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Pacific Trader, en klassisk "handy-size"-tankerfra 1950-tallet.
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Braathen-tankeren Pacific Trader i ballast på vei fralossehavn, et klassisk representant for de utallige nor
ske "handy-size"-tankskipfra 50-tallet. Ukjent fotograf via
Arne Sognnæs

Boken "Alltid fremad", utgitt i 1990 av FarsundSjømannsforening i forbindelse med föreningens
100-års jubileum kan fremdeles skaffes.

Den rikt illustrerte boken på 303 sider i solid innbinding
inneholder innledningsvis föreningens historie gjennom 100
år. Kapittelet "Sjømenn forteller" har gode og interessante
historier som spenner fra seilskutetiden og frem til oljeal
deren. Såvel kystfarten som utenriks sjøfart omhandles. De
som var hjemme og hadde en sjømann til far, eller på an
nen måte var tilknyttet sjøfarten på landsiden har også fått
sitt eget kapittel.

Farsund sjøfart gjennom 25-års perioden 1965 -1990 er
fyldig omtalt med beskrivelse av byens gamle og nye rede
rier i denne perioden. Boken er en oppfølger til "Farsunds
sjøfarts historie" som ble utgitt i 1967.

"Alltid fremad" selges for kr. 200 + porto kr. 45 og kan
bestilles fra: Farsund Sjømannsforening,
Skottegt. 4,4550 Farsund. Postgiro: 08023172012
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Skipsvraket i "Skipet" nr 2, side 43, viste de sørgeligerester av melkemtebåten Otra II. Båten hadde sine aner i
Kristiansand, hvor Odd Birkeland har funnet fram et prospekt
kort som viser båten i sitt opprinnelige miljø. Han skriver:

"Jeg husker båten godt, men kan ikke opplyse noe utover
det som er oppgitt tidligere, at den gikk i lokalfart til nær
liggende distrikter øst for Kristiansand. På kortet er det Otra
II som sees like foran baugen på da Kristiansand i hurtigru
ten Oslo-Kristiansand. Den andre båten som er på vei ut

Til bildet fra Trondheim på
side 3 i forrige nummer har det
kommet flere tilbakemeldinger.

Respondentene er samstem
te om at bildet viser Rutebåtene
Fosen og Fjordfart opplagt ved
"Verftstomta", det sted hvor
Trondhjems Skibsværft engang
lå. Som det fremgår av bildet
lå bilforretningen Anco på dette
stedet i 1954. Fjordbåten i ven
stre kant skal være Glasshans,
se ellers om denne i Drivgods.

Det andre bildet på side 3 viste
en av Stavangerskes lokal
rutebåter i Skjoldastraumen i
Nord-Rogaland. Johannes Øst
vold slår uten videre fast at det
er Rogaland fra 1878.

Riksantikvaren og Fartøysentrenes Fellesråd skal samarbeide om å etablere en database for fartøyvernet. Basen skal være en slags fartøyvernets
“gule sider”, der brukerne skal kunne få nyttige opplysninger av både praktisk
og teoretisk karakter i bevaringsarbeidet. Det er Hardanger Fartøyvernsenter i
Norheimsund som skal både utvikle og ha ansvaret for vedlikeholdet av databa
sen, som skal opererere over et nordisk nedslagsfelt. Basen vil etter planene bli
tilgjengelig for brukerne om et års tid.

Med databasen vil en få samlet og systematisert kunnskap som i dag er spredt på
små miljøer og enkeltpersoner, og som det dermed er vanskelig å få tak i.
Det tas sikte på å utvikle en database med sterkt praktisk-faglig preg. Brukerne
skal lettvint kunne finne frem til leverandører av utstyr, materiell, kompetanse
miljøer og litteratur. Det er altså ikke snakk om en regulær kulturminnedatabase
i denne omgang.

Utviklings- og innsamlingsarbeidet blir utført av Hardanger Fartøyvernsenter
v/prosjektansvarlig Tom Rasmussen. Er du interessert i å høre mer om basen
eller synes du kan bidra med synspunkter eller opplysninger, ta kontakt med
Tom på tel/fax 0045 8622 9380. Eller skriv til:
Nordisk database for faitøyvemet v/Tom Rasmussen, Majsmarken 108, DK-8520
Lystrup, Danmark

mellom utstikkerne ser ut til å være Øya som skal til Flek
kerøy. Ved Kristiansands Mek Verksted ligger ds Ringulv
av Oslo. Den mindre, med maskinen i gang, er ds Storesand
av Kristriansand som gikk i godsruten østover. Bakerst, med
X i skorsteinen, er ds Jylland som gikk i ruten Kristian
sand-Hirtshals."

Redaktøren mener at bildet kan være tatt på sensomme
ren 1939 - er det nøytralitetsmerker de holder på å male på
RingulvI
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SAFEs avtale med det nederlandskeflyselskapet KLM i august markerer et nytt skritt i
ÄJ utviklingen av dette familiekontrollerte flyselskapet. Ved salg av 30 prosent til den nederland
ske giganten, vilfamilien Braathen sitt igjen med 32 prosent av aksjene i selskapet, som i mars ifjor
kunne feire sitt 50-årsjubileum. Det finansielle grunnlag for flyselskapet ble imidlertid lagt med
rederidrift, og mens Braathensflyselskap er vel dokumentert, har rederivirksomheten vært mer ano-
nym.

Ludvig Gustav Biaathen var født 17. han ett ars tid, med planer for videre læ- kevel inngått en nybyggingskontrakt ved
mars 1891 i Drammen som sønn av gård- retid i Argentina. Men krigsutbruddet i britisk verft, en av de meget kostbare
bruker Carl Braathen og hustru Susanne, august 1914 grep forstyrrende inn i pla- “postwar-kontrakter”, levert som Skry
født Syvertsen. Han vokste opp på fami- nene, og etter avtjent 6 måneders veme- mer på 3151 tdw i mars 1921.
liens gård på Åssiden som ett av syv barn plikt iHM Kongens Garde ble han i 1915 Etter at skipsreder B A Sanne døde i
og fikk tidlig interesse for lesing og litte- ansatt som kontorsjef i rederiet BA 1922 ble Braathen året etter tatt opp som
ratur. Han kom ofte til å hevde at det han Sanne i Oslo.
slukte av klassisk litteratur i ungdommen
hadde fått stor betydning senere i livet. B A Sanne hadde på denne tid tre skip,
Etter Treiders Handelsskole i Kristiania dampskipene Skule og Skrymer på hen
kom han tilbake til Drammen, bestemt holdsvis 1600 og 2200 tdw og nybyg-
på en fremtid i trelastnæringen. Men ningen Skard på 3000 tdw levert fra Etterkrigs-boomen fait sammen høsten
mens han ventet på jobb ble han i 1909 Fredriksstad Mek Verksted samme år. 1920 og innledet en vedvarende lavkon
ansatt på kontoret til skipsreder E B Aaby, Rederiet var stiftet i 1911 og drev tramp- junktur hvor verdenshandelen langsomt
som dengang holdt til på Strømsø i fart, vesentlig i europeiske farvann. Et- tok seg opp igjen mot 1913-nivået mens
Drammen. Her ble han fanget av ship- terhvert som frakter og skipspriser steg verdens tonnasje var vesentlig større,
ping, og etter lærerike år hos Aaby dro utover i 1915 og førte til den rene jobbe- Dette gav et temmelig gledesløst frakt
han i 1913 til Cardiff, som dengang var tiden i 1916/17, holdt Sanne seg til en marked for tørrlasttonnasje, hvor tank
et viktig befraktningssenter for kull. Hos nøktern linje, seiv om driften ble preget markedet var det eneste som viste dyna-
Aabys agenter Vivyan Kelly &Co ble av krigstidens inflaterte tall. Det ble li- misk vekst og følgelig gav bedre mulig-
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Braathens 55.000-tonner Bramora (3) er en vakker representantfor 60-tallet "supertankere". Skyfotos via Arne Sognnæs

Av Dag Bakka Jr

med-disponent i rederiet sammen med
rederens sønn O Eyvind Sanne.

Braathens Rederi AS
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heter. For norsk skipsfart, som kom inn i
20-årene temmelig medtatt etter krigstid
ens gullflom og påfølgende kollaps, ble
det tankskip og tankfart som tente gnis
ten og sørget for gjenreisning. Ludvig G
Braathen var en av mange shipping-en
treprenører som kom til å bygge seg opp
på tankfart og lange certepartier.

Etter mer enn ti års tjeneste hos Sanne
startet han 8. november 1926 sitt eget
rederi, Braathens Reden AS. Seiv hadde
han ikke mer enn 25.000 kroner å sette
inn i selskapet, men fikk skrapt sammen
175.000 kroner i aksjekapital, blant an
net fra jord- og skogeiere mndt Dram
men.. Dampskipet General Currie ble
kjøpt for 18.000 pund, tilsvarende
220.000 kroner, og fikk ved overtagel
sen i Havana i januar 1927 navnet Sma
land. Det var et kanadisk-bygget
standardskip på 3500 tdw fra 1919, en
vanlig singledecker med mastre og bom
mer. Selskapets egenkapital var altså stor
nok til å kunne starte opp uten tyngende
pantegjeld.

Skipet ble sluttet ut til Østen, hvor det
allerede etter et halvår ble solgt. Japan
ske kjøpere betalte GBP 18.500, noe som
gav en marginal fortjeneste. I stedet ble
et 6 år gammelt dampskip på 4100 tdw
kjøpt fra England og arvet navnet Braa
land ved overtagelse i august 1927. Det
dreide seg dennegang om en større in
vestering, hele 607.000 kroner. På
samme måte ble skipet for-seilt til Østen
og satt i fart der, inntil det forliste i ja
nuar 1930 på Paracel-øyene.

Braathen hadde en tid arbeidet med an
dre planer og forhandlet vinteren 1929
med Götaverken om bygging av et
motorskip på 8700 tdw. Prosjektet utvik
let seg til å gjelde et tankskip på 11.400
tdw, og en ekstraordinær generalforsam
ling i september vedtok å kontrahere et
slikt skip. Kontrakten ble inngått på ba
sis av et 10-års certeparti til Anglo-Saxon
Petroleum Co Ltd til raten 6 sh 9d for de
5 første og 6 sh 6 d (per ton per måned)
for de 5 siste år. Befraktningen ville gi
en tilstrekkelig inntjening til å nedbetale
skipet i løpet av perioden, samt gi en år
lig forrentning på 10 prosent.

Braathen trengte nå mer kapital og for
å kunne utvide aksjekapitalen til 600.000
kroner, fikk han meglerfirmaet Lorent
zen & Co til å tegne seg for 100.000. Til
gjengjeld måtte han akseptere at et
aksjonærvalgt styre trådte inn i stedet for
disponentens enestyre.

Byggingen av skroget ble satt bort til ponent. Kort etter ble Lorentzen &Co
Caledon Shipbuilding & Engineering Co ansatt som disponentselskap, og selska-
Ltd i Dundee, mens utrustning og instal- pet skitftet i mars 1935 navn til Lorentz
lasjon av maskineriet fant sted i Göte- ens Skibsaktieselskab.
borg. Byggesummen løp opp i 3.214.000
kroner.

