept til
opphuggere i Blomvåg/Øygarden (se
SKIPET 2/95 s 43). Huggingen tok
tid, men iløpet av eftervinteren 1996
forsvant de siste rester av Alversund
& Manger D/S-selskap sin hurtiglø
per.

Nær den gamle rutebåtkaien i
Kvamsøy/Balestrand kommune lig
ger en stor betonglekter grunnsatt
som tømmerkai.

Har noen kjennskap til denne
lekterens fortid?

Harald Sætre (5260 INDRE ARNA)
var på Garnes da LAURA HELENA
losset bærekablene til den nye Os
terøy-brua. Det var snakk om særde
les store og tunge “kolli”. Taubåten
HADARVAAG (131/1956) bistod
under det krevende arbeidet.

Ved Leif M Skjærstad og Geir Ole Søreng

Da MIRA sommeren -95 ble senket ved
Agdenes, var det 85 års kulturhistorie som fant
en våt grav. Derfor får MIRA en plass i denne
spalten, seiv om vraket altså ikke lenger kan
sees.

Hundrefoteren D/S TINFOS ble i 1910 levert
som byggenummer 134 fra Kristian-sands
Mek Verksted til Tinfos Papirfabrik i Skien mtp
isbryting, passasjerfart og slep. Det var såle
des et kraftig bygget skip. Allerede i 1916 ble
hun solgt til Stig Bjørn i Kristiansund, og året
efter til Sundalens DS-AS. 1923 var det eier
skifte igjen; A/S Bundefjord-Hellvik, og i -25
Bundefjord D/S-s. I 1926 kjøpte Indre Nord
hordland Dambaatlag henne, hun ble
HAMRE, og fikk vist sine isbryteregenskaper.
Nybygget BRUVIK gjorde HAMRE overflø
dig i 1949. Neste eier var opphuggeren Einar
Cook i Bergen, og hun ble rigget ned til lek
ter.

På denne tiden praktiserte man ennå gjen
bmk, og HAMRE ble solgt til Måløy, bygget
opp til frakteskute, og fikk navnet BLAAØY.
Efter dette overlevet TINFOS ytterligere 35
År (!) i fraktfart hos ulike eiere. 1 1971 fikk
hun sitt siste navn (MIRA). Fra 1985 ble det
en tilværelse som oppdrettsbase i Snillfjord.
Anlegget gikk konkurs, og MIRA ble lagt opp
ved kai i Heggstadbukta/Østfjorden sammen
med REWARD. 12/92 sank REWARD ved
siden av MIRA, og 280595 sank også MIRA.
Geir Ole Søreng sitt bilde av de to er tatt
120895. Senere samme sommer ble de to he
vet av Taubåtkompaniet, og altså senket ved
Agdenes.

En gammel sliter med så mangfoldig bakgrunn
har noe ved seg; kall det gjeme “sjel”. Hun er
bindeledd til en helt annen tid, hun represen
terer førsteklasses håndverk og beständighet
(mangelvare idag), hun har vært møtested, ar
beidsplass og transportmiddel for en mengde
mennesker gjennom henimot tre mannsaldre,
hun har vært aktør i- og “tilskuer” til tallrike
tildragelser til sjøs, og hun setter fantasi og
følelser i sving hos undertegnede. MIRA
kunne nok ikke vernes, men det må være lov
å uttrykke tristhet nå når hun er borte. Hun
fortjener denne lille “nekrologen”. Norskekys
ten blir fattigere hver gang en slik personlig
het försvinner.

Takk til observatørene. Det er spalteplass til
flere, og vi savner nyheter fra andre kanter
av landet!



Austevollssnurperne Birkeland og H Østervold, samt lastebåten Korni ved den nye sildoljefabrikken på Husøy i Karmsundet, fotografert
av AlfJ Kristiansen 3. juli 1996.

Juli 1995
N-200-VV BRANDSHOLMBØEN LIUZ (78/1980) Erling Olavsen,
Fygle/Svolvær til Amt Helge Sørensen, Svolvær.
(-) ASGEIR FRIMANNS LHLY (436/1986) Sparebanken Møre, Åle
sund til Brønnøy Småbåtlag, Brånnåysund/Ålesund.
R-157-K KVERNSUND JWQF (126/1957) P/R Karsten Brun, Veda
vågen/Haugesund til Odd Viken, Roan/Haugesund. ST-25-R.
N-3-F KVITSKJÆR FGYE (158/1978) fra
Dag Hansen AS, Tonnes/Sandnessjøen til Dønna Havfiske AS, Sol
fjellsjøen/Sandnessjøen. ÅKERØY N-l-DA.
SF-31-V MÅLØYFISK FDHJ (235/1967) fra Ivar Gotteberg, Måløy
til Selje Havfiske AS, Selje/Måløy. SELJEVÆR SF-31-S.
T-17-T RYSTRAUM JXAN (150/1958) fra Sigurd Svendsen, Tromsø
til Øra Havfiske AS, Svendsby/Tromsø. T-97-L.

Brødrene Bokn R-26-F
fotografert i Alverstraumen
av Petter Fosse.

Kjøp - salg
SF-89-F SKJONGHOLM FFVN (99/1966) fra PR Ragnar og Rune
Nilsen, Florø til MK Jan Robert, F & R Johansen DA, Melbu/Florø.
HADSELVÆRING N-l-H.

N-l-FN SENIOR LNQD (927/1948) fra M. Ytterstad, Lødingen til
Kvitskjær AS, Tonnes/Bodø. N-75-L.
SF-13-F SKJONGHOLM JR. (Se Skipet 2/96) omdøpt
SKJONGHOLM
N-2-LF STRAUMBERG LIOD (342/1979) fra Oskar Hansen, Helles
vik/Mosjøen til Straumberg AS, Leirfjord/Mosjøen.
T-569-LK VINJESUND LAYZ (49/1956) fra Karl I. Jakobsen PR,
Sortland til Asmund Pettersen, Husøy i Senja/Sortland.
N-266-VV VÅGAVÆRING LKEA (48/1964) fra PR Vågaværing,
Kabelvåg/Svolvær til Kyto Fisk DA, Gravdal/Svolvær. BUKSNES
FJORD N-29-VV
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Ikke nettopp fiskefartøyer; Norway Foods fabrikkskip Samfrost og Queen Frost ved
Davanger, Askøy 30. juli. Foto LeifLitland.

August 1995 N-380-VV ROHOLMEN LNAD (36/1957)
H-118-AV BIRKELAND JWTD (727/1950) fra PR MK Sørbas, Ballstad/Svolvær til Jan
fra PR Brødrene Birkeland, Storebø/Bergen var Pettersen, s. Sted.
til Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS, s. Sted. FI-38-AV STAALØYI LHAI (1276/1972) fra
M-189-H BRUMARK LJJC (179/1963) fra Staaløy AS, Torangsvåg/Bergen til Strand AS,
Brumark Havfiske, Fjørtoft/Ålesund til PR Ålesund. FISKESKJÆR M-325-H.
Brun ANS, Vedavågen/Haugesund. R-189-K. (") SVEN-OLE LCWJ (43/1955) fra AS
N-469-R JAN-YNGVE LAGO (77/1959) fra Nymo- Ålesund til Karl R. Andersen, Sand-
PR Jan-Yngve, Selsøyvik/Bodø til Holgeir T. øybotn/Ålesund. SANDØYFJORD F-76-H.
Nygård, Napp/Bodø. N-210-F. H-87-AV TALBOR LMRX (777/1947) fra
N-50-B NORDFISK LEHK (671/1949) fra Brødrene Birkeland, Storebø/Bergen til Br.
Fritz Andreassen, Bodø til PR Hansen Dahl Birkeland Fiskebåtrederi, s. Sted.
ANS, Lurøy/Bodø. LURØY N-10-L.
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Med et av Norges beste utvalg i maritim litteratur
Be om katalog

Lindstøl *Libris
Lindstøls Bokhandel a.$

Tlf 37 15 07 55, faks 37 15 16 88
Postboks 85 - 4950 Risør

T-23-H TOPAS JXVC (660/1988) fra ANS
Topas (Håkon Hansen AS), Harstad til Topas
Ocean AS, s. Sted.
H-10-BN TROMSBAS LFMR (1.371/1977)
fra AS Polarbas, Søreidgrend/Tromsø til AS
Polarbas (Hallvard B. Birkeland), Storebø/
Tromsø. VIMA H-90-AV
R-32-S VASSØYBUEN LCHM (85/1990) fra
PR Bertel L. Bertelsen ANS, Vassøy/Stavan
ger til Einar Bøen, Erfjord/Stavanger. BØEN
JR. R-39-SD.

September 1995
R-26-F BRØDRENE BOKN LGTP (40/
1956) fra Reidar Bokn, Reilstad/Stavanger til
Reinert Bokn, Harøy/Stavanger.
ST-111-F EGIL JUNIOR LLNC (99/1982)
fra Annfm Berge, Mausundvær/Trondheim til
August Fjeldskår, Spangereid/Mandal. NESE
JENTA VA-86-LS.
T-99-S HAUKØYSUND LNBJ (186/1967)
fra Sveinung Kristiansen PR, Flekkerøy til
Haukøysund AS Vedavågen/ Hammerfest R
199-K.
SF-6-SU SISSEL ELISABETH LAYL (558/
1936) fra KS Hjønnevåg Rederi, Kolgrov/
Florø til PR Elisabeth DA (Lars M. Eidesvik),
Espevær/Haugesund. ELISABETH H-l-B.
T-56-LK TRONDSKJÆR LJKV (49/1966)
fra Harald Berntsen, Fjordgård/Tromsø til
Trond Berntsen DA, s. Sted.

Navneendring
BELLE ISLE BANKER (Innkjøpt 4/1995)
omdøpt 7/1995 til NESBAKK M-94-G.
MAKKOVIK BANKER (Innkjøpt 4/1995)
omdøpt 8/1995 til FRØYANES SF-60-S.
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Hvem var det?

Hvem er det som har skre-
vet eller ringt til meg i lø-
pet av siste år med spørs-
mål om historie og fotos av
Ogna 1939, Høegh Silver-
light 1936, Thorshammer
1914 og Tropic Star 1926?
Vedkommendes navn og
adresse er kommet bort for
meg, men stoffet og bildene
ligger klare.

Per Alsaker



1. Skipsnavnet Otto Wathne.
Første gang jeg støtte på dette var en
lastedamper bygget ved Porsgrunds Mek
Verksted i 1906, byggenummer 44, på
574 brt, bygget for norsk rederi som tra
fikkerte Norge-Island. Forliste allerede
6.6.1906, knapt to måneder gammel.

Ved gjennomgang av Lloyd’s Regis
ter supplement for 1996/97 finner jeg
Otto Wathne igjen, nu ex Sirene Star-94,
Peder Huse-92, m.a.o. siste kvalkokeri/
fanhger bygget for norsk regning. Eier
oppgies å være Otto Wathe Hf, Seydis
fjord på Island.
Mitt spørsmål er: Hvem var denne Otto

Wathne som tilsynelatende har gjort seg
fortjent til å få sitt navn på to fartøyer
med 90 åtrs melomrom? Jeg har ikke
adgang til andre oppslagsverk her jeg
sitter på lugaren. Har det vært andre far
tøyer med samme navn også?
2. Skipsnavnet Ole Bratt.
Bergensrederiet Sigbjørn Birkeland har
i den tiden det eksisterte eid tre skip med
navnet Ole Bratt. Kubanerne har en SD
14-typre ved navn Olebratt (i ett ord),
bygget 1976 ved Austin & Pickersgill
som Strathdirk.

Spørsmål: Hvem var denne Ole Bratt,
og hva gjorde ham så kjent på Cuba at
de har oppkalt et av sine fartøyer etter
ham?

Kan noen hjelpe meg med historien om
de tre følgende skip?
M/S Marosa (1969) Karl Bruusgaard,
Oslo, solgt til Tyrkia i 1960 som Elazig.
M/S Melsomvik (1970), Simonsen &
Astrup, Oslo.
D/S Modena (1910), bygget i Bergen og
eiet pr 1917 av Ivar An Christensens
Rederi, Oslo.

Svelviksand-lektere
Som referert i SKIPET nr 2.96 under
Skipsmatrikkelen ble lekter KG5 innført
i skipsregisteret.

Skipsnavn

Einar Onsøien
Pt Mexicogulfen

Toralf Nilsen
Tvedestrand

Lekteren ble kontrahert ved AS Moss brede i dekk 8,75m, dybde i riss til dekk
Værft& Dokk 7.3.1935, levert 1.8.1935. 3,30m. Tegning datert 21.2.1935.
Utrustning: 1 bauganker 195 kg, 1 baug-
anker 130 kg, 1 varpanker 50 kg, 50 fav- KG skal stå for Kanal Gesellschaft og
ner 7/8” ankerkjetting, 50 favner 3/4” stammer fra de første lekterne som kom
ankerkjetting, 2 kokustrosser å20 fav- fra Tyskland. At noen ikke har byggeår
ner - 5” omkrets. kan være pga at de var krigsbytte fra
Kubikkinnhold: Lasterum 458,1 kbm, Tyskland etter krigen. Inntil 1993 het
luke 153,3 kbm, totalt 611,4 kbm=6114 selskapet AS Svelviksand. da ble det delt
hektoliter. 6114 hektoliter å 140 kg=855 og man gikk over til Svelviksand AS.
tonn å 1000 kg (sand). Knut Næss
Dimensjoner: Lengde i dekk 44,00m,

A/S Moss Værft & Dokk i 1935. Foran ligger Byggenummer 62 "KG 5"for A/S
Svelviksand, Oslo. Bak står Byggenummer 64 "Globe VII" innerst og "Globe VI"
ytterst, begge byggetfor Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom),

Lekteren "KG 18"på vei med sand inn til Betongvarefabrikken Brynhildsen &
Sønner A/S i Moss. Foto Knut H Næss

Nanset pr Larvik. Foto fra Knut Næss.
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Arild Thors spør etter bilde av Melsom & Melsoms tankskip Lancing, levert i 1950 fra
Blythswoocl Shipbuilding Co Ltd i Glasgow. Med sine 17.730 tdw hørte det til tidens handy
size tankere. Solgt til Lundquist-Rederierna i Mariehamn i 1960, beholdt sitt vakre navn og
ble solgt til opphugging i Spania i 1978. Foto Alex Duncan

I artikkelen om taubåtkompaniet i SKI- Svein Nordbø, 4160 Finnøy, ønsker å
PET nr 1/96 ble jeg forbauset over ikke kjøpe et bilde av Amerikalinjens malm
å finne Boa Eskil i oversikten, men så at tanker Vindafjord, bygget på Göhjverken
den tilhører datterselskapet i George- i 1955. Skipet gikk i mange år fast med
town. manganmalm fra Takoradi i Ghana til

Boa Eskil fikk litt av en oppgave av Sauda Smelteverk.
Sjøfartsdirektoratet vinteren 1992. MS
Silver Cloud som kom til Narvik for å

laste malm fikk enormt mye problemer TicketS please - tilbakemel
og mistet bl a det ene av ankrene. Kjet- ,. 1
tingen røk og skipet fikk dispensasjon ding Og kommentar
til å seile til Antwerpen, mens slepebå- Hjertelig takk til alle dere som etter åha
ten Boa Eskil skulle ligge ien viss av- kst den lille Artikkelen min i “Skipet
stand inntil malmskipet fikk forlate Nar- 2/96 endevendte lommer, lommebøker
vik. Slepebåten måtte følge skipet fra °g skuffer -og sendte meg det dere
Narvik til Antwerpen med ca 10 knops hadde funnet av ivaretatte brukte reise
fart. billetter.

Dampskipet Stork av London grunn- Når jeg avsluttet teksten med ordene
støtte i 1894 eller muligens i 1909 (for- “--er dette en eksklusiv hobby?” ante jeg
skjellige kilder) ved Brønnøysund og ble ikke hv°r ukjent denne “dilla” egentlig
vrak. Det var på vei fra Jenisei i Russ- er 1 bagemns norske skipsentusiast
land da det støtte på Åboskjæret. kretser, der “alle” (+) samler på skips-

En av mastene finnes fortsatt på en fyl- bilder -og ferdog med det. Da er jo hele
ling i havnen og et anker og en vinsj er historien i boks - eller hva?
tatt vare på. Kan noen fortelle om hva Je§ sier ingenting mer, men minner
som skjedde med vraket? Ble det opp- om at det også finnes mye annet åta vare
hugget i Brønnøysund, eller ble det brakt Pa ~ rutetabeller og årsberetninger for
flott og slept til opphuging et annet sted? eksempel. For ikke å glemme Flagg-

Børge Skogmo bøker og Veritas-registre...
Skules v 5 For min e§en dgl holder det nå bare
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Taubåtkompaniet Vindafjord

Jan E Mathisen Hittil har jeg fått motta slik fra Stavan-

8900 Brønnøysund med brukte billetter. Nesten alt det øv
rige har jeg gitt bort, blant annet til Sel-

ger til Sandnessjøen og fra Askøy til
Australia. Flott!

skapet vårt. Ingen har jo kapasitet til å
ta vare på og utforske alt. Reisebilletter
gjør meg imidlertid alltid nostalgisk når
jeg ser på dem. Uansett om jeg har brukt
dem seiv, kjørt samme distanse ti gån
ger, eller om jeg kun kjenner ruten fra
“National Geographic”. Det er som å
drømme seg bort - å være på en reise,
bytur eller noe mye, mye lenger. Og det
er jo hva all “travel” dreier seg om - el
ler hva?