Med navnet Bralanta lå skipet ferdig Depresjon Og fQulighctCf
ved verkstedet 4. juli 1931, men ble etter Mens skipsfartsnæringen var preget av
befrakters ønske først satt i fart i januar depresjon og pessimisme fra 1930 til
1932. 1935 og de fleste rederier lå på været,

Shipping-markedet var på denne tiden gjorde Ludvig G Braathen flere interes
preget av depresjon for alle typer skip, sante forretninger.
mens Braathens nybygning var sikret Den første var riktignok av mer mar
beskjeftigelse til gode betingelser og gav ginal art, nemlig å kjøpe to eldre små
en netto fortjeneste på rundt 500.000 kro- trampskip i 1932 til meget rimelige pri-
ner i året. ser, tilsammen 150.000 kroner, som fikk

Gjennom vedtektsendringer hadde Lo- navn Freikoll og Brakoll. for regning av
rentzen &Co fått sterkere kontroll med Rederi-AS Freikoll. Den første ble sendt
rederiets disposisjoner, noe som førte til ut til Østen etter samme opplegg som tid
at Braathen 23. august 1933 meddelte re- ligere og solgt etter et års tid, mens den
presentantskapet at han hadde solgt sine sistnevnte forliste på Island i 1935. Sam
aksjer og derfor ønsket å fratre som dis- let salgs- og forsikringssum kom opp i

Braathens rederivirksomhet skjøt fart med levering av tankskipet Bralanta i 1931. Ukjent
fotograf via red.

11932 kjøpte Braathen to gamle dampskip, blant annet Aslak av Haugesund som fikk
navnet Brakoll. Her er skipetfotografert i River Avon av EN Toylor, Thor B Melhus

samling.

5

- -

1



237.500 kroner, men eventuelle frakt- tankmarkedet ble det ansett for lite soli
inntekter og kostnader i mellomtiden er darisk å bestille nye skip, seiv om betin
ikke kjent. gelsene i og for seg var gode. For Braa-

Med kapital frigitt ved salget av sine in- tonte nok situasjonen seg som en enestå
teresser i Braathens rederi overtok han i ende sjanse til å skaffe seg et stort og hy
november 1933 byggekontrakt for et permoderne skip som ville kunne trekke
tankskip på 12.200 tdw ved Göta-verken, fordel av en fremtidig tilstramning på
det første ien ny serie fra verftet. Kon- markedet.
trakten ble inngått til et prisnivå vesent- Etter at Braathens Reden AS var solgt
lig lavere enn i 1930, like under 200 kro- til Lorentzen og senere skiftet navn til
ner per tdw, mot 280 for Bralanta. Lorentzens Skibs-AS, brukte Braathen

Det var på mange måter en spekulativ nå Rederiaktiesel-skapet Freikoll, som
og kontroversiell forretning, inngått ien fikk en aksjekapital på 440.000 kroner,
tid med for mange tankskip og likevel til Med navnet Bmjara ble skipet levert i
en pris som ville gjøre skipet i stand til å desember 1934 og vakte oppsikt med
seile med overskudd hvor andre måtte ta sine moderne linjer. De første årene måtte
tap. Mot de internasjonale bestrebelser det ta til takke med de svake ratene i løs
på rederihold for å bedre forholdene på markedet, men var i posisjon til å trekke

Byggingen av Brajara i 1934 uten beskjeftigelse må ha vært en spekulativ forretning.
Foto via Kjell Malmgren.
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Bralanta levertfra Kockum i 1936 var med sine 15.030 tdw blant landet største tankskip. Alex Duncan via Ame Sognnæs

then, som var i en oppbyggingsfase, for-

fordel av markedet som trakk seg opp til
en boom i 1937. I juli 1937 ble skipet
levert på et 3 års T/C til god rate.

Ikke før var Brajara kommet i fart før
Braathen tok et nytt skritt og bestilte et
virkelig “supertanker” etter tidens stan
dard. I mai 1935 rapporterte avisene at
rederiet hadde kontrahert en 15.000-ton
ner ved Kockums Mek Verkstad i Mal
mö. Byggesummen var på 2.8 millioner
kroner og skipet ble levert i september
1936 som Bralanta. AS Bralanta ble opp
rettet som rederiselskap, med en kapital
på 500.000 kroner. Etter en tid i løsfart
ble skipet sluttet på et 3 års TC fra mai
1938.

Inntil 1936 hadde Braathens rederivirk
somhet begrenset seg til ett skip, Brajara,
som seilte på et noe fastere marked. Op
timismen hadde begynt å bre seg i næ
ringen, seiv om ratenivået ikke tok seg
nevneverdig opp før i slutten av 1936.
Og med ny investeringsvilje begynte
skipsverdier og nybygnings-priser å skyte
i været.

Når Braathen gjennomførte en relativt
betydelig ekspansjon i 1936/37, må det
for en del ha skjedd med verdier oppar
beidet i de to seilende skip, sikret med
tidscertepartier. Bergenstankeren Mark
land på 9.900 tdw ble kjøpt av AS Bram
ora i desember 1936, fulgt av et second
hand tank- og et tørrlasteskip fra britiske
selgere i oktober 1937 for regning av AS
Braganza. I tillegg ble det sommeren
1937 bestilt et nytt stort skip fra Kock
ums, denne gang en 16.000-tonner; for

Flere skip
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sikkerhets skyld sluttet for 10 år til Chile
Steamship (Anaconda Copper). Året et
ter fulgte kontrakt på et søsterskip for
levering i 1940.

mt Bramora 9.900 tdw 1928
ms Braganza 9.890 " 1924
mt Brarena 10.281 " 1923
mt kontr-213 16.000 " 1939
mtkontr-223 16.000 " 1940

Ved krigsutbmddet i september 1939
talte flåten derfor fire tankskip, ett tørr
lasteskip og to tankkontrakter. Den før
ste av dem ble forøvrig levert i januar
1940 med navnet Braconda - en sam
mensmeltning mellom rederiets forsta
velse og befrakternes navn - Anaconda
Copper.

Samtlige av rederiets skip kom til å seile
for Nortraship, organisert i London i mai
1940. Tankskipene gjorde god innsats i
å føre forsyninger over Atlanterhavet til
Storbritannia og fikk hver på sin måte en
dramatisk krigstjeneste. Rederiets tre eld
ste skip gikk tapt, Bramora, Braganza
og Brarena, mens Braconda ble skadet
ved kollisjon.

Mens flåten seilte ute i verden kom Braa
then seiv til å gjøre flere disposisjoner
hjemme. Relativt tidlig, kanskje før
Norge ble okkupert, ble den gjenværende
byggekontrakten ved Kockums solgt til
svenske eiere og endte opp - ifølge verk
stedets byggeliste - som linjeskipet
Boolongena levert til Transatlantic i
1944.

På denne tid var Braathen involvert i
en annen handel i Sverige, seiv om de
taljene ikke er helt på den rene. Ifølge en
håndskrevet liste over rederiets skip av
tidligere kontorsjef i rederiet, Arne O
Isaksen, kjøpte Braathen i 1942 skipet
Braila. Dette var ganske riktig den tidli
gere Hjelmaren på 4660 tdw, bygget i
1922 på Götaverken. 11942 ble det solgt
fra den opprinnelige eier, Transatlantic,
til Rederi AB Soya (Olof Wallenius) i
Stockholm. Derfrå ble skipet i januar
1943 omregistrert til Rederi AB Rio,
Kungsbacka og skiftet navn til Braila.
Rio ble disponert av Onstad-rederiet,
men mye taler altså for at Braathen var
den reelle eier, slik også andre norske
redere skaffet seg svenske stråselskaper
i krigsårene. Skipet havarerte mot slut
ten av krigen og ble liggende i skadet
stand i San Pedro de Macoris.

Krigsår

Motorskipet Braganza ble innkjøptfra England i 1937, men ble det eneste konvensjo
nelle tørrlastskip i flåten, Alex Duncan viaAme Sognnæs

Rederiets liste omfatter også et lite far
tøy på 75 tdw anskaffet under krigen,
kjøpt i 1944 som Rune for 12.000 kro
ner og solgt videre til Vestlandet for
25.000. Denne Rune lar seg ikke finne i
det offisielle skipsregister under dette
navn; de andre ved dette navn står under
samme eiere i 1940 og 1946. Kan det
dreie seg om et lite fartøy innkjøpt fra
Sverige og gitt nytt navn i Norge?

Da freden senket seg i 1945 talte Braa
thens flåte tre tankskip i fart, Brajara,
Bralanta og Braconda - tre store og mo
derne skip som kunne ta full del i opp
svinget på tankmarkedet. I tillegg eide
rederiet havaristen Braila under svensk
flagg som lå i arrest i spansk havn. Som
meren 1946 ble det formelt overtatt av
AS Braganza og slept til Oskarshamn for
reparasjon, blant annet med ny hoved
motor. Ved fullført reparasjon ble det i
juli 1947 solgt til Alf Mortensen i Oslo
og skiftet navn til Inger Marie.

Enda et kondemnert skip ble overtatt i
1946, det havarerte tankskipet Erling
Brøvig som lå opplagt i Massawa, bmk
ket på midten etter torpedering i februar
1944. Etter kjøpet i mai 1946 ble det lig
gende en tid, før det ble slept til Genoai
november samme år. Ved endt reparasjon
ble skipet satt i fait som Bramora i mars
1947. Ferdig reparert kom det på
6.588.000 kroner, noe som var ganske
moderat for et 10 år gammelt tankskip
på 14.820 tdw.

I gjenreisningen av flåten satset rederiet
på en kombinasjon av tank- og kjøleskip.

Gjenreisning

To kjøleskip på 2.900 ble bestilt ved
Oskarshamns Varv og levert så tidlig som
i 1948/49. Vakre og elegante Brarena og
Branita var før levering befraktet for 5
år til Belgian Fruit Lines og kom til å
seile i fruktimporten til Europe. Ved endt
certeparti ble de begge solgt til Sverige.
Rent økonomisk kom nok rederiet godt
fra kjøleskipene; de kostet tilsammen
16.6 millioner kroner og ble solgt i 1954
for 16.3 millioner etter gode frakt
inntekter i mellomtiden.

I tank fortsatte Braathen linjen med
store enheter og bestilte tidlig i 1948 et
motortankskip på 24.450 tdw fra Eriks
bergs Mek Verkstad i Göteborg. Det ble
samtidig sluttet for hele 12 år fremover
til amerikansk befrakter og kom i fart
som Brajara i mars 1953.

Det er nok ingen tvil om at Ludvig G
Braathen etter krigen kom til å bruke mer
og mer av sin tid og finansielle ressurser
på luftfart.