Gjennom Norsk Sjøfartsmuseum har jeg
fått opplyst at dere sitter inne med mange
bilder av norske skip. Jeg etterlyser bil
der av fire steambåter alle bygget før
1920:
DS Hild H M Gundersen, Tvstr.
DS Alix Salvesens reden, Kristiania
DS Jølund Sigurd Herlofson, Moss
DS Mairo Anders Smith, Arendal

Om det er mulig å finne frem til bilder
av disse båtene så er jeg interessert i å få
kjøpe kopier.

Svein Olaf Løvrak, Vardal, 3070 Sande
i Vestfold, er interessert i bilder av føl
gende skip:
MT Stolt Tudor 1970
DS Northern Wind 1890
MS Nor Truck 1975
MSAlar 1964
MS Hirma 1978
MS Viking Boy 1976
MS Minerva 1956
MS Oslo Salvator 1976
MS Edda Salvator 1973
MS Smøla Salvator 1973
MS Sula Salvator 1973
MS Parat 1963
MTVikstraum 1981

Jeg er påjakt etter en skipsmodell, gjeme
en “rederimodell” laget i forbindelse
med sjøsetting eller levering, helst en
tanker eller stykkgodsbåt fra 1940/50-
tallet ellert tidlig 60-tall. (God pris).

Jeg er også interessert i foto av MT
Lancing eller Polartank tilhørende Mel
som & Melsom, Larvik. Takk for ut
merket blad!

Skibvig Ringvei 31

Modell

3926 PORSGRUNN

Pauli Söderholm

Thore Stiansen

4815 SALTRØD

Arild Thors
Myragt 9
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Det hviler en historiens ironi
over Sagafjords skjebe, Ame
rikalinjens fordums flaggskip
fra 1965. Etter brann i
generatorrommet tidligere i år
ble hun tatt ut av Cunards
cruiseprogram og senere ut
leid til Transocean, en tysk
cruiseoperatør. Denne hadde
allerede leiet skipet Regent
Sea , gamle Gripsholm til
Svenska Amerikalinjen,- som
var NALs eneste og argeste
konkurrent. Da denne avta
len falt i fisk, ble Sagafjord
leiet i stedet og fikk navnet
Gripsholm. Her kommer hun
til Bergen morgen 30. juli,
nesten ukjennelig med sin
hvite og blå skorstein.
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Amerikalinjens enslige svale i trampfart, malmtankeren Vindafjord, herfotografert i Sauda av Olav Opedal. NSS-Opedalssamlingen

O vein Nordbø på Finnøy etterlyser NALs malmtanker I april 1964 ble skipet solgt til etpartrederi ved G Källström
k 3 Vindafjord. Dette skipet står som ett avAmerikalinjens i Stockholm og ble levertsenere på året med navnet Ledarö.
få fremstøt i vanlig trampfart. Datterselskapet Skibs-AS Tre år senere ble skipet overtatt av Salenrederierna AB, og
Malmtransport overtok skipet i mars 1955 fra AB Göta- i 1970 registrert på dets datterselskap Rederi-AB Rex. Un-
verken (byggenr. 691). Det var på 8844 brt og 12360 tdw, der svensk flagg kom skipet i selskap med flere lignende
utstyrt med en 7-syUndret Götaverken-maskin på 5050 bhk. skip, hovedsakelig eietav TrafikAB Grängesberg-Oxelösund

Skipet var kontrahert allerede i 1951 ogble sluttet tilElec- som gikk i malmfarten fra Narvik og Luleå. 1 juni 1975
tric Furnace Products, den amerikanske eier av smeltever- gikk skipet videre til VEB Deutfracht i Rostock - det øst-
ket i Sauda, for skipning av manganmalm fra Takoradi i tyske statsrederiet - ogfikk sitt tredje og siste navn, Maxhiitte.
Ghana. På tilbaketuren tok skipet drikkevann til Las Pal- Enda varte skipet i ti år, inntil det ankom Setubal 30.
mas. Bortsettfra serien medstørre malmtankere til Torvald januar 1985f0r å hugges opp.
Klaveness ble Vindafjord noe av en enslig svale i handels-
flåten.
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 01.05.1996 - 31.08.1996

1425 Kaj Sjølyst Sjølystveien 49 7562 HUNDHAMAREN

1426 0 Fritjof Hansen Kirkeveien 77 A 0364 OSLO
1427 Arne Stein Pedersen Postboks 145 5801 SOGNDAL
1428 0 Arne Kristian Steen Osterhaus gate 25 0183 OSLO
1429 0 Gerhard Flatebø Marmorvei 2 A 3150 TOLVSRØD
S 1430 Anders Ahlerup Regementsgatan 25 S - 170 66 SOLNA
1431 Jan Roald Bøgeberg Postboks 57 9780 LEBESBY
1432 B Tor Johannes Bjørgaas - 5167 OSTEREIDET
1433 0 Arild Thors Myragata 9 3926 PORSGRUNN
1434 0 Sten Stenersen Thomas Heftyes gate 11 0264 OSLO
1435 Stig Torheim Vik 9410 BORKENES
1436 0 Kurt Hveding Kleivene 112 3041 DRAMMEN
1437 0 Sverre Koxvold - 2950 SKAMMESTEIN
1438 B Lars Pedersen Svartediksveien 5 5009 BERGEN
1439 Lars Tokle - 8826 NORDØYVÅGEN
1440 Bent Johnsen Utsikten 130 9018 TROMSØ
1441 Ole Bøgh Sagesund 4900 TVEDESTRAND
1442 Øyvind Lokna Dronning Ragnas gate 12 4010 STAVANGER
1443 Egil Vistnes Sandeveien 29 4070 RANDABERG
1444 Inge D. Kaada Bevreveien 24 A 4017 STAVANGER
1445 Odd Sverre Halvorsen Bergvegen 12 4270 ÅKREHAMN
1446 Jan Syvertsen Kleven 42 4500 MANDAL
1447 Thore Stiansen Skibvig Ringvei 31 4815 SALTRØD
1448 Lars Ståle Birkeland - 4160 FINNØY
1449 B Ame Vold - 5443 BØMLO
1450 Daniel Vea Rudi Sundgaten 115 5500 HAUGESUND

Dødsfall:
16 B. Johannes Nilsen 5074 GODVIK
D 441 Arend Freerks D-22964 STEINBURG 3

Utmeldinger:
1360 Sverre Mel ing jr. 5500 HAUGESUND

Korrigeringer/ adresse endringer m.m.:
32 B Arne Ingar Tandberg Godviksvingene 136 5074 GODVIK
S 79 Torstein Hagneus Lægatan 9 S - 426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA
268 B Kurt A. Nagell Nielsen Totlandsvegen 165 5050 NESTTUN
339 B Jens Christian Egenæs Eldsbakkane 38 5049 SANDSLI
340 Oddmunn Eide Langneset 24 D 8600 MO
425 0 Magnus Sefland c/o A. Gammelseter, Wergelandsgate 1 B, 2800 GJØVIK
626 0 Holmestrand Museumsforening, Postboks 154, 3081 HOLMESTRAND
735 0 Egil Førdedal c/o Elisabeth Kjensjord, Trondhjemsveien 62, 2800 GJØVIK
943 B Frode Bjelland Leirvikveien 22 5074 GODVIK
DK1134 Flemming Clausen Heidesvej 7 DK-8270 HØJBJERG
1165 Hans Georg Knutsvik Vestrikroken 26 4085 HUNDVÅG
1180 Øystein Berge Huldreveien 8 4300 SANDNES
1314 0 Jahn Jahnsen Øyekastvegen 25 A 3925 PORSGRUNN
1371 0 Rolf Kihle Grevinneveien 14 C 3117 TØNSBERG
1386 Sindre Slettestøl - 6077 GJERDSVIKA

Strøket 1996 på grunn av manglende kontigentinnbetaling:
1306. 1281. 1380.B. 502. 1078. 0. 269. B. 809. B. 1337. 1355. 761 1286. 270.
803. B. 1099. 1358. 0. 849. 1206.B. 758 1052. 0. 1232. 788. 1349. S 426. S 1280. 124. 607. 0. 1181. 867.
0 390. 417. B. D 728. 1368. 456. S 1279. 1300. 1277.42. 1130. DK 1118.



Norsk Ordinært Register
M/T BERGEN FAITH

11.01. 1.084 brt.
M/S MYLADY

M/S RONJAFISK

M/S FAR MINARA

M/S NORDKABEL
17.01. 395 brt.

M/S KYST

Lekter VIKING BARGE 3
23.01. 4.066 brt.

M/S RASVÅG

M/S AUDACIOUS

M/S TROLLFJORD II

M/S STORTIND

M/S NORDFISK

M/S TRANS BALTIC

M/S GUDBJARTUR

M/S HYDROGRAF

M/T BERGSTRAUM

M/S FISKEBERG

M/S FJELLDUR
13.02. 192 brt.

M/S LOFOTR

Jotunheim, Mørerutenes
nyanskajfelse fra Færøyene,
fotografen på Sletta av Lars
Helge Isdahl 20. august
1996.

15.01. 19 brt.

16.01. 296 brt.

16.01. 1.631 brt.

23.01. 403 brt.

25.02. 39 brt.

26.01. 16 brt.

29.01. 24 brt.

02.02. 43 brt.

02.02. 1.308 brt.

05.02. 3.382 brt.

07.02. 596 brt.

08.02. 629 brt.

09.02. 6.045 brt.

09.02. 511 brt.

23.02. 21 brt.

LHXN - Bergen Tankers AS, Straume/Bergen
- ex nederlandsk reg. DUTCH FAITH

LHTJ - Finn Arne Engeskog, Høvik/Oslo
- ex svensk reg. GRIZZLY

LHOB - Sølvtrans AS, Sandshamn/Ålesund
- Kleivset mek. Verksted A/S (49) - /Aas mek. Verksted

LHXZ
- ex Bahamas reg. FAR MINARA

LGRY - Telenor AS, Oslo/Bodø

LHYE - Sjø & Landtransport A/S, Frekhaug/Bergen
- ex Isle og Man reg. GLENFYNE

LK5665 - Viking Barge K/S c/o Viking Supply Ships AS, Kristiansand
- Sevmash Yard, (93048)

LHWE - Passasjersbåt reg. i Flekkefjord
- ex norsk mil. ØSD 16

LHYK - Hagelund Holding AS, Vettre/Oslo
- ex USA reg. AUDACIOUS

3YDE - Losbåt reg. i Svolvær
- ??

LHWF - Arnljot Haugen, Andenes/Harstad
- Osvik Båt, (59)

LHWW - Andreassens Rederi ANS (Fritz Andreassen), Bodø
- Santierul Naval Giurgiu, (471 - /Solstrand A/S, (61)

LHYW - A/S Euro-Trans K/S, Nesttun/Bergen
- ex NIS reg. TRANS BALTIC

LHYX - Fiskebåt reg i Ålesund M-1 0-HØ

LNOW - Statens Kartverk Sjøkartverket, Stavanger
- ex norsk SKOMVÆR

LHTR - Bergstraum KS, Bergen
- Aukra Industrier A/S, (96)

LHXE - D. G. Bentsen AS, Vedavågen/Kopervik
- ex svensk reg. LAVON

LHYD - Partrederiet Kjell Henning Sjo ANS, Sæbøvik/Haugesund
- ex svensk reg. LOVORN

LEYP - Lofotr AS, Bøstad/Svolvær
- Borgprosjektet, (l)

I

- Farstad Shipping ASA, Ålesund

- Georg Eides Sønner A/S (87)

- ex islandsk reg. GUDBJARTUR

t
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M/S SPITSBERGEN LHZR

M/S HEIMGLIMT LHZT

M/S SKAARUNGEN LHJV

M/S R/S 110 LHWK

M/S SLETTHOLMEN LHXQ

M/S QUO VADIS LIAM

M/S POLARLYS LHYG

M/S NORMAND NEPTUN LHYY
19.03. 3.663 brt.

M/S JOTUNHEIM LIAW

M/S NORDKAPP LHMR

M/S CETUS LIBC

M/S AUFA PIUOT 3YBJ

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/S CEM RIVER LAYI4

M/S DOGGER LAYL4

M/S MINA LAYQ4

M/T STOET TERN LAYV4

M/T STOET DIPPER LAYW4

M/S BEENOR LAYC4

M/S NORMAND ONDER LDRB3
10.02. 631 brt.

M/S SEA EXPLORER LAYU4

M/S AASTUN LAYS4

M/S CEM CARRIER LAY04

M/T STOLT PETREL LAYX4

M/S SEA RANGER LAYT4

M/S SIBOTESSA LAYJ4

M/T LISTER LAYR4

M/S WESTERN TRANSPORTER LAWK4
12.03. 25.968 brt.

M/S SPLENDOUR OF THE SEAS LAUS4
15.03. 69.130 brt.

M/S COBURG LAZB4

M/S NORMAND SKIPPER LASV3
26.03. 1.174 brt.
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29.02. 631 brt.

05.03. 933 brt.

07.03. 9 brt.

12.03. 103 brt.

14.03. 69 brt.

14.03. 441 brt.

18.03. 11.341 brt.

21.03. 1.962 brt.

22.03. 11.386 brt.

22.03. 384 brt.

26.03.

08.01. 2.942 brt.

10.01. 1.092 brt.

24.01. 1.923 brt.

06.02. 3.206 brt.

06.02. 3.206 brt.

07.02. 26.449 brt.

12.02. 8.582 brt.

14.02. 3.136 brt.

21.02. 2.011 brt.

22.02. 3.206 brt.

23.02. 8.582 brt.

27.02. 41.189 brt.

28.02. 51.057 brt.

21.03. 2.240 brt.

- Tømmervik Trål AS, Stokmarknes
- ex dansk reg. QUILALUGAQ
- Fredship AS, Austrheim/Bergen
- ex NIS reg. HEIMGLIMT
- Skaarungen AS, Oslo
-WasaYacht AB., ()
- Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- Båtservice Holding A/S, (14)
- Lurøyveiding A/S, Lurøy/Sandnessjøen
- Jacobsen mek. Verksted A/S (27)
- Fiskeriselskapet Norli AS, Vedavågen/Kopervik
- ex britisk (skotsk) reg. QUO VADIS
- Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (223)
- Solstad Offshore AS, Skudeneshavn
- ex Isle of Man reg. NORMAND NEPTUN
- A/S Mørerutene, Ålesund
- ex færøyisk reg. VIKING
- Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, Narvik
- Kværner Kleven Ulsteinvik A/S, Ulsteinvik (265)
- Tråler reg. i Kopervik, R-569-K
- ex svensk reg. CETUS
- Losbåt, reg. i Bergen
- ex HVASSER (LOS 082)
- Overført VCT/RUS 20.05., stasjonert i Murmansk

- Fantoft Cement KS, Haugesund/Bergen
- ex irsk reg. ARKLOW RIVER
-A/S Ami (Misje Offshore Marine A/S), Bergen
- ex nederlandsk reg. DOLLARD
- Mira Bulk AS KS (Hagland Shipping AS), Haugesund
- ex Malta reg. MIRA BULK
- Stolt Shipholding (Gibraltar) Ltd (Stolt-Nielsens Rederi AS), Haugesund
- ex dansk reg. JYTTE TERKOL
- Stolt Shipholding (Gibraltar) Ltd (Stolt-Nielsens Rederi AS), Haugesund
- ex dansk reg. MARGIT TERKOL
- Belships Company Ltd. Skibs A/S (Belships Management AS), Oslo
- Oshima Shipbuilding Co. Ltd., (10184)
- Normand Ondur KS (Solstad Shipping A/S), Skudeneshavn
-ex NOR reg NORMAND ONDUR
-Thorsholm III KS (AS Thor Dahl Shipping), Sandefjord
- ex Ned.Ant. reg. BALKAN
-AS Aasen Bulk, Mosterhamn/Haugesund
- ex dansk reg. TALISMAN
- Fantoft Cement KS, Haugesund/Bergen
- ex Canada reg. PORTLAND CEMENT
- Stolt Shipholding (Gibraltar) Ltd (Stolt-Nielsens Rederi AS), Haugesund
- ex dansk reg. EDNY TERKOL
-Thorsholm III KS (AS Thor Dahl Shipping), Sandefjord
- ex Ned.Ant. reg. ADRIAN
- K/S Difko LXXIII (Tschudi & Eitzen AS), K?benhavn/Oslo
- ex Liberia reg. VITESSA
- Lista Shipping Company Limited (Bergshav AS), Road Town/Grimstad
- ex Hong Kong reg. BILLYJEANNE
- Western Bulk Shipping ASA, Oslo
-Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd., (1066)
- G.I.E. Cruise Vision Two Tour Societe Generale (Anders Wilhelmsen
- (Anders Wilhelmsen & Co. AS), Puteaux/Oslo
- Hydrogas AS (Larvik Shipping AS, Larvik), Oslo
- ex tysk reg. COBURG
- Solstad Rederi A/S (Solstad Shipping A/S), Skudneshavn
- ex NOR-reg NORMAND SKIPPER



Misje Offshore Marine har
kjøpt sin tredje 1500-tonner
fra Nederland, NIS-
registrerte Dogger fra 1976.
Redaktørens foto.