Allerede i 1938 hadde han sett på mu
lighetene for å etablere en flyrute mel
lom Norge og USA med store flybåter,
men prosjektet kom ikke til utførelse.
Ettersom rederiet i 1946 var trygt etablert
med moderne flåte og gode inntekter i
flere år fremover, kunne han konsentrere
seg om luftfart. Braathens South Ameri
can & Far Eastem Airtransport AS ble
etablert 26. mars 1946 og bestilte tre fi
remotors Douglas DC-4 fly, innredet for
passasjerer og frakt. Navnet South
American & Far Eastem antydet at det
var ruter på fjeme verdensdeler det nye
flyselskapet ville konsentrere seg om. Det

Flyselskapet

7
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første flyet kom hjem til Gardermoen 2. mter, bortsett fra på Hong Kong fra 1949 en stiger ombord og ser selskapets merke:
juledag 1946, og i februar 1947 ble den til 1954. Den videre vekst skjedde innen- Braathens gamle rederiflagg påsatt vin
første charterraten til Hong Kong gjen- lands, fra selskapet fikk sin første kon- ger og bokstavene SAFE. Dessuten kan
nomført. Mens BOAC brukte 14 dager sesjon i 1952 for Oslo-Stavanger og se- en gjerne se flagget på halen som en vi
med sine Sandringham flybåter, kunne nere Oslo-Trondheim. Også charter-mar- dereføring av skipenes flagg på hekken.
Braathens DC-4 gjøre turen på fire døgn. kedet var hele tiden av stor betydning,

Braathens SAFEs historie hører ikke og etterhvert kunne kombinasjonen av
hjemme i denne sammenheng, men de charter med innenlandsruter gi en høy
fleste vil være kjent med Braathens seige utnyttelse av flyparken.
kamp mot SAS-monopolet, hvor selska- En påminnelse om Braathens SAFEs Braathen ikke hadde lagt all sin energi
pet ble nektet konsesjon på utenlands- utspring i shipping kan en få hver gang og kampvilje i flyselskapet, ville han i

8

Det krigsskadde tankskipet Erling Brøvig ble kjøpt i 1946 og reparert som Bramora. Det kom til åfå et ualminnelig langt liv.
Skyfotos via Arne Sognnæs

Det er dem som mener at om Ludvig G

Tankrederiet
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SHIPBUILDERS AND REPAIRERS

The picture shows M/S «Brarena» ship’s beds for newbuildings up to 5 000 tons d.w.

a modem fruit ship, with a capa- 2 slip-way's for ships up to 7 000 tons d.w. respectively

city of 175 000 cub. ft., owned I\ j I 1 000 tons d.w.
by Ludwig G. Braathen, Oslo. Dry dock capacity for ships up to 9 000 tons d.w.
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stedet ha blitt en av landets største re
dere. Og det er mye som taler for det.
Grepet på forretningsmulighetene under
depresjonen i 30-årene avslører en evne
til å tenke ukonvensjonell. Samtidig som
byggingen av den første Brajara i 1934
var et vågsomt og spekulativt foretak, la
han senere stor vekt på langsiktige og
sikre forretninger, mye i samme stil som
Sigval Bergesen dy.

, ,, ping vel så store inntekter som luftfart, 1953, ble solgt i 1958 med sitt gode cer
a mar eet stiammet un ei o fomtsatt at skipene ble sikret gode certe- teparti, og navnet ble i stedet overtatt av

rea-kngen fra høsten 1950 1952 be- nybygningenfraGbtaverkeni 1960.Re
nyttet rederiet anledningen til a seige to En ny tilstramning på tankmarkedet ut- deriets to eldste skip, Bralanta og Bra
øi tan s peneti g< ’ e pnser ti over 1955 fortsatte og kulminerte med mora, kom hjem for opplag i 1960 og la

sammen 23.9,miltoner kroner, mer enn . Midt.østen stengning av Suez. seg til i Fjellskilen utenfor Fredrikstad. I
tre gapger det skipene hadde kostet som kanalen , oktober 1956 gav Braa. 1961/62 ble de begge solgt til Østen>
nye og esti te i ste et to ti then god anledning til å inngå langsik- Bramora til China hvor den kom til å seile
tankstap en IP.OÖÖ-tonner fra Uddevalla forretni En kontrakt in 4tt i mange & bak •‘bambus-teppef, mens
og en 32.000-tonner fra Gotaverken. 1955 for en 19,000.tonner fra Bmlanta gikk ti | skrap i japan.
Samtidig ble skipene sluttet for lengre Q6taverken We befaktet she|1 for 8 ra gjengjeld kjøpte rederiet et tredje
penoder öl gode rater og sikret derved mens e( ski . 39 . 500 tdw ved gammelt handy.si2e-sldp i 1960. Det var
det finansie le grunnlaget, noe som ogsa samme verft fof levering . 1%3 We 0slo.tankeren pä 15 ,780 tdw fra
om yse s apet go e. tet 10 år til Petrofina. i 94? som ble overtatt i mai som Brarena.

Fra nå av er det tydelig hvordan Braa- Etter Suez-boomen gikk skipsfarten Bakgrunnen for kjøpet var nok det gode
thens interesse i større grad samlet seg inn ien svakere periode fra 1957 frem til certepartiet til Caltex, hvor det gjenstod
om flyselskapet. Foreløbig gav nok ship- 1962. Braconda, Uddevallabygget fra 4 år.

30.000-tonneren
Branita var ved
levering i 1956 blant
landets største
tankskip.
Skyfotos via Arne
Sognnæs
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stedet ha blitt en av landets største re-
dere. Og det er mye som taler for det.
Grepet på forrctningsmulighctene under
depresjonen i 3()-årcne avslører en evne
ti! a lenke ukonvensjonell. Samtidig som
byggingen av den første Brajara i 1934
var et vägsomt og spekulativt foretak, la   - • • ' vh'
han senere stor vekt på langsiktige og
sikre forretninger, mye i samme stil som BSAk.  «J
Sigval Bergesen dy.

Sommeren 1950 disponerte Braathen
seks skip. med hovedvekt på tank:
mt Brajara 12.262 tdw 1934
mt Bralanta 15030 " 1937
mt Bracoiula 16.050 " 1940
mt Bramora 14.820 “ 1937
mt kontr 24 450 “ lev. 53 Eriksberg-bygde Brajara fra 1953 seilte på et langsiktig certeparti.
ms Brarena “ ZZ2 1948 Sh/fotos via Ame Sognnæs
ms Branita 2.900 “ 1949
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Skips-AS Braaholt anskaffet tre ex-svenske handy-size skip, hvorav Atlantic Trader på
16.005 tdw. Foto V H Young via Ame Sognnæs

Sommeren 1960 talte Braathen-flåten seks seilende skip:

Nybygningskontrakten ved Götaverken Bralanta var forøvrig det første norske kontoret på Fridtjof Nansens plass 7.
ble i 1961 reforhandlet til 55.800 tdw for skip bygget på Arendalsvarvet, og det Senere fikk selskapet eget kontor i Haa-
levering innen utgangen av 1963. Ski- andre etter Grånges bulk-carrier konVIIsgtlO.
pet ble levert som Bralanta 30. desem- Lapponia. Pacific Trader ble overtatt i februar
ber 1963 og var rederiets største med sine 1960, fulgt av søsteren Atlantic Trader,
55.800 tdw. Men det var blitt et kostbart Markedet var ved inngangen til 60-tallet begge kjøpt fra rederiet Einar Hansen i
skip, basert på pilsene fra 1956; 61.1 mil- adskillig mer dempet, men rederiet så Malmö. De var rundt 16.000 tdw og byg
lioner kroner. Men med sitt gode certe- muligheter til å bygge nye skip til rime- get på Oskarshamn i 1954/55. Begge var
parti var det fortsatt en utmerket forret- ligere priser. I juli 1961 ble det tegnet sluttet på gode certepartier som løp frem
ning. kontrakt på et skip på 53.000 tdw, samti- til 1965, og prisen var deretter, nær 20

10

Bralanta likefør leveringfra Götaverkens Arendalsvarv i desember 1963; detførste norskefra dette verftet. Fotofra verftet via red.

dig med et 20 års T/C til Shell til en mo
derat rate (15/3 stigende til 16/9). Som
Bramora kom skipet ut fra Arendalsvar
vet 1. desember 1964, med en pris på 57.6
millioner kroner.

Mot slutten av 1963 fikk rederiet til
bud på et noe mindre skip til vesentlig
lavere pris, noe som resulterte i levering
av Bralinda 26. april 1965. Med sine
52.500 tdw var den blant de største (det
største?) skip bygget på Cityvarvet.
Byggesummen ble dennegang på 38.5
millioner kroner. Skipet kom til å seile i
løsfart.

Enda de var av noenlunde samme stør
relse var ingen av dem helt like. Bralanta
og Bramora hadde riktignok samme
maskineri, 10-syl GV-motor på 21.000
bhk som gav gode 17 knop under prøve
tur. Bralinda var noe smalere og dessu
ten bygget som ren baklader.

linje, men ble foreløbig drevet fra rederi-

mt Bramom 14.820 tdw 1937 i opplag ten bygget som ren baklader.
mt Bmlanta 16.050 “ 1940 i opplag
mt Brarena 15.780 “ 1947 på TC Caltex til 1964 11959 etablerte Bjøm Braathen, sønn av
mt Brajara 24.450 “ 1953 på TC til am befr til 1965 Ludvig G Braathen, sitt eget rederi-
mt Branita 30.250 “ 1956 på TC Petrofina til 1968 selskap, Skips-AS Braaholt, som kjøpte
mt Braconda 19.300 “ 1960 på TC Shell til 1968 to handy-size tankere fra Sverige. Ski-
mt kontr 39.500 “ lev 1962, TC Petrofina 10 år

pene fikk eget skorsteinsmerke og navne-

I

/ ' - •' ! ' 1^



millioner kroner per skip. En tredje sven- vig G Braathens død kom også å mar- Etter at skipet hadde seilt gjennom den
ske ble overtatt i juni 1963, Broströms kere slutten for rederidriften. dypeste shippingkrisen fra 1982 ble
Danaland på 17.750 tdw som nå fikk Med tankmarkedet presset av overka- Bmlanta solgt til tyrkiske kjøpere for
navnet Ocean Trader av Oslo. Braaholt pasitet og små muligheter til å oppnå USD 6.4 millioner og formelt overlevert
ble likevel bare et tiårig mellomspill og lønnsom drift ble de tre eldste skipene 4. september 1985. Derved ble det satt
siste skip ble solgt i 1970.

Mot slutten av 60-tallet var det tydelig at ging på Taiwan.
flyselskapet var i ferd med åta over som Det ble derfor Bralanta fra 1976 som Braathens selskaper var på dette tids-
Braathens viktigste virksomhet. De eld- skulle føre Braathens aktive rederidrift punkt hovedsakelig involvert som hoved
ste tankskipene ble solgt, og ved inngan- til sin endelige avslutning. Ved utgangen eiere i Braathens SAEE, et selskap som
gen til 70-tallet talte flåten fire skip: av 1978 ble de tre selskapene Bralanta, virkelig hadde fått luft under vingene
50.000-tonnere Bramora og Bralinda, Bramora og Freikoll slått sammen til med norske innenlandsmter og intema-
Branita på 30.000 og Braconda på nær Ludvig G Braathens Rederi AS. sjonal charter-trafikk.
20.000 tdw.

For å følge opp med en viss fomyelse
plasserte rederiet i august 1973 - midt
under den mest oppdrevne shipping-boo
men - bestilling på en 152.000-tonner ved
Götaverken. Denne Bralanta levert 12.
oktober 1976 kom til å seile under hele
shipping-krisen.

Før markedet kollapset fullstendig lyk
kes rederiet å få solgt Bralinda til China
for en meget god pris, 72.8 millioner kro
ner mot byggesummen på 38.5 millio
ner.

Ludvig G Braathen døde 27. desember
1976, 85 år gammel. Han hadde like til
det siste vært aktivt med i den daglige
ledelse og hadde deltatt på den årlige elg
jakt. Hele sitt liv beholdt han interessen
for skogsdrift, det som nær hadde blitt
hans yrkeskarriere, og eide store skog
eiendommer på Rena i Østerdalen. Lud-

52.000-tonneren Bralinda på vei gjennom Kanalen til britisk lossehavn. Skyfotos viaAme Sognnæs

solgt i 1977/78, to gikk til utenlandske punktum for Braathens rederivirksomhet
kjøpere mens Bramora gikk til opphug- etter 59 år.

Bralanta på Dubai red i september 1977, fotografert av Ame Sognnæs
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Nr 1 D/S BRAALAND WPRH
Bygd 1919 av Dominion S. B. Co. Ltd.,
Toronto. Nr 1
3.500 tdw, 2.490 brt, 1.519 mt
251,1'- 43.6'-21.2'
T3 cyl. 328 nhk
5/1919: Nova Scotia S. S. Ltd.( H. Mc.

1920: Nova Scotia S. S. Ltd., Halifax
1923: Empresa Nav. De Cuba S.A.,

1924: E.Coterillo, Havana, Cuba
1/1927: Braathens Rederi A/S ( Ludv. G.

7/1927: Onoshoji Gomei Kaisha, Fuchu,
Japan CHOYO MARU

1938: Onoshoji Gomei Kaisha, Hutyu,

1947: Utgått Lloyds Register.

Nr 2 D/S BRAALAND WPTD
Bygd 1921 av Dublin Dockyard Co. Ltd.,
Dublin. Nr 108
4.186 tdw, 2.582 brt, 1.545 nrt
290.0'- 44.3'- 21.0'
T 3 cyl. 269 nhk
8/1921: Polcrest S.S. Co. Ltd.

12

C. Hart ), Halifax
GENERAL CURRIE

Halifax

Braathen), Oslo, for kr 220.000
BRAALAND

TYOYO MARU

Intet i Casualty Retums.

Ved Per H Kjærvik og Håkon Larsson-Fedde

1922: E.T.Lindley, Swansea
8/1927: Braathens Rederi A/S (Ludv. G.

1/1930: Grunnstøtte og ble vrak den 29/1
nær Paracel Islands på reise
Shanghai til Rangoon i ballast.

Nr 3 M/T BRALANTA LJVR, LDIL
Bygd 1931 av Caledon S.B. & Eng. Ltd.,
Dundee. Nr 336
11.420 tdw, 8.215 brt, 4.868 nrt
451.1'- 59.2'- 35.9'
2x 7-syl GV-B&W 3000 bhk 11 knop
7/1931: Braathens Rederi A/S ( Ludv. G.

Byggesum kr 3.214.000
1933: Braathens Rederi A/S (Lorent-

1935; Lorentzen Skibs A/S (Lorentzens
Rederi Co), Oslo

6/1940; Torpedert og senket den 16/6 av
italiensk ubåt Galileo Galilei
utenfor Aden i pos 12.35N-45.030

Nr 4 D/S FREIKOLL HSBW
Bygd 1900 av Bergens Mek Verksted,
Bergen. Nr 109
1.650 tdw, 1.152 brt, 696 nrt
230.9’ 34.3'-13.6'
T 3 cyl 114 nhk, 590 ihk
8/1900: A/S D/S Bjøm (Thorvald

Hansen), Lyngør/Risør BJØRN
1912: reg Lyngør
1914: Kristiansunds D/S Rederi A/S

(T. Halvorsen), Kristiansund

1916: Kristiansunds D/S Rederi A/S
(H. Schnitler), Kristiansund

6/1923: Rederi A/S Tramp, (L. Severin
Skougaard), Kristiania

6/1930: Rederi A/S Tramp (L. Severin
Skougaard & R. Jacobsen), Oslo

2/1932: Rederi A/S Freikoll ( Ludv. G.
Braathen), Oslo for kr 85.000

6/1933: Tai Chong Cheang, Shanghai, for

1934: Yung Heng S.S. Co. (Koo Chung
Sui), Shanghai YUNG HENG

1960: Slettet i Lloyds Register, intet i
Casualty Retums.

Nr 5 D/S BRAKOLL WPMS,

Bygd 1907 av Clyde Shipbuilding &
EngineeringCo., Port Glasgow. Nr 274

(Letricheux & David Ltd),
Swansea BRYNYMOR

Braathen), Oslo for kr 607.000
BRAALAND

Braathen), Oslo BRALANTA

zens Rederi Co), Oslo

JAMES STOVE

FREIKOLL

kr 87.500

LFQG, LCRS

1.420 tdw, 994 brt, 621 nrt
215.7'- 32.2'-15.3'
T 3 cyl 129 nhk, 850 ihk
6/1907: J.L.E.Possehl & Co., Liibeck

1915; Nordisches Ertz Kontor Gmbh.,

7/1918: Grunnstøtte på Öland. Brakt flott

1926; D/S A/S Brommelands Rederi

Haugesund ASLAK
7/1929: Dagfinn Næsheims Rederi A/S

12/1932: Rederi A/S Freikoll (Ludv. G.

2/1935: Grunnstøtte den 28/2 ved

Nr 6 M/T BRAJARA LIWU
Bygd 1934 av AB Götaverken, Göteborg.
Nr 482
12.262 tdw, 8.116 brt, 4.894 nrt
455.5 - 59.2' - 35.9'
8-syl GV-B&W 3450 bhk, 12 knop
12/1934: Rederi A/S Freikoll (Ludv. G.

1940-45: Drevet av Nortraship
7/1951: State Enterprise Jugoslavenska

1955: Jugoslavenska Tankerska
Plovidba, Zadar

10/1963: Solgt til Jugoslaviske opp-

Nr 7 M/T BRALANTA LJFW
Bygd 1936 av Kockums Mek. Verkstad,
Malmö. Nr 191
15.030 tdw, 9.608 brt, 2.892 nrt
506. T- 63.0'- 36.4’
7-syl Kockum-M.A.N. 13 knop
9/1936: A/S Bralanta (Ludv. G. Braa-

kr 2.885.000 BRALANTA
1940-45: Drevet av Nortraship
3/1962: S olgt til Japan for opphugging

Nr 8 M/T BRAMORA LGPV, LCTE
Bygd 1928 av Eriksberg Mek.Verkstads
AB, Göteborg. Nr 224

OSTSEE

Liibeck

og reparert

(Sigmund Brommeland),

(Dagf. Næsheim), Haugesund
AMUND

Braathen), Oslo for kr 65.000
BRAKOLL

Bolungarvik, nær Isafjord på
reise Vestmannaeyar til Spania
med saltfisk. Forsikret for
kr 150.000.

Braathen), Oslo Byggesum kr
2.446.000. BRAJARA

Linijska Plividba, Rijeka, for
kr 12.7 mill, LENDAVA

huggere ved Brodospas, Split.
Ank. 8/10-63.

then), Oslo, byggesum

for kr 1.3 mill. Ank. Kobe 9/6-62

Kilder:

Skipsliste for rederiet fra kontorsjef
Arne 0 Isaksen

Ludv G Braathen:
Veien frernover
Oslo 1975

Braathens SAFE AS:
Alltid videre
Oslo 1957

Braathens SAFE AS 25 år
1946-1971

Hvem er hvem, 1951
Carl Kierulf & Co:

Håndbok over norske

obligationer og aktier,
div utgåver 1930-40

Kolltveit, Bård: Skippere, meglere,
redere. Lorentzens Skibs-AS
Oslo 1977

Tjomsland, Audun og
Kjell GWilsberg:

Mot alle odds. Braathens

SAFE - 50 år på norske
vinger



9.560 tdw, 6.361 brt, 3.769 nrt
408.3'- 55.3'- 32.0’
2x6-syl Eriksberg-B&W 2125 bhk
4/1928: Skibs A/S Markland (O. &A.

Irgens), Bergen MARKLAND
12/1936; A/S Bramora (Ludv. G.

1940-45: Drevet av Nortraship
9/1943: Forlater konvoien den 8/9 for åta

Nr 9 M/T BRARENA URL
Bygd 1923 av Wm. Denny & Bros. Ltd.,
Dumbarton. Nr 1139
10.361 tdw, 6.996 brt, 4.111 nrt
426.5'- 56.9'- 33.4'

2x4-syl Denny 1416 bhk 9,5 knop
6/1923: Tankers Ltd., London

10/1937: A/S Braganza (Ludvig G.

6/1940: Beslaglagt av italienske myndig-

7/1941: Bombet og senket den 22/ av

Nr 10 M/S BRAGANZA LJTS
Bygd 1924 av W.Doxford & Sons Ltd.,
Sunderland. Nr 578
9.900 tdw, 6.327 brt, 3.935 nrt
420.0'-58.0’- 28.1'
4-syl Doxford 640 nhk 11 knop
5/1924: Lumess, Whithy & Co. Ltd.,

Braathen), Oslo for kr 1.450.000
BRAMORA

seg alene fram til Melbourne og
antatt å være torpedert av japansk
ubåt 1-10 i pos. N06.00-E67.00
den 14/9 på reise Bandar Abbas
til Melbourne med en last av olje.
Hele besetningen på 39 personer
omkom.

SCOTTISH BORDERER

Braathen), Oslo for 1.364.000
BRARENA

heter i Napoli 10/6-1940.
Disp. av Azienda Generale
Italiana Petroli, Genova

engelske fly utenfor Lampedusa
på reise Trapani til Tripoli.

London PACIFIC TRADER

Tankskipet Markland ble kjøpt av Braathen i slutten av 1936 og ble denførste Bramora V H Young via Ame Sognnæs

BRAGANZA
1940-45: I Nortraships flåte
10/1944: Brann i maskinrommet den

10/1937: A/S Braganza (Ludv G.

Nr 11 M/T BRACONDA LKJR
Bygd 1940 av Kockums Mek. Verkstad,
Malmö. Nr 213
16.050 tdw, 10.204 brt, 6.097 nrt
513.0'- 63.2'-38:7'
8-syl Kockum- MAN 5500 bhk 13 knop
1/1940: A/S Braconda (Ludv. G.

byggesum kr 4.576.000
1940-45: I Nortraships flåte
10/1950: Fratelli D'Amico, Roma for kr

11.2 millioner.
LINDA GIOVANNA

1952: DAmico Soc. Di Nav. A.r.L,
Roma

1962: Sogena, Soc. Di Nav. A.r.L,
Roma

1967: DAmico, Soc. Di Nav. A.r.L,
Roma

5/1976: Solgt italienske opphuggere.
Opphugget 4 kvartal 1976.

Nr12 M/S BRAILA LMMU

4.800 tdw, 2.394 brt, 1.354 nrt
321.0-45.7'- 15.2’
6-syl Atlas Fart 11 knop
10/1922: Rederi AB Transatlantic (G.

Carlsson), Göteborg
HJELMAREN

1/1942: Rederi A/B Soya, Stockholm
1/1943: Rederi A/B Rio (B. Lenberg)

Bygd 1922 av A/B Götaverken, Göteborg.
Nr 374

Braathen), Oslo for kr 2.140.000

12/10. Brannen spredte seg raskt
og fartøyet ble forlatt. Sank i pos.
N32.50-W48.51 på reise
Montevideo til U.K. via
Freetown med stykkgods.
2 personer omkom.

Braathen), Oslo, BRACONDA

12/1944: Grunnstøtte ved San pedro de

11/1946: Ludv. G. Braathen, Oslo for kr

7/1947: Alf Mortensen, Oslo for kr 3.5

1954; Skips A/S Cargo (Botvid

1956; Johs. Presthus Rederi, Bergen

1961: A/S Otto Hestness Rederi (Otto

1962: Omdøpt MARIKO
3/1967: West Sea Corp. S.A., Panama

1968: Peseta Shipping Corp. S.A.,

1969: Vema Nav. Co. S.A., Panama

7/1969: Solgt til Hong Kong for opp-

Nr 13 RUNE

Nr 14 M/S BRARENA LNOK
Bygd 1948 av AB Oskarshamns Varv,
Oskarshamn. Nr 303
2.950 tdw, 3.200 brt, 1.666 nrt
342.0- 47.2’- 25.6'

Kungsbacka - trolig reelt eiet av
Ludv G Braathen BRAILA

Macoris, sand kom inn i
maskinens kjølevannsanlegg som
førte til maskinhavari. Liggende
opplagt til 1946.