M/S RAMFORM CHALLENGER LAYM4 - PGS Exploration AS (Rieber Shipping A/S), Oslo/Bergen

M/T STOLT KITE LAYY4 - Stolt Shipholding (Gibraltar) Ltd (Stolt-Nielsens Rederi AS), Haugesund

Januar 1996:
M/S BØMLO (LFHE) (158/200/1914) - ex KOPERVIK - 85 ex
ØKLANDSNES - 66 ex MUSCA - 59 ex VULCANUS - 59 - Sig
mund Bjerksted, Hundvåg/Bergen, omdøpt til SIGFART.
M/S DYNA BULK (LEMV) (1.547/1.289/1972) ex FRAKT - 89 ex
SLOT SCANDINAVIA - 84 ex MERC SCANDINAVIA - 80 - KS
AS Fjordbulk, Bodø/Egersund, omdøpt til POLARBULK og reg. i
Bodø.
M/S FAR SERVER (LEAN) (2.610/3.050/1991) - fra KS Far Server
(Sverre Farstad & Co. A/S), Ålesund til Farstad Shipping ASA, Åle
sund.
M/S JASON (LNLG) (48/-/1974) ex PYNTESUND - 89 es SKULE
JARL - 86 - fra Tinus AS, Farsund/Haugesund til Stiftelsen Blå Kors,
Fredrikstad/Haugesund.
Lekter MAMMUT MJØII (LK2215) (385/-/1986) -M. J. Ødegaard
AS, Ålesund til Hystad Mudring AS, Fantoft/Ålesund.
M/S OCEAN STAR (LAWW) (1.513/890/1975) - fra KS AS Ocean
Star, Syvde/Ålesund til AS Ocean Star, Syvde/Ålesund.
M/S OLJEVERN 02 (LGEK) (210/-/1978) - Den norske Stat, Sta
tens Forurensingstilsyn (Norges Sjøkartverk), Stavanger, nå disponert
av Kystdirektoratet, Oslo
M/S OLJEVERN 04 (LGVL) (210/-/1978) - samme som OLJEVERN
02.

M/S PRYD (LJBM) (49/-/1956) - fra Arnfinn Sekkingstad, Bekkjar
vik/Bergen til Arne Breisnes, Undredal/Bergen.
M/S RUSKEN (LNBH) (82/-/1936) ex BRATTÖN - 84 ex HILMER
- 79 ex NORDEN - 48 - fra AS M/B Eivindvik, Hundvåg/Sandnes til
Nordkapp Taubåtservice AS, Honningsvåg/Hammerfest.
M/S SALMO SALAR (LJSW) (206/224/1967) - fra P/R Jens Fane
vik og Ola Sveen (Jens Fanevik), Florø til Polarsind AS, Stavseng/
Sandnessjøen.
M/S SILJAN (LEXW) (261 /-/l 911 ) ex VEAVÅG -60 ex WILLEM
ex HERZOGIN INGEBOR - fra Arvid Martinsen, Myre/Sortland til
Siljan AS, Myre/Sortland.
M/S SKANDI FJORD (LMAI) (1.5 89/3.119/1983)- fra Skandi Fjord
AS, Storebø/Bergen til DOF Shipping AS, Storebø/Bergen.
M/Aux SVANHILD (LIPQ) (76/-/1879) - fra P/R A/L Galeasen Svan-

28.03. 9.209 brt.

28.03. 3.206 brt. - ex dansk reg. RANDI TERKOL

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

- Langstein Slip & Båtbyggeri A/S, (169)

hild (Oddbjørn Hovland), Florø til Stiftinga Svanhild (Kystmuseet i
Sogn og Fjordane), Florø.
M/S UNLIS (LHPI) (852/945/1973) ex UNIWIND -90 ex THUNBOX
1 - 85 ex VIKING OLE - 78 - Gullhav AS, Kolvereid/Namsos (Grav
vik Sjøtransport AS, Naustbukta), omdøpt til GULLHAV.
M/S VAAGSOL (LHNI) (99/200/1962) ex MØREFJORD - 86 ex
MARMORSUND - 84 - fra Odd Magne Stabben. Tømmervåg/Sta
vanger til Paraiso AS, Bakkasund/Stavanger.

Februar 1996:
M/S AMAZON (JXXV) (131/-/1929) ex STOREBIRGER - 82 ex
VÄSTERVIK - 75 - fra Fladstad Slep AS, Farsund til Hystad Mudring
AS, Fantoft/Farsund.
M/S BIG (JXHH) (128/-/1939) ex MELLØS II - 90 ex VOINA - 86
ex RUNSKÄR - 82 ex STORGROGG - 62 - fra A. Nilsen Slepebåter
A/S, Fredrikstad til Edvard Åsebø, Fredrikstad/Oslo, omdøpt til
LOKRAFT.

M/S BLUE NOTE (LEZA) (14/-/1988)-Halvor Jørgensen, Douglas,
Isle of Man/Oslo (Swan International Inc., Oslo), eiers adresse endret
til Oslo.
M/T BORGTANK (LHMK) (341/419/1974) ex SMEREK - 95 - Sid
dis Shipping AS, Stavanger, omdøpt til SIDDISEN.
M/S BUCENTAUR (LMAF) ( 1.383/1.599/1983) - DSND Survey KD,
Oslo/Tønsberg, nye disponenter er DSND Ugland Offshore AS, Grim
stad.
M/S FAR GRIMSHADER (LHTE) (2.528/3.350/1983) ex LOCH
GRIMSHADER - 90 ex FAR SCANDIA - 87 ex STAD SCANDIA -
86 - fra K/S Far Pipe Holding (Farstad Shipping AS), Ålesund til Far
stad Shipping ASA, Ålesund
M/S FAR SCANDIA (LCNM) (2.637/4.000/1991) - samme som FAR
GRIMSHADER.
M/S FAR SEA (LDPO) (2.285/1.900/1991) - fra K/S Far AHTS (Sverre
Farstad & Co. A/S), Ålesund til Farstad Shipping ASA, Ålesund
M/S FAR SPIRIT (LAUW) (2.169/2.500/1983) ex LOCH SHUNA -
89 ex FAR SPIRIT -87 ex STAD SPIRIT -86, fra K/S Far Spirit (Sverre
Farstad & Co. A/S), Ålesund til Farstad Shipping ASA, Ålesund.
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M/S FAR SUPERIOR (LCHV) (2.610/3.053/1990) -fra K/S Far SSG
Pipe Holding (Sverre Farstad & Co. A/S), Ålesund til Farstad Shipping
ASA, Ålesund.
M/F FERGEKROEN (LAQY) (220/-/ 1 963) ex MELDERSKIN - 95
- fra Fergekroen AS (Skarpsno Driftselskap AS), Oslo/Bergen til Skarp
sno Driftselskap AS, Oslo/Bergen.
M/S GARPESKJÆR (LAWQ) (1.190/-/1956) ex SUN TUNA - 75
ex STAR 1-71 - fra Trygve Olsen Fiskebåtrederi A/S. Havøysund/
Hammerfest til Garpeskjær AS, Havøysund/Hammerfest.
M/T HAVTANK (LNAL) (1.083/1.341 /1969) ex HAVSTRAUM - 90
ex AMALIENBORG- 74 - fra P/R Nortank ANS (Arild Brattli), Hafrs
fjord/Haugesund til Skips Nortank AS, Stavanger.
M/S MAXIMUS (LM5150) (19/-/1944) ex BROR - 91 ex ? - fra
Arve Monkan, Bessaker/Trondheim til Trønderhummer AS, Rørvik/
Trondheim.
M/S NY-SLEPPEN (LDCK) (269/250/1923) ex SEA BOY - 93 ex
GEUSE (Tyske Marine) - 45 — ex TORGNY -40 ex ODD III - 25 ex
THOR MAJOR - 24 - Egil Arne Pettersen, Honningsvåg/Haugesund,
omdøpt til TORGNY.
M/S ODD SVERRE (LGOA) (173/135/1913) ex ESSO 33 - 64 ex
KLAUS -47 ex ALPHA -16 - fra Arneby Shipping AS, Ridabu/Florø
til Odd Magne Stabben, Hagavik/Florø.
M/S PROGAS 3 (LKRZ) (137/132/ 1 899) ex VERPEN - 69 ex FRAK
TEMANN 3 - 51 ex PORS - 43 ex VICTOR - 41 - Laksfrakt AS,
Rørvik/Oslo, omdøpt til BRAMO 2.
M/S PROGRESS (LDWG) (33/-/ 1 976) ex ASKVOLL I - 93 ex AS
KVOLL - 90 - fra Nils Seeberg, Halsnøy Kloster/Florø til Fjeldberg
Skyssbåttjeneste ANS (Knut Landa), Fleberg/Bergen, omdøpt til
FJELLVIND.
M/S STRIL GUARD (LNJG) (302/351/1967) ex OPTINOR - 90 ex
HYDROGRAF - 89 - fra Simon Møkster Shipping AS, Stavanger til
Egil Arne Pettersen, Honningsvåg/Hammerfest, omdøpt til NYS
LEPPEN
M/S TIKA (LMCN) (156/260/1958) ex FJELL TRANSPORT - 84 ex
OK -81 ex DRÅGEN -77 ex GEILA -74 ex GERT HANSEN -67
- fra Servitrans A/S, Bruhagen/Kristiansund til Grov Brønnbåtrederi
AS, Grov/Kristiansund.
M/S TORANGER I (LHPO) (39/-/1894) ex RELIANCE - fra Gun
nar A. Nesvåg, Hauge i Dalane/Bergen til Knut A. Bergaust, Råde/
Bergen.
M/S VALHALLA (LIXS) (112/-/1934) ex HAVBLINK - 91 - fra
Dag Egeberg, Skien/Oslo til Fjordcharter A/S, Oslo. (Videresolgt til
Panama, se slettete skip).
M/S ØY-KRAFT (LHHO) (136/-/1938) (ex SAMSON-94,
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NATHURN-48) - fra Solund Skipstekniske AS, Hardbakke/Florø til
Kvemhusvik Skipsverft A/S, Melandsjø/Florø.