1.4 mill. Slept til Oskarshamns
Varv for reparasjon, ny maskin
innsatt (stod tidligere i Svenska
Lloyds CAMELIA): 6-syl
Eriksberg-B&W, 2200 bhk,
bygget 1941

mill, INGER MARIE

Olsson), Oslo FRIGG

ANNA PRESTHUS

Hestness), Bergen

CORAL SEA

Panama
CRAIGFLOWER

PANDAS

hugging av Fuji Marden & Co.
Ltd. Ankom Hong Kong den
10/7-1969.

75 tdw. Kjøpt 1944 for kr 12.000
Solgt 1945 til Vestlandet for
kr 25.000. Fartøyet er ukjent.

13
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10-syl B& W 3400 bhk 15.5 knop Nr 16 M/T BRAMORA LJRR
5/1948: A/S Bramora (Ludv. G. Braa- Bygd 1937 av Bremer Vulkan, Vegesack

2/1953: Braathens SAFE AS (Ludv. G. 492.9'-66.1'-36.4'

2/1954: Rederi A/B Pallas (H. Sjösten) 12/1937: P/R Brøvigtank (Th. Brøvig),

10/1956: Skibs A/S Excelsior (Bendt slept inn til Aden. Senere

7/1958: Forskipet utbrent 22/7, mens 1946: Overtatt av Krigsforsikringen,

2/1964: China Merchant Steam Nav.Co., then), Oslo for kr 2.5 mill "as is"

1/1970: Solgt Taiwan for opphugging. 3/1947: Reparert ved Gant. Del Tirreno,

Nr 15 M/SBRANITA LNVN 2/1961: The Peoples Republic of China,
Bygd 1949 av AB Oskarshamns Varv, Peking for 2.0 mill CHIEN SHE
Oskarshamn. Nr 304 13
2.950 tdw, 3.172 brt, 1.738 brt 1974: China Ocean Shipping Co.,
343.0 - 47.2'- 26.6’ China
10-syl B&W 3400 bhk 14 knop 1975: Omdøpt DA QING 13
3/1949: Rederi A/S Freikoll (Ludv. G. 1992; Utgått Lloyds Lloyds Register.

7/1954: Rederi A/B Reut (H. A. Reuter), Nr 17 M/T BRAJARA LCQY
Onsala, Sverige for kr 8.3 mill. Bygd 1953 av Eriksberg Mek. Verkstad,
MÄRTHA REUTER Göteborg. Nr 431

11/1956: Union P/R M/S Brake (Scipio & 24.450 tdw, 15.645 brt, 9.361 nrt

1957: Union Handels und Schiffahrts- 9-syl Eriksberg-B&W 8200 bhk 14 knop
GmbH ( Scipio und Co) Bremen 3/1953: A/S Braganza (Ludv. G.

1958: Union P/R M/S Brake (Scipio & Braathen), Oslo BRAJARA

10/1964; Great Pacific Nav. Co. Ltd., 1955: Rederi A/S Freikoll (Ludv. G.

6/1973: Solgt til taiwanske opphuggere. 12/1967: Marbonanza Cia. S. A., Pireus

Kjøleskipet Brarena seilte under Braathensflaggfra 1948 til 1954 og sees her som svensk
Frubel Annika med Belgian Fridt Lines skorsteinsmerke. Skipet ble senere norsk Benfruit.

Skyfotos via Ame Sognnæs
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then), Oslo BRAlRENA
Byggesum kr 7.740.000 14.820 tdw, 9.929 brt, 5.938 nrt

Braathen), Oslo

Göteborg for kr 8.0 mill
FRUBEL ANNIKA 4/1944: Torpedert på Arabiakysten og

Rasmussen), Kr.sand S. opplagt i Massawa til krigens
BENFRUIT slutt, bukket i kjølen.

skipet lå i New Orleans. Oslo
Reparert. 5/1946: AJS Bramora (Ludv. G. Braa-

Keelung HAI JEN BRAMORA

Ank. Kaohsiung januar. 1970

Braathen), Oslo BRANITA
Byggesum kr 8.900.000

Co), Bremen BRAKE 605.2'-77.2'-42.8'

Co), Bremen Byggesum kr 22.900.000

Keelung, Taiwan CHEN KUO Braathen), Oslo

Ankom Kaohsiung 14/6-1973.

Nr. 739

6-syl M.A.N. 4100 bhk 11,75 knop

Farsund ERLING BRØVIG

Genova. Pris for kjøp og repara-
sjon kr 6.588.000

Intet nevnt i Casualty returns.

for kr 7.150.000

1976: Solgt til Selvamento y

Nr 18 MAT BRACONDA LAOY
Bygd 1953 av Uddevallavarvet, Uddevalla.
NiT29
19.000 tdw, 12.296 brt, 7.221 nrt
567.6 - 69.9'- 39.8’

8-syl Uddevalla-GV 7500 bhk, 13,5 knop
6/1953: A/S Bramora (Ludv. G. Braa-

Byggesum 24.500.000
1/1959: Hvalfangerselskabet Blaahval AS

8/1968; Mek Shipping & Trading Inc.,

1968: Aegus Shipping Ltd., Panama
1969: Kameve Comp. Nav. S.A., Pireus

1972: Apsyrtos Shipping Co. Ltd.,

2/1974: Brannherjet i akterskipet den 9/2

overtatt av havnemyndighetene.
2/1975: Solgt til Resuperaciones

Nr 19 M/T BRANITA LATP

Bygd 1956 av AB Götaverken, Göteborg.
Nr 697
30.250 tdw, 19.312 brt, 11.251 nrt
649.8'- 82.2'- 46.3'

10-syl Götaverken 9860 bhk 14 knop
1/1956: Rederi A/S Freikoll (Ludv. G.

5/1977: Kennedy Maritime Co Ltd.,

5/1979: Omdøpt ASPIS
1979: Cherrywood Co. Inc., Pireus
12/1983: Solgt til China for opphugging i

Nr 20 M/TBRACONDA JXIU
Bygd 1960 av AB Götaverken, Göteborg.
Nr 741
20.450 tdw, 12.805 brt, 7.366 nrt
169,80 m - 21,70m - 12,31m
9-syl GV 10000 bhk Fart 15 knop
1/1960: A/S Bralanta (Ludv. G. Braa-

1974: Rederi A/S Freikoll & Co. (Ludv.

5/1977: Dolphin Shipping Co. Ltd.,

10/1977: Bygget om til ro/ro-skip

ZOE COLOCOTRONIS

Demolicion Naval S .A.,
Villa Nueva y Geltea, Spania for
opphugging. Påbegynt 1/12-76

then), Oslo BRACONDA

Skips A/S Abu & Hannestad
Rederi A/S (Magnus Konow &
Co.), Oslo for 18.250.000 ABU

Monrovia MEK TRADER

AEGIS STAR

Famagusta H ENDURANCE

under landligge i Freetown.
Ble liggende her, men etterhvert

Submarines, Santander for
opphugging. Ankom Santander
under slep 1/3-1975.

Braathen), Oslo BRANITA
Byggesum kr 31.434.000

Pireus for 31.434.000
APHRODITE
TRANSOCEANIC

Shanghai.

then), Oslo for kr 29.080.000
BRACONDA

G. Braathen), Oslo

Limassol for kr 6.0 mill

DOLPHIN OLIVIA

j;i—“ I — ~ I



1979; Omdøpt OLIVIA
11/1979: Babanaft Shipping S.A. (Petro-

7/1982: Babanaft Shipping S.A

11/1983: Omdøpt JASMIN I
1985: Northeastern Oil Co. Ltd.,

Panama JASMIN I
5/1986: Solgt til opphugging, slept fra

Nr 21 M/TBRARENA LMJZ
Bygd 1947 av Eriksberg Mek. Verkstad.
Göteborg. Nr 344
15.780 tdw, 9.802 brt, 5.762 nrt
518.3'- 65.3’- 37.0'
7-syl Eriksberg-B&W 14 knop
4/1947: A/S Havbør, A/S Havkong, A/S

1952: A/S Havbør (P. Meyer), Oslo
5/1960: A/S Bramora (Ludv. G. Braa-

4/1964: Kolliderte den 19/4 med japansk

ballast.

7/1964: Solgt til opphuggere i Singapore.

Nr 22 M/S BRALANTA JXXU
Bygd 1963 av AB Götaverken, Göteborg.
Nr 782
55.800 tdw, 34.617 brt, 18.775 nrt

ship Co. Ltd.), Panama
BABANAFT ONE

(B.B. Naft Maritime S.A),
Panama ALBACHIR

Singapore Roads 14.5.86 til
Sriracha, Thailand.

Havprins & A/S Meyers Tank
rederi (P. Meyer), Oslo HAV-
BØR

then), Oslo for kr 11.250.000
inkl TC BRARENA

motortanker RIYU MARTI ved
Raffles Light utenfor Singapore
på reise Singapore til PG i

Store skader. Erklært konstruktivt
totalforlis, assuranse kr 4.0 mill.

Braconda ble levertfm Götaverken i 1960 og seiltefor rederiet i 17 år. Alex Duncan viaAme Sognnæs

236,18 m - 32,97m - 16,18m
10-sylGV 21000 bhk 16,5 knop
12/1963: Reden A/S Freikoll, A/S

1/1969: Wm.Brandts ( Leasing) Ltd.,

1/1972; Tundra Shipping Co. Ltd. Inc.,
Panama TUNDRA BREEZE

5/1974: Globtik Tankers Ltd (Globtik
Management Ltd), Nassau

1977: Globtik Tankers Ltd (Globtik
Management Ltd), London

3/1979: Hantos Shipping Co. Ltd.,
London HANTOS BREEZE

9/1979: Alanwind Comp. Nav. S.A (Fadi

2/1981: Dana Sea Comp. Nav. S.A (Fadi
Mar. Corp.), Pireus

2/1982: Solgt til Pakistan for opphug
ging. Ankom Gadani Beach

Nr 23 M/T BRAMORA LLMD
Bygd 1964 av AB Götaverken, Göteborg.
Nr 789
55.650 tdw, 34.964 brt, 17.914 nrt
236,18 m - 32,30m - 16,18m
10-syl GV 21000 bhk 16,25 knop
12/1964: Rederi A/S Freikoll, A/S

Byggesum kr 57.600.000
1974: Rederi A/S Freikoll (Ludv. G.

7/1978: Solgt til Taiwan for opphugging.

Bralanta & A/S Bramora (Ludv.
G. Braathen), Oslo BRAMORA

Ank. Kaohsiung 12/7-1978.

Bralanta & A/S Bramora (Ludv.
G. Braathen), Oslo BRALANTA
Byggesum kr 61.100.000

Nassau for kr 53.600.000
GLOBTIK MERCURY

GLOBTIK VENUS

Mar. Corp. S.A), Panama AMER B

DANA SEA

2/2-82

Braathen), Oslo

Nr 24 M/TBRALINDA JWVD
Bygd 1965 av AB Götaverken, Göteborg.
Nr 801
52.525 tdw, 29.857 brt, 16.771 mt
733.1'- 96.1'- 55.4'
8-syl GV 17600 bhk 16,5 knop
4/1965: Rederi A/S Freikoll, A/S Bralanta

8/1974: China Ocean Shipping Co.,

1983: Dalien Ocean Shipping Co.,

1985: Government of The People’s
Rep. of China, Canton

1993: Guangzhou Maritime Transport

Nr 25 M/T BRALANTA LDSI
Bygd 1976 av AB Götaverken, Göteborg.
Nr 884
155.211 tdw, 80.739 brt, 63.623 nrt
285,01 m -44,25m- 22,34m
8-syl GV-B&W 27300 bhk 14 knop
10/1976: Rederi A/S Freikoll (Ludv. G.

12/1978: Ludv.G. Braathen Rederi A/S,

9/1985: Cerrahogullari Uinumi Nakliyat

2/1994; Vietnam S oviet Joint Venture

1995: Ombygd til lagerskip for olje

& A/S Bramora (Ludv. G.
Braathen), Oslo BRALINDA
Byggesum kr 38.500.000

Canton for kr 72.8 mill HONG
HU

Dairen, ChinaDA QING 255

Co.,Canton
Skal fortsatt være i tjeneste.

Braathen), Oslo BRALANTA

Oslo

Varpurculuk ve Ticaret A.S.,
Istanbul for USD 6.4 mill
M. NURI CERRAHOGLU

Corp.,Saigon, Vietnam BA VI

Fremdeles i brak.
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Nr 1 M/T PACIFIC TRADER JXJD Nr 2 M/T ATLANTIC TRADER JXIJ Nr 3 M/T OCEAN TRADER JXWN
Bygd 1954 av Oskarshamns Varv, Oskars- Bygd 1955 av Oskarshamns Varv, Oskars- Bygd 1955 av Eriksberg Mek.Verkstads
hamn. Nr 324
15.980 tdw, 10.534 brt, 5.949 nrt
532.6- 65.1-38.5'
7-syl B&W 6450 bhk 14,75 knop
12/1954: Rederi A/B Clipper, Malmö

12/1959: Skips A/S Braaholt( Bjørn G.

12/1966: Wm.Brandts (Leasing Ltd.),
London MILLSPLENDOUR

5/1968: Ivory Shipping Co. Ltd.,

6/1970: International Shipping Fund Ltd.

11/1970: Tavopa Shipping Co. S.A.,

9/1976: Solgt til Jugoslavia for opphug- 6/1977: Salvamento y Demolicion Naval 10/1975: Omdøpt ANTILLES

16

PACIFIC CLIPPER

Braathen), Oslo
PACIFIC TRADER

Monrovia

S.A., Singapore
ISE ATLANTIC

Piraeus POLIKOS

ging ved Brodospas,Split. S.A., Piraeus HYDRA 3/1976: Solgt til Taiwan for opphugging.
Ankom den 15/9-1976. 7/1977: Salvamento y Demolicion Naval Ank. Kaohsiung 21/3-1976.

Brostwm-tankeren Danaland ble kjøpt i 1963 ogfikk navnet Ocean Trader. Alex Duncan via Arne Sognnæs

Skips-AS Braaholt (Bjøm G Braathen), Oslo

hamn. Nr 325 AB, Göteborg. Nr 460
16.005 tdw, 10.544 brt, 6.011 nrt 17.750 tdw, 11.798 brt, 6.740 nrt
532.8'- 65.2’- 38.5' 559.5'- 70.0'- 39.1’
7-syl B&W 6450 bhk 13,5 knop 7-syl B&W 8200 bhk 15,5 knop
12/1955: A/B Allhem (Rederi A/B 3/1955: Rederi A/B Motortank, Göteborg

1/1957: Western Tanker Co.S.A., Braathen), Oslo

8/1960: Skips A/S Braaholt (Bjørn G. 8/1966: Industrias Cia. Nav. S.A., Piraeus

12/1969: Meco Cia. Nav. S.A., Piraeus Monrovia APODIMOS

11/1972: Omdøpt KEF VICTORY Piraeus
11/1973: Omdøpt KEF FALCON 8/1973: Omdøpt SUNTRADER
1977: Sietas Mares Nav. S.a., Piraeus 1/1974: Caravel Cia. Nav. S.A.,Piraeus

Clipper), Malmö DANALAND
ATLANTIC CLIPPER 7/1963: Skibs A/S Braaholt (Bjøm G.

Monrovia OCEAN TRADER

Braathen), Oslo CALIOPI
ATLANTIC TRADER 1972: Kawloon Tankship Corp. Ltd.,

STOLT MARINER 1972: Inter Island Tankship Co. Ltd.,

HOPE STAR

S.A for opphugging.
Ank. Vinaroz den 19/7-1977.

SUNTRADER

* \
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Bilder av alle typer handelsskip, unntatt passasjerskip og ferger, selges.

Svart/hvitt og fargebilder kr 5 per stk.

Komplette album med 200 bilder selges for kr 1.200.

Jan B Johansen
Lierveien 6-4815 SALTRØD - Telefon 370 31 641



En svunnen tid
Bildet viser taubåten Langø med slep inn mot Lohavna om
kring annen verdenskrig. Båten tilhørte Oslo Kommune ved
renholdsverket i perioden 1914 til 1950 og var en del av då
tidens avfallshåndteringssystem. Den slepte lektere låstet med
byens søppel fra utskipningsanlegget i Lohavna til langøy
ene i indre Oslofjord - derav kommer navnet Langø.

Leserne bør merke seg Oslo Kommunes byvåpen i skor
steinen - det er fascinerende og uvant å se denne logo også i
en slik maritime sammenheng.

Langø ble bygd som Kul i Porsgrunn i 1908 og var fortsatt
i drift i Sarpsborg i 1990 under navhet Ruggen III, da tilhø
rende Saipsborg Taubåter as. I bakgrunnen ser vi kornsiloen

h
Av Arne Aa. Johnsen og Arne Bardalen - foto via Per-Erik Johnsen

I

på Utstikker 111 (tatt i bruk i 1913). Oslo Havnevesen hadde
forøvrig verksted på landområdet på sydsiden av Loelvas
munning fram til 1959. Videre var der her også opplagsplass
for O-H-V.s flytende materiell. Hvem kan identifisere
mudderapparated i bakgrunnen?

Biidet er tatt av Waldemar Jahnsen og stilt til disposisjon
av Per-Erik Johnsen, Oslo

Kilder: Harald Lorentzen: I Oslofergenes øyrike,
Genius Lorlag
Oslo Havns historie for tidrommet inntil 1954,
Oslo Havnevesen

é I
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Intresset för min första foto-offert var så stort, att jag här kan presentera ytterligare en offert med 20 norska fartyg. Fotona är
tagna på 1960- och 1970-talen och bilder kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris 5:-), 13x18 cm (pris 10:-) och 18x24 cm
(pris 25:-). Till varje beställning kommer enhets porto med 15:-. Sänd Din beställning tillsammans med betalning (kontant i
NOK el. SEK) til undertecknad, så kommer fotona så snart som möjligt. Offert no 2 är öppen fem månader efter tidningens
utgivningsdatum. Obs. längre tid!

Väl bekommet!

ms Admiral Nigeria 2.626 brt 1977 Tokyo ms Havørn 4.944 brt Göteborg
ms Apollo 398 brt 1961 Le Havre mt Herulv 13.718 brt Vegesack
ms Baugnes 13.125 brt 1969 Pt Glasgow ms Høegh Trotter 10.895 brt 1960 Belfast
ms Brattäs 183 brt 1943 England ms Idefjord (efter omb.) 5.537 brt 1960 Göteborg
ms Dagrand 489 brt 1951 Westerbroek ms Jo-Tor 499 brt 1954 Liibeck
itisDyviAnglia 499 brt 1964 Brevik ms Joika 499 brt 1954 Rotterdam
ms Farmand 12.957 brt 1967 Kragerø ms Mizar 472 brt 1942 Goole
ms Finn Germa 930 brt 1956 Hamburg ms Næss Comet 23.981 brt 1963 Kiel
ms Friøy 118 brt 1905 Emden itisPetroCoco 1.199 brt 1968 Budapest
ms Gevotank 497 brt 1965 Fosnavåg ms Sjøglimt 215 brt 1894 Aberdeen

Tomas Johannesson
Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige
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Fmidtenav 1800-tallet vokste Haugesund opp til et sentrum på kysten mellom Bergen og Stavanger.Det var det rike vårsildfiskeriet, som hadde sine største innsig rundt 1850 i et kjerneområde mellom
Skudenes og Espevær, som varden direkte årsaken til at det Haugesund vokste oppfra et lite kremmerleie
omkring 1840 til en by bare 15 år senere. Byens innbyggere engasjerte seg hovedsakelig i tilvirking og
eksport av vårsilda. På byens tallrike sjøhus ble det hver vinter og vår saltet tusentalls tønner sild, som i
økende grad ble eksportertpå byens egnefartøyer. Det vosktefram en storflåte av småfartøyer, hovedsa
keligjakter, som gikk i skytteltrafikk mellom Haugesund og de store markedene langs Østersjøen. 11856
var det hare 36fartøyer i byen, 10 år senere var antalletpassert 140, og ved utgangen av 1875 var det over
290fartøyer i Haugesund.

Vi skal her se nærmere på byens egen fartøybygging i hele
perioden fra 1840 til 1878. Hva fikk vårsildperioden å si for
verftsvirksomheten i Haugesund? Den store etterspørselen et
ter små fartøyer kunne danne grunnlaget for en rekke
skipsbyggere i byen. Verft som ble etablert i byen ville i tillegg
gjøre det lettere å få utført vedlikehold, kjølhaling og repara
sjoner av alle slag.

Artikkelen er et kapittel av hovedfagsoppgaven "Sjøfarten
i Haugesund 1840-1875" ved Historisk Institutt, UiB vå
ren 1997, stilt til rådighet avforfatteren.

18

Alt fra tidlig i 1840-årene ble det bygget fartøyer i Hauge-

Tresnitt i Illustreret Nyhedsblad 1865 etterfotografi av Marcus Selmer.
Med slikefartøyer var det haugesundeme tok del i sildeføringen.

Av Aril Bjordal

sund, men kildene til denne fartøybyggingen er sparsommelige.
Hovedkildene til den tidligste fartøybyggingen er fortegnel
sene over hjemmehørende fartøyer i Torvestad tinglag. De vik
tigste kildene til fartøybyggingen i Haugesund etter 1860 er
bilbrevene. Dette året ble Martin Nielsen byens første egne
magistrat, og som bl.a. utstedte bilbrev. Trolig fikk alle far
tøyer bygget i byen etter 1860 bilbrevet fra byens magistrat.
Før dette året er det bare spredte bilbrev vi finner over fartøyer
bygget i byen, bl.a. hos fogden i Ryfylke. Bilbrevet var det
første tilkomstdokumentet for et fartøy, og ble utferdiget av
notarius publicus. Fartøyer som skulle i utenlandstrafikk måtte
skaffe seg bilbrev, og før 1860 ser det ut til at alle fartøyer av
en viss størrelse trengte dette dokumentet. Bilbrevet gir en rekke
opplysninger, bl.a. navnet på byggmesteren, gården fartøyet er



bygget på og ofte er byggherrene navngitt. Videre gir bilbrevet
opplysninger om fartøyets mål og byggeteknikk (klink eller
kravell). Bilbrevene blir regnet for å være en svært god kilde,
opplysningene er gitt under ed og dokumentet er tinglyst. Det
er derimot ikke alle fartøyer som blir utstyrt med bilbrev, det
var en utgift som ble spart om den ikke var helt nødvendig.
Dette gjelder særlig mindre fartøyer som ikke skulle i utenlands
trafikk.

Flåten bygget i Sunnhordland
Bygder i Hardanger og Sunnhordland stod for en enorm små
skipsproduksjon på 1800-tallet. Mellom 1820 og 1860 ble det
bygget minst 650 fartøyer i Sunnhordland alene, og i Ryfylke
ble det i perioden 1845-1875 bygget minst 210 større og min
dre fartøyer. Nærheten til disse store distriktene for fartøy
bygging gjorde at Haugesund ikke hadde problemer med til
gangen på ny tonnasje. I årene fram til 1850 var de aller fleste
fartøyene i Haugesund bygget i dette området. Bare unntaks
vis var ett og annet fartøy på stedet bygget i Stavanger amt. I
1850-årene ble det kjøpt inn en del brukt tonnasje, særlig fra
områder langs Sørlandskysten. Flåten vokste svært mye mot
slutten av tiåret og gjennom hele 1860 og -70-årene, og det ble
kjøpt inn stadig flere nybygg. Dermed fikk vervene i Sunn
hordland langt større betydning enn tidligere.

Den tidligste fartøybyggingen
Det bodde ikke mer enn ca. 80-90 personer i Haugesund i 1840,
og fartøyene som ble eid av stedets beboere var i det store og
hele små. De fleste var bygget i Hardanger og Sunnhordland,
og så vidt det er mulig å registrere ble det ikke bygget fartøyer
i Haugesund før 1843. Da ble det bygget en skøyte på gården
Hauges grunn, og eier var Ommund Heljesen Hauge. Skøyten,
som ikke hadde navn, hadde bare en drektighet på 40 tønner,
og ble senere tatt ut av listene, da bare fartøyer over 3 kml. ble
registrert. Skøyten ble det første i en rekke småfartøyer bygget
i Haugesund, i alt ble det bygget minst 11 i årene fram til 1854.

11840-årene gikk det fartøyer av stabelen i Haugesund nes
ten hvert år. I 1844 gikk skøyte LØYEN på 3 kml. på vannet

Smedasundet og byen sett
fra Risøy i 1870-årene.
Sjøhusene ligger tett i tett
mot sjøen, med jakter og
skøyter på sundet. Fotografi
fra Reidar Østensjø
"Haugesunds Historie
1835-1895".

for Ole Knudsen Sørvaag. Sørvaag stod sannsynligvis seiv for
byggingen av LØYEN, og vi vet at han bygget flere fartøyer i
Haugesund. Han bygget sammen med Hans Hansen skøyten
RAPID på 8 kml. for Tønnes Eide. I 1851 var Hansen og
Sørvaag igjen ferdig med et fartøy. Skøyten ACTIV på ca. 6
kml. ble bygget for Sørvaags regning, og ble høsten 1853 solgt
til kjøpmann Peder Gudmundsen i Stavanger. Samme året byg
get Sørvaag nok en skøyte for egen regning, CAROLINE på 8
kml. Han bygget sannsynligvis også dekksbåten SEMELIA
på 4,5 kml. i 1859.1 årene 1846-48 ble det ikke bygget noe i
Haugesund.

Lauritz Pettersen lot i 1849 bygge en skøyte på 8 kml. som
fikk navnet GLADIATOR. Byggmester var sannsynligvis Otto
Ottesen fra Stord, og skøyten ble bygget på nordsiden av Risøy,
der den første tollboden kom til å ligge. I 1851 fikk også Jens
Johnsen bygget en skøyte, HARDUS, på 2 kml. HARDUS var
i byen helt til 1866.

I årene 1852-1854 ble det bygget ett fartøy hvert år. I 1852
gikk O. M. Christiansens skøyte HAUGESUND på 13 kml. av
stabelen på Risøy, og var det største fartøyet som ble bygget i
Haugesund helt fram til 1861.

Framveksten av verftene 1860-1870
Før Haugesund fikk formelle byrettigheter, kan vi bare se små
antydninger til en regulær verftsvirksomhet. Ole Knudsen
Sørvaag var byggmester for minst fire fartøyer i perioden 1845-
1853, og dette er det eneste tilfellet av en produksjon av far
tøyer som ikke bare var beregnet på eget bruk. Fartøybygging
som egen næring ble sannsynligvis først etablert rundt 1860.
Da var det til gjengjeld flere verft i drift, og vi kan regne med at
i perioden fram mot 1870 var det minst fire aktive verft i byen,
og tre av disse samtidig. I tillegg hadde Jens Johnsen Pinsgaard
sitt eget verksted på “Pinsgårdsflunå”, i sundet mellom Has
seløy og fastlandet. Folketellingen for 1865 oppgir bare 12
skipsbyggere eller -tømmermenn, men det rette antallet er sann
synligvis ca. 30 personen Verftsvirksomheten ble neppe regnet
som industrivirksomhet før etter 1865, men sysselsatte i siste
halvdel av 1860-årene sannsynligvis opp mot 100 personen
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Otto Ottesen fra Sagvåg
Den første skipsbyggmesteren med eget verft i Haugesund het
Otto Ottesen. Han var sønn av Ottesen som bygde GLADIA
TOR i 1849. Unge Ottesen var fra Sagvåg på Stord, og flyttet
til Haugesund sommeren 1859. Gamle Ottesen var en av de
mest aktive fartøybyggerene i hele Sunnhordland i perioden
1835-58, og han stod for byggingen av minst 15 fartøyer i disse
årene. Ottesenverven lå på Vikanes i Sagvåg, der det ble byg
get småfartøyer til langt opp mot vår tid. Unge Ottesen stod
også seiv for både nybygg og reparasjonsarbeider i Sagvåg.
Sommeren 1860 gikk jakten AVANCE som Ottesen hadde
bygget, av stabelen i Sagvåg for Reinert Tørresen i Leirvik.
Ottesen var da 31 år. Verftet hans i Haugesund ble sannsynlig
vis anlagt om høsten 1860 i Risøyvågen, men flyttet senere til
Hasseløy. I løpet av årene 1861-1863 bygget Ottesen minst
fire fartøyer, fra 12 kml. til ca. 25 kml. Bare det minste far
tøyet, sluppen AVANCE, ble bygget for en haugesunder, Lau
ritz Pettersen i 1862. Skøyte RYGVARDEN og jakt BASA
gikk til Sveio og Stavanger, og den siste, jakt NYMPHA, ble
bygget for Ottesens egen regning og siden solgt, uten at vi vet
hvor. Som en kuriositet kan vi også nevne at Ottesen i 1863/64
også bygget en pram til byens første skikkelige brannsprøyte.

Ottesen var svært produktiv i løpet av tiden han hadde verf
tet, men døde allerede i mars 1864, bare 33 år gammel. Enken
prøvde å holde liv i verftet, men gikk konkurs etter få måneder.
Boetble avsluttet i oktober samme år, og enken emigrerte etter
dette til Amerika med fire barn.

- Mads Madsen Ømæs fra Vikedal
I 1863, året før Ottesen døde, anla Mads Madsen Ømæs et
verft på Stoltenberg på Risøys sørøstlige ende. Han var da bare
28 år gammel, og hadde flyttet til Haugesund fra Vikedal samme
året. Han flyttet senere verftet, sannsynligvis i 1867, til vågen
på Hasseløys østside. Ømæs var i en femårsperiode den største
fartøybyggeren i Haugesund, og bygget i årene 1863-1868 ikke
mindre enn 7 fartøyer, fra 14 til 72 kml. Fem av fartøyene gikk
til haugesundsredere, skonnert RICHARD, 46,5 kml. gikk til
Stavanger, og jakt ROSA, 30,5 kml. sannsynligvis til Tysvær. I
tillegg til denne store produksjonen, drev verftet også med større
og mindre reparasjoner, og sysselsatte inntil 50 mann samti-
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dig. Verftet må ha gitt store ringvirkninger i Haugesund, og
hatt stor betydning for byen. I 1868 måtte imidlertid Ømæs
oppgi boet til skifteretten, og på grunn av den store sysselset
tingen og produksjonen kunne bedriften kalles fabrikkmessig,
noe som hadde betydning for konkursbehandlingen. Verftet var
imidlertid i drift helt fram til januar 1870, og Ømæs rakk i
denne perioden å foreta en omfattende ombygging av
Egersundsskonnerten T. STAPNÆS, som etter et forlis på
Høyevarde vinteren 1868/69 ble reparert og forlenget med nes
ten 20 fot. Også Mads Ømæs flyttet til Amerika etter at kon
kursboet var avsluttet i 1870, der han fortsatte som skipsbygger
i Wisconsin.

- Lars Nielsen Ømæs fra Vikedal
Mads Madsen Ømæs var ikke den eneste i familien som hadde
flyttet til Haugesund. To brødre, Jacob og Hellik, og svogeren,
Lars Nielsen Ømæs, valgte også å flytte til byen. Alle var de
skipstømmermenn. Hellik Madsen Ømæs hadde også seiv stått
for byggingen av jakten PRØVEN på 9,5 kml. hjemme i Vike
dal høsten 1864, like før han flyttet. Jakten ble bygget for kjøp
mann Christopher C. Stakland fra Haugesund. Lars Nielsen
Ømæs flyttet overtok Mads Ømæs" verft på Risøy når Mads
flyttet til Hasseløy. Verftet til Lars Ømæs ble lagt på Høne
skjæret på sørspissen av Risøy, og han ble på folkemunne kalt
“Lars på Hønå”. Han drev hovedsakelig med reparasjoner og
kjølhaling, i 1869 forlenget han bl.a. Jacob Eriksen Odlands
jakt SPECULATIONEN med ca. 8 fot. Lars Ømæs ble etter
hvert handelsborger i Haugesund, men han skal ha fortsatt drif
ten av verftet ut i 1870-årene, og det var fremdeles i drift i
1875.

- Petter Ludvigsen fra Kvinnherad
Ole Michael Christiansen var en av de mest allsidige forret
ningsmenn i Haugesund helt fra strandstedstiden. Han hadde
en fot innenfor en rekke næringer, og eide også et skipsverft på
Havnaberg, på fastlandet tvers over Hasseløy. Ansvarlig for
driften var skipsbyggmester Petter Ludvigsen fra Kvinnherad,
som stort sett bygget for Christiansen. Mot slutten av 1865
gikk sluppen ZEPHYR på 18,5 kml. av stabelen, og i 1867

bygget 1867 av skipsbyggmester Petter
Ludvigsen på verftet ved Havnaberg

Skonnertbrigg Harald Haarfager,

Illustrasjon fra Reidar Østensjø:
for O M Christiansen.

"Haugesund 1835-1895".
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sjøsatte Ludvigsen skonnertbriggen HARALD HAARFAGER
på 66 kml. Begge fartøyene var bygget for Christiansen. Verf
tet på Havnaberg drev forøvrig med en del reparasjoner, og ble
solgt i 1873.

- Erik Eriksen fra Bergen
Erik Eriksen anla også et verft ved Vestbjerg på Risøy, sann
synligvis i 1864 eller 1865. Det eneste nybygget Eriksen stod
for, var skonnertbrigg AVANCE på 71,5 kml., som gikk av
stabelen i september 1866, og ble bygget for et Haugesunds
rederi med Peder Hamre som korresponderende reden Eriksen
skal også ha bygget to andre mindre fartøyer, jakt VILHEL
MINE og kutter GARIBALDI, som ble solgt til hhv. Bergen
og Grimsby, men når disse ble bygget, er usikkert. Om dette er
riktig, må det ha vært før 1875, da Eriksen ikke lenger finnes i
folketellingen for Haugesund.