Mars 1996:
Kranlekter CONLIFT (LHNE) (2.756/-/1978) - fra Norwegian Con
tractors A/S, Oslo til Aker Norwegian Contractors AS, Oslo.
M/S EIDE REX (JXQH) (115/-/1958) ex KNOLL- 88 ex ACHILLES
- 87 - fra Eide Marine Services A/S, Høylandsbygd/Bergen til Sjø
kompaniet A/S, Svolvær, omdøpt til SEA REX.
M/S LAKSFRAKT (LJJO) (231/411/1966) ex KNUT-LASSE - 94
ex TOR JAN - 92 ex FEISTEIN - 90 ex FAGERSTRAND - 82 ex
NORDFRAKT - 80 - fra Laksfrakt Tor Hage, Kvisvik/Kristiansund
til Nybruse A/S, Kristiansund.
M/S ODIN SAFE (LCQX) (1.154/1.469/1973) ex NAVIMERII -90
ex MAERSK TACKLER - 87 ex MÆRSK TACKLER - 87 - fra Flora
Offshore AS, Florø til Simon Møkster Shipping AS, Stavanger, om
døpt til STRIL ODIN.
M/S PLANET (LEIE) (85/-/1924) - fra Michael Martinsen, Gress
vik/Bergen til Ole Iglebæk Rasmussen, Bergen.
M/S TRESNES (LAJB) (373/300/1968) ex RINGFJELL-95 ex SOL
VIND -91 ex BIALA -72 ex NÆRØY -71 - fra Tresvik AS, Bergen/
Namsos til Tornes AS, Tomes i Romsdal/Molde, omdøpt til TORVÅG.
M/S VAARVIND (LMOD) (229/291/1950) ex GERLAUG - 85 ex
SUZANNE FAROULT - 67 ex CÖTE DE GRACE - 59 - fra Sverre
Vindenes, Holmedal/Florø til Fosnes Fisk A/S, Jøa/Florø.
M/S VAKA (LEPF) (202/254/1908) ex OSTER - 66 - fra Thor Åge
Kristoffersen, Flekkerøy/Kristiansand til Nordhordland Veteranbåtlag,
Ostereidet/Bergen, omdøpt til GAMLE OSTER.
M/S VANITY FAIR (LHER) (51/-/1993) - fra Farmann Service AS,
Tønsberg til Tore Wessel Solum, Åsgårdstrand/Horten.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 1996:
M/T CENTURY (LALH2) (26.097/22.036/1975) ex LUCIAN - 80
- P/R Century DA, Oslo. Disponent endret fra Kværner Shipping
AS til A/S Havtor Management.
M/S CORALLI (LARN4) (2.397/2.510/1971) ex CARINA-93 ex
HACKLIN BLUE - 92 ex SKANDEN - 91 ex MARGRET - 84 ex
MARGRET KNUPPEL - 76 ex PINTO - 73 ex HANNES

Bruksvaktbåten Ny-Sleppen har
fått tilbake sitt gamle navn Tor
gny. Her sees den som Seaboy,
fotografert i Bergen i mai 1993
av Per Alsaker



KNUPPEL - 73 - PE-Be Shipping AS (Th. Jacobsen & Co. AS),
Sarpsborg, omdøpt til BREMER BANKEN.
M/S ETZEL (LAR04) (2.397/3.704/1971) ex EVE - 93 ex
HACKLIN WHITE - 92 ex EDEN - 91 ex EVE - 86 ex HEINO -
83 ex SCOL VENTURE - 76 ex BALTIC UNIX - 73 ex HEINO -
71 - Pe-Be Shipping AS (Th. Jacobsen & Co. AS), Sarpsbrog, om
døpt til BREMER STAUER.
M/T HESPERUS (LACK2) (33.508/41.287/1973) ex BALEARES
- 87 ex SANDRINA - 85 ex ATLANTE - 80 ex PROVIDENCE
MULTINA - 79 sjøsatt som DORSETOWN - KS Hesperus 2, Oslo.
Disponenter endret fra Kværner Shipping AS til A/S Havtor Mana
gement.
M/T JO GRAN (LAHD2) (23.194/37.37.532/1980) ex JOHNSON
CHEMSTAR - 88 - fra Jo Gran KS (Jo Management AS), Kokstad/
Bergen til Jo Gran AS (Jo Tankers AS), Kokstad/Bergen.
M/S NORTH SEA SURVEYOR (JXHP3) (1.716/700/1986) ex
HAVSKJELL VIKING - 91 - KS North Sea Surveyor, Klokkarvik/
Bergen, omdøpt til SEAWAY SURVEYOR.
M/T NYHAAP (LAOY4) (58.078/111.689/1992) - fra Togas I KS
(Christian Haaland A/S), Haugesund til Green Navigation Pte. Ltd.,
Singapore/Haugesund (Barber Ship Management AS, Lysaker), om
døpt til PROSPECT.
M/T NYHVAL (LAHC4) (58.078/111.777/1991) - fra Nytank I KS
(Christian Haaland A/S), Haugesund til White Carriers Pte. Ltd., Sin
gapore/Haugesund (Barber Ship Management AS, Lysaker), omdøpt
til PROGRESS.
M/S ROSTA MARIA (LACU4) (2.316/2.600/1977) - KS
Containership, Larvik. Disponenter endret fra Larvik Shipping AS
til Contanier Ship AS.
M/S TEUTONIA (LAWS4) (2.441/1.453/1972) ex OCEAN PRIDE
- 88 ex TEUTONIA - 87 - fra UB Shipping Ltd., Egham/Kristian
sand (A/S Gerrards Rederi) til Ugland Container Carriers Ltd.,
Georgetown/Kristiansand, samme disponenten

Februar 1996:
M/S BUCCANEER (LDYT3) (2.649/2.000/1982) ex DRIVE
OCEAN II - 91 ex MORAY HARSTAD - 90 ex SMIT MORAY -
87 ex MORAY HARSTAD - 87 - Søndenfjeldske Subsea KS, Oslo/
Bergen. Disponenter endretfra Det Søndenfjelds-Norske Dampskibs
selskab, Oslo til DSND Ugland Offshore AS, Grimstad.
M/S G & C FOREST (LADC2) (41.905/42.525/1979) ex

Coralli av Sarpsborg har
fått charter-navnet Bremer
Banken, herfotografert i
Halmstad av Göran
Freiholtz.

SKAUBORD - 94 - Forest KS (Morten Werrings Rederi), Oslo/Tøns
berg, omdøpt til G & C PARANA.
M/T HAVFROST (LAMR4) (34.946/50.000/1991) - fra Spey Ma
rine Ltd., London/Oslo (A/S Havtor Management, Oslo) til Part
rederiet Myhre Havtor II DA (A/S Havtor Management), Oslo.
M/T HELICE (LAHV4) (34.974/49.513/1991) - fra Spey Marine
Ltd., London/Oslo (Kværner Shipping AS, Oslo) til Partrederiet
Myhre Havtor I ANS (A/S Havtor Management), Oslo.
M/S SKANDI SURVEYOR (LNQK3) (1.333/844/1969) ex
SEISEARCH -81 ex JASTER -75 ex PATUDA -74 - fra Part
rederiet Økland ANS (Torunn Økland), Torangsvåg/Bergen til Re
deriet Økland AS, Tornagsvåg/Bergen. (Videresolgt til Bahamas
samme dag, se under slettete skip).
M/S SONG OF FLOWER (LATY2) (8.282/3.433/1974) ex
EXPLORER STARSHIP - 89 ex BEGONIA - 86 sjøsatt som
FERNHILL - fra Seven Seas Nassau Ltd., Nassau/Oslo (S & C Ma
rine AS, Sandefjord) til Top Co. Ltd., Monrovia/Oslo (Color Line
Marine AS, Sandefjord).

Mars 1996
M/S COMETA (LJTS3) (4.610/4.450/1981) - fra Cometa KS (Hagl
and Shipping AS), Haugesund til Nor-Cargo KS, Trondheim.
M/S DIAMOND (LAGW4) (41.940/70.731/1980) ex EASTERN
PLUM - 90 ex BAIKO MARU - 87 - fra AS Diamond (Seabulk
AS), Oslo til KS Seabulk Tankers c/o Pareto Management AS (Sea
bulk AS), Oslo.
M/S GEOMASTER (LDYS3) (6.109/2.640/1972) ex CANADA’S
TOMORROW - 90 ex MERCHANT NAVIGATÖR - 85 ex LADY
TONE - 83 ex LAGAN BRIDGE - 81 ex ILKKA - 80 - fra KS
Geomaster (AS Geoconsult), Øvre Ervik/Bergen til James Fisher and
Sons (Liverpool) Ltd., Liverpool/Bergen (Ingeniørene Lund, Mohr
& Giæver-Enger A/S), Bergen).
M/T OSCAR GAS (LAWE4) (18.152/36.060/1983) ex TIELRODE
- 90 sjøsatt som PETROGAS II - Hydroship A/S, Porsgrunn/Oslo,
omdøpt til OSVAR VIKING.
M/S SAN PIETRO (LDSW3) (395/50/1989) - fra Ulstein Shipping
AS, Ulsteinvik/Ålesund til Ulstein High Speed Craft AS, Ulsteinvik/
Ålesund.
M/S SAPPHIRE (LAGV4) (35.892/70.681/1980) ex EASTERN
ORCHID - 90 ex JUKO MARU - 88 - fra AS Sapphire (Seabulk
AS), Oslo til KS Seabulk Tankers c/o Pareto Management AS (Sea
bulk AS), Oslo.
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Januar 1996:
M/S ENO (LDTM) (80/125/1899) ex BØR - 53 ex SIF - 50 ex
EMANUEL - 38 - Kjell Simonsen, Mosterhamn/Grimstad, slettet
26.01.1996 som opphugget. (Ble i 1898 slept til Ålvik for opphug
ging ved Industriservice AS).
M/S VIKRI (LNYX) (272/480/1948) ex KARITA - 67 ex TYFON
-61 ex SLOMAN-58 ex ANNA KARGER-49-OleAune, Heim
dal/Kristiansund, slettet 31.01.1996 som opphugget. (Ble observert
02.1992 under opphugging ved Stokksund Skipsopphugging).

Februar 1996:
M/S DØLEN II (LJLO) (34/-/1883) - Øystein Hammerseth, Florø/
Bergen, slettet 14.02.1996 som kondemnert.
M/S FAGERVIK I (LFXP) (49/-/1926) - Lars Oluf Hansen, Høvåg/
Bergen, slettet 14.02.1996 som kondemnert.
M/S JOHN BROWNE (LGME) (56/-/1890) - Christoffer Hoelfeldt,
Oslo/Bergen, slettet 14.02.1996 som kondemnert.
Lekter LARVIK BARGE (LM5711) (7.069/-/1976) ex UFO STADT
II - 90 ex BALDER TANGEN - 86 - fra Larvik Armourstone A/S,
Larvik til kjøper i Honduras.
M/S NERMA (LAMR) (130/190/1942) ex IMMANUEL -51 ex VIC
10-Arnulf J. Olsen, Kyrksæterøra/Haugesund, slettet 14.02.1996 som
forlist. (Ble observert 08.1991 på stranden på Horsfjordøya, Bindal,
hvor skipet ble slept inn etter et havari ca. 10 år tidligere).
M/S NORMAND ONDUR (LDRB) (631/430/1978) ex BALTA
SOUND -91 ex ODDSTEIN -86 - Normand Ondur KS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn, overført til NIS, samme navn, signal
LDRB 3.
M/S STORHAUG (LEGH) (291/470/1963) ex AUNHOLM - 74 ex
PARTNER - 69 ex WILMA FRANK - 65 - Morten Seines, Bodø,
slettet 09.02.1996 som opphugget. (Kolliderte 11.07.1984 i Julsundet
med T/S FUNCHAL og ca. 2 meter av akterskipet ble revet av, kon
demnert. Forsvant tidlig i 1988 og ble trolig senket i forbindelse med
filminnspillingen av filmen “Etter Rubicon”).
M/S TOM (LFCB) (39/-/1903)-Vest UndervannsteknikkA/S, Stord/
Bergen, slettet 14.02.1996 som kondemnert. (Sank 01.1993 ved
Hanasund, Rennesøy, etter at fortøyningene brast i en storm).
M/S VALHALLA (LIXS) (112/-/1934) ex HAVBLINK - 91 - fra
Fjordcharter A/S, Oslo-til kjøper i Panama.

Mars 1996:
M/S FRØYFRAKT (LMJX) (220/280/1967) ex KYST - 95 ex
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NOR - Slettet TURIANNE - 91 ex GLOBUS - 87 ex ELFRIDA - 82 ex WITH
JUNIOR - 77 - fra Knut O. Eidsvaags Eftf. Per Eidsvaag, Dyrvik/
Trondheim til kjøper i New Zealand.
M/S NORMAND SKIPPER (LASV) (1.174/803/1975) - Solstad
Rederi A/S (Solstad Shipping A/S), Skudeneshavn, overført til NIS,
samme navn, signal LASV3.
M/S STRØMFJORD (JWXF) (278/350/1958) ex STEINKJER -
74 ex OLAV KYRRE - 68 - Karlsen & Schjetnan, Oslo/Bergen,
slettet 06.03.1996 som opphugget. (Ble solgt 1990 til Brødrene Anda,
Stavanger for opphugging, opph. 19957).

Januar 1996:
M/T CAPRI BETA (LAQW2) (19.337/33.420/1981) ex FORT
WINDSOR - 94 ex PATTAYA - 89 - fra KS Capri Beta (Caprino
Commercial AS), Oslo til Melody International Ltd., Nassau, Baha
mas, omdøpt til MELODY, signal C6NI6.
M/S ECHO PIONEER (LASV2) (9.691/11.464/1981) ex EAL
SAPHIRE - 90 ex COSTA RICA - 89 - fra Viking Pioneer KS,
Oslo/Stavanger (Tordenskjold Rederi AS, Bergen) til kjøper på Ba
hamas, samme navn, signal C6NU3.
M/S FEDERAL MATANE (LANH4) (16.861/28.215/1984) ex
CONSENSUS ATLANTIC - 92 ex LAKE SHIDAKA - 91 - fra
Consensus Atlantic KS v/Invest Corporate AS, Oslo/Trondheim
(Nordenfjeldske Shipping AS, Trondheim) til Maria Maritime Ltd.
(Unimar Shipmanagement Services S.A.), Valletta, Malta, samme
navn, signal 9HYP4.
M/S KAGARO (LAVD2) (29.167/21.334/1982) ex TORRENS -94
ex TOPAZ - 89 ex KATOWICE II - 89 - fra Ignazio Messina & C.
S.p.A., Genova/Tønsberg (Barber Ship Management AS, Oslo) til
Ignazio Messina & C., Genova, Italia, omdøpt JOLLY MARRONE,
signal IBIM.
M/S MOXNES (LAOU4) (5.883/9.841/1992) - fra Jebsens Thun
Beltships Investment Ltd., Hamilton/Bergen (Jebsens Ship Manage
ment Holding AS, Bergen) til Erik Thun A/S, Helsingborg, Sverige,
omdøpt NORDANHAV, signal SDWT.
M/S NOMADIC BREEZE (LAYA2) (19.387/37.681/1977) ex
PACIFIC BREEZE - 89 ex MARIA L - 85 - fra KS Nomadic Breeze
c/o Nomadic Shipping AS (Nomadic Management AS), Minde/Ber
gen til kjøper i Malaysia omdøpt til ALAM VERACRUZ.
M/S SIRENA (LAZF2) (36.078/66.091/1975) ex SIRENA I- 89 ex
FAVORITA - 85 ex MOLDANGER - 77 - fra A/S Uglands Rederi,
Grimstad til kjøper i Panama, omdøpt SEG CHRISTINE, signal
3FVS5.