- Jens Johnsen på “Pinsgårdsflunå”
Verftsvirksomheten som til nå er behandlet, er den som vi sik
kert kan dokumentere ved hjelp av bilbrevmaterialet. Det fin
nes også andre kilder som oppgir flere småfartøyer. I følge
fartøyfortegnelsene for årene 1860-1866, ble det i disse årene
bygget fem mindre fartøyer, fra 2 til 13,5 kml. Tre av disse var
hjemmehørende i Haugesund. I tillegg til disse skal Jens John
sen Pinsgaard fra Avaldsnes ha drevet et lite verft på
“Pinsgårdsflunå”. Han er oppført som skipsbygger i folke
tellingen i 1865, men når han begynte eller hvor stor virksom
heten hans var, hai* vi ingen opplysninger om. Det eneste far
tøyet vi vet han bygget, var skøyten LYKKEN, som han byg
get for seg seiv, sannsynligvis i 1869, og som han året etter
brukte til en tur til Spitsbergen.

1871-1878
Året 1870 markerer et skille i mange henseende når det gjelder
sjøfartsnæringen i Haugesund. For verftsnæringen betød året

Haugeverven sett fra
Hasseløy, trolig i 1874. På
fastlandssiden står bark
Oregon under bygging, på
Hasseløy-siden bark Vikar.
begge ble påbegynt i 1873
og sjøsatt i 1874 og 1875.
Skåre kirke i bakgrunnen.
Fotografi i Reidar Østensjø:
"Haugesund 1835-1895".

en overgang fra bygging av fartøyer til bygging av skip. De
største fartøyene som til da hadde vært bygget i byen, var de
fire store fra årene 1866-1867, AVANCE, ALSVID, NIORD
og HARALD HAARFAGER, som var mellom 62 og 72 kml.
I årene etter 1870 ble det bygget færre men større skip, og det
minste var dampskipet KARMT på 123 kml.

Verftene hadde store ringvirkninger for samfunnet. Skips
byggingen hadde store behov for arbeidskraft, og de norske
verftene sysselsatte flere tusen arbeidere. I tillegg fikk smeder,
blokkmakere, seilmakere og repslagere hendene fulle med å
utstyre fartøyene. Slik førte verftene med seg inntekter til en
rekke personer, ikke bare skipsbyggerene.

Verftsindustrien ble i disse årene således svært viktig for
sysselsettingen i Haugesund. Etter at vårsilda forsvant, fikk en
rekke mennesker lite å gjøre. Oppsvinget i skipsbyggingen var
“..til megen Fordel for vor By og har bidraget meget til at
afvende den Arbeidsløshed som truede Stedets Arbeidsstand
ved Sildefiskets Ophør.” 1 1873 sysselsatte Hauges verft alene
ca. 80 mann, året etter 130 mann, og ved utgangen av 1875 var
ca. 150 mann i arbeid året rundt ved de to verftene i drift. I
folketellingen for dette året hadde 118 mann “Skibstømmer
mand” som yrke. Svært mange av disse bodde i egne strøk på
Hasseløy, i nærheten av Hauges verft. I tillegg bodde en del
like utenfor byens grenser.

Ved inngangen til 1870 var tre verft i drift. Det var Lars
Nielsen Ømæs' på Risøy og Ole Michael Christiansens på
Havnaberg. I tillegg ble det i 1869 anlagt et nytt verft på Risøy
som kom til å få stor betydning for skipsbyggingen i Hauge
sund i 1870-årene; John Hauges. Hauge strakk sommeren 1869
kjølen til en bark, som ble sjøsatt i juni 1871. Barken bar nav
net AUGVALD, var på 242,5 kml., og John Hauge var ennå
ikke fylt 20 år. I 1870 kjøpte han Mads Ømæs verft på Has
seløy, og flyttet driften hit. 1 1873 overtok han så Christiansens
verft på Havnaberg, tvers over sundet, og i årene som fulgte
gikk ytterligere ni skip av stabelen på Haugesjøen. Det siste,
fullriggeren ZIPPORA på 890 mt. ble ferdigstilt mot slutten
av 1878. Da var det slutt på byggevirksomheten på verftet til
Hauge, og året var også et skillepunkt for hele verftsindustrien
i Haugesund. Etter 1878 ble det i årene fram til 1882 bare sjø-

21

A «



John Hauges mesterverkfra Haugeverven varfullriggeren Zippora i 1878. På
bildet sees den etter nedrigging til bark. Fotografifra Østensjø: "Flaugesund
1835-1895". Fotofra Østensjø: "Haugesund 1835-1895".

satt noen få nybygg på tilsammen 450 tonn. Dette var små
fartøyer, og etter 1882 var det helt slutt. I årene fram mot 1905
ble det bare sjøsatt ett eneste nybygg på 122 tonn.

John Hauge var, med ett unntak, den eneste som i Hauge
sund i 1870-årene stod for bygging av nye fartøyer. Christian
sens verft stod for reparasjoner og vedlikeholdsarbeid fram til
det ble solgt. Lars Nielsen Ømæs"verft gjorde det samme, og
sysselsatte omlag 30 mann i 1875. Samme året var ca. 120
mann i arbeid hos Hauge, og mange av verftsarbeiderene var
nærmest bosatt i egne strøk på Hasseløy. Sommeren 1875 ble
det sjøsatt et nybygg fra Ømæs "verft, skonnertskipet BONDE
VENNEN på 135 kml., som ble bygget for Johan Thorsens og
skipper Hans A. Simonsens regning. Allerede i oktober året
etter gikk et nytt fartøy av beddingen på Risøyverftet, skonnert
briggen PATRIOT på 206 t., bygget for Knud H. Rønnevig,
Hans Olsen Sundfør og skipper Ole Ingvaldsen m.fl. Disse to
skipene var de eneste som ble bygget i Haugesund utenfor John
Hauges verft.

John Hauge - skipsbygger i verdensklasse
John Hauge gjorde en kometkarriere som næringsdrivende i
Haugesund. Han var født i 1851 på gården Hauge, like utenfor
bygrensene, og gikk som unggutt i lære hos skipsbyggmester
Petter Ludvigsen på Havnaberg. I 1866 ble han som 15-åring
tatt inn som læregutt hos den anerkjente skipsbyggeren
Annanias Dekke i Bergen. Her ble han i tre år, og reiste så
noen måneder til England. I 1869 henvendte en gruppe
haugesundske kjøpmenn seg til Dekke og ville ha bygget et
større skip. Dekke hadde imidlertid ikke kapasitet til nybyg-
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John Hauges anseelse i Haugesund var til å ta og føle på. Karm
sundspostens hyllest til byens store sønn gikk hånd i hånd med
den vanlige arbeiders respekt og beundring. Samme dag som
avisen kunne fortelle om det stolte skips sjøsetting, trykket den
også et anonymt brev fra en verftsarbeider, som på vegne av
verftets 130 mann, gav uttrykk for “ædlere Følelser”, og sendte
sin “inderligste Tak (...) mod vor Skibsbygmester, der altid er
sig seiv lig baade i Vennelag som under de daglige Sysler...”

Hauge fortsatte sin veldige byggevirksomhet, og sjøsatte nye
skip som perler på en snor. I 1875 kom barken VIKAR på
420,5 kml, bygget for rederiet Knud H. Rønnevig m.fl. i Hau
gesund. 1 1876 kom fullriggeren HAUGESUND på 1035 nrt.,
det største seilskipet noengang bygget i byen. HAUGESUND
var bygget for et partsrederi fra byen med Arne Lothe som
korr. reder, og var hjemmehørende i Haugesund helt til 1906.
Samme året gled skonnertbriggen GARIBALDI på 273 nrt. av
beddingen, bygget for Wollert Konow m.fl. i Bergen. I 1877
kom bark VANADIS på 753 nrt., bygget for K. Knudsen m.fl.
i Stavanger. Det siste året John Hauge var aktiv som skips
bygger i Haugesund, 1878, sjøsatte han to skip, skonnert ELISA
på 140 nrt. og fullrigger ZIPPORA på 890 nrt., begge for parts-

get, men henviste interessentene til Hauge. Sommeren
1869 ble kjølen til barken AUGVALD stmkket. Hauge
var da bare 18 år. Siden ble det sjøsatt minst ett skip
hvert år fra Haugeverven. I tillegg drev verftet med om
fattende reparasjons- og ombyggingsarbeider på andre
fartøyer ved siden av. I 1872 gikk d/s KARMT av sta
belen, året etter skonnertskipet MARIA BERNER på
116,5 kml., som var bygget for et interesseselskap fra
Stavanger med Brostmp Bemerjr. i spissen. Skipet gikk
av stabelen 2. august 1873 ”i Overvær af en hel Del
Tilskuere.” Samtidig hadde Hauge på stabelen et skip
på omlag 450 kml., som var beregnet til å gå av stabe
len august året etter, og han hadde nok en bestilling på
et 400 lesters skip til det følgende år igjen. I tillegg
ville Hauge bygge et skip på spekulasjon. Det manglet
ikke på bestillinger og arbeid hos Hauge.

I 1874 kom dermed det største skipet bygget i
Haugesund så langt, fullriggeren OREGON på 434
kml., også bygget for et selskap i Stavanger, med E.
Berentsen som korresponderende reder. Karmsunds
posten kunne med stolthet fortelle om stabelavløpnin
gen til “dette store og virkelig smukke Skib...”, som
forlot beddingene en tidlig lørdags morgen i slutten av
juli.

“Publikum (...) kunde naturligvis ikke undlade at nyde
det sjeldne Syn, at en saadan Kolos gik paa Vandet.
Afløpstiden var vistnok ubekvem for mangen En, hvis
Vane er at bortsove den skjønne Morgenstund; men
Høivandet, som var Hr. Hauge uundværligt, vilde be
stemt arrivere mellom Kl. 6 og 7 om Morgenen. (...)
Om hvad interessen kan virke fik man da her en for
nyet Mindelse: Det rummelige Værft og sammes Om
givelser var tæt besat med Skuelystne og fantes der
maaske En og Anden, hvis Øine endnu syntes at bære
Spor efter den søde Morgenslummer, saa svandt dette
ganske vist, naar det lød: Nu gaar Skibet! Og gik gjorde
det, og det saa vakert og stolt som et Skib nogensinde
kan gaa af sine Beddingen”



rederier med Hans Olsen Sundfør fra Haugesund som korre
sponderande reder. Dette året deltok Hauge også på verdens
utstillingen i Paris med 11 skipsmodeller og en konstruksjons
tegning. For disse arbeidene mottok Hauge gullmedaljen på
utstillingen. John Hauges læremester, Annanias Dekke, deltok
også, og fikk bronsemedalje.

John Hauge hadde på få år og i svært ung alder, blitt en av
landets og verdens ledende skipsbyggere. I 1875 sysselsatte
verftet hans 120 mann året rundt, og “med den Anseelse, hvori
Værftet staar, har det hidtil ikke manglet paa Bestillinger.”
Bestillingene stoppet imidlertid helt i 1878, og etter den tid
bedrev verftet bare reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

Punktum for fartøybyggingen i Haugesund
Begynnelsen til den lysende skipsbyggervirksomheten til Hauge
karakteriseras både av dyktighet og hell. At Hauge var en be
gavelse og et naturtalent, synes uomtvistelig. Heldig var han
også med starten på virksomheten. Begynnelsen av 1870-årene
bød på raskt stigende konjunkturer på fraktmarkedet, og en
rekke haugesunderene valgte å satse på fraktfarten etter at vårs
ilda ble borte. Hauge kunne på sitt store verft bygget raskt og
effektivt, og ventetiden på et skip