NIS - Slettet

Ojfshoreskipet Skandi
Surveyor er solgt til
danske Svitzer-konsernet.
Redaktørens foto.
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M/S WESTERN TRAVELLER (LAMM2) (27.807/45.508/1982)
ex NORBELLA - 95 - fra Western Bulk Shipping AS, Oslo til U &
M Shipholding SA., Panama, omdøpt WESTERN TRUST, signal
3FUD5.

Februar 1996:
M/S ALLYANG (LEG03) (1.685/2.150/1983) ex MARPOL GYDA
I-95 ex EIDE RESCUEIV -93 ex KÖHLUNG -91-A/S Bulkvang,
Greåker/Måløy, utflagget til St. Vincent and the Grenadies, samme
navn, signal J8QE9.
M/S ALLVÅG (LEGF3) (1.698/2.150/1983) ex MARPOL RESPONS
- 95 ex EIDE RESCUE III - 93 ex WITTOW - 83, samme som
ALLYANG, signal J8QE8.
M/S CGG FØHN (LAKT4) (3.705/1.500/1983) ex RIG MASTER -
94-fra KS AS Rig Seismic II (Uksnøy & Co. A/S), Brattvåg/Ålesundtil
Oltrmare Shipping Co. S.A. (Louis Dreyfus Armateurs SNC), Panama,
samme navn, signal 3FXS5.
M/T CLARA ANN (LIQR3) (11.659/16.529/1979) ex ESSI GINA
94 - fra KS Skips AS Essi Gina & Co. (Wilship), Oslo til Clara Ann
Shipping Corp. (Singa Ship Management A/S), Monrovia, Liberia,
samme navn, signal ELSZ3.
M/S FJELLVANG (LEGU3) ( 1 .685/2. 1 50/1984) ex MARPOLGYDA
II -94 ex EIDE RESCUE V-94 ex WERDAU -91 - Vangship AS,
Greåker/Måløy, utfalgget til St. Vincent and the Grenadies, samme
navn, signal J8QF2.
M/F GBC 01 (LARV4) (505/930/1993) - fra Hochtief A.G., Essen/
Bergen (Fjord Line AS, Bergen), til Sundlink Contractors HB, Malm?,
omdøpt SUNDLINK 1, signal SEMC.
M/F GBC 03 (LARX4) (505/930/1993) - fra Hochtief A.G., Essen/
Bergen (Fjord Line AS. Bergen), til Sundlink Contractors HB, Malmö,
omdøpt SUNDLINK 3, signal SEMA.
M/F GBC 04 (LARY4) (505/930/1993) - fra Hochtief A.G., Essen/
Bergen (Fjord Line AS, Bergen), til Sundlink Contractors HB, Malmö,
omdøpt SUNDLINK 2, signal SEMI.
M/S NOMADIC SAILOR (LATS2) (19.387/37.691/1977) ex COSTIS
- 89 - fra KS Nomadic Sailor (Nomadic Management AS), Minde/
Bergen til kjøpere i Malaysia, omdøpt til ALAM PROGRESSO.
M/S SKANDI SURVEYOR (LNQK3) (1.333/844/1969) ex
SEISEARCH -81 ex JASTER -75 ex PATUDA -74- fra P/R Økland
ANS (Torunn Økland), Torangsvåg/Bergen til Svotzer Ltd., Nassau,
Bahamas, omdøpt SVITZER MERCATOR, signal C6NV9.
M/S SKS BANNER (LARD4) (57.082/96.027/1992) ex SCANOBO
BANNER - 92 - fra Norship AS, Fyllingsdalen/Bergen (V. Ships
Norway AS, Oslo), til kjøpere i Liberia, men reg. i Bahamas, samme
navn, signal C6NU6.

Med avviklingen av rederiet
Christian Haaland försvin
ner også gasstankeren
Nyholm til belgiske Exmar
Waterweg Photos.

M/S STAALVANG (LEGB3) (1.698/2.150/1983) ex MARPOL
OMAN - 95 ex EIDE RESCUE II - 93 ex MÖNCGUT - 91 - A/S
Bulkvang, Greåker/Måløy, utflagget til St. Vincent and the Grenadies,
samme navn, signal J8QF3.
M/S STEINVANG (1.698/2.150/1982)ex MARPOL BALTIC-95 ex
EIDE RESCUE I-93 ex DARSS - 91, samme som STAAL-VANG,
samme navn, signal J8QF4.
M/S TRANS BALTIC (JXXH3) (3.382/2.750/1975) - A/S Euro-
Trans K/S, Nesttun/Bergen, overført til Norsk Ordinært Register,
samme navn, signal LHYW.
M/S WESTERN FRIEND (LACZ4) (27.835/45.526/1982) ex STOVE
FRIEND-85 - fra P/R Handymax ANS (Belstove Management A/S),
Oslo til R & M Shipholding S.A. (Northsouth Shipmanagement (Pte)
Ltd.), Panama, samme navn, signal 3FWA5.

Mars 1996:
M/S BRAUNSCHWEIG (LADG2) (34.960/12.084/1987) - fra KS
Caravelle (Den norske Amerikalinje A/S), Oslo til kjøpere i Panama,
omdøpt FORZA, signal 3FAP6.
M/S HEIMGLIMT (LJHU3) (933/812/1966) ex BERGSTRAUM -
93 ex REITAN - 74 - Fredship AS (Asmund Rune Fredheim),
Austrheim/Bergen, overført til Norsk Ordinært Register, samme navn,
signal LHZT.
M/S KAS CAMILLA (LAOK2) (2.075/991/1970) ex PARISMINA -
90 ex PANCARIBE - 88 - gra KS Kasmi (K. Arnesen Shipping AS),
Kristiansand til kjøpere i Panama, men reg. i Honduras som WEGA.
M/S KASSEL (JXPX3) (34.960/12.077/1987) - fra KS Avant (Den
norske Amerikalinje A/S), Oslo til kjøpere i Panama, omdøpt til
FREECIA, signal 3FAN6.
M/T NYHOLM (LMOQ3) (15.079/24.470/1983) ex CONCORDIA
FJORD - 90 - fra KS AS Gas Traders (Christian Haaland AS),
Haugesund til kjøpere i Liberia, omdøpt ZEEBRUGGE. Luxembourg
flagg, deretter omdøpt til GAZ MED, Panama flagg, med signal
3FDF6.
M/S SITAXA (LAWX2) (22.988/38.865/1975) ex TANK QUEEN -
91 ex AL AROUS - 89 ex LUCERNA - 88 - fra Sitaxa AS (Tschudi
& Eitzen AS), Oslo til kjøpere i Panama, omdøpt GALEA II, signal
3FCM6.
M/S SKAUBORG (LAMD4) (23.195/38.135/1983) ex OCEAN
GREAT - 91 - fra Skauborg KS c/o B. Skaugen Shipping AS, Oslo
(Jahre-Wallem Management AS, Sandefjord), til kjøpere i Tyrkia,
omdøpt til INCETRANS.
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Som et apropos til nye hurtigruteskip omtalt i "Røkesalongen" går tankene gjerne tilbake til tidligere tidersruteskip. Fotografen Helge Sundefanget rundt 1978 inn denne hverdagsscenenfra Nordnes mot Skolte
grunnskaien i Bergen. Lokalbåten Sæbø til Bergen Nordhordland Rutelagfosser inn Vågen i rutefra Knarvik
og Frekhaug og passerer Nordenfjeldskes hurtigruteskip Erling Jarl som hviler ut ved Skolten.

Lokalruten mellom Bergen og Knarvik ble i 1979 overtatt av hurtigbåt, og Sæbø ble solgt til Sverige i april
1980. 14 år senere kom den tilbake til Vestlandet som Lustrafjordfor ågå turistruter i Sognefjorden.

Erling Jarl møtte en uventet slutt da den 13. mars 1980 gikk på grunn i Steinsundet i Solundfor nordgå
ende. Med store lekkasjer ble skipet slept tilbake til BMV Laksevåg, hvor det etter inspeksjon blepåvist betyde
lige skader i bunn og propell. Skipet ble kondemnert, men kjøpt tilbake av Nordenfjeldske og benyttet som
hotellskip. Året etter ble den solgt til Oslo, men ble liggende opplag i Mandal og Grimstad under navnet Balder
Earl. 11985 ble skipet hugget opp i Belgia.
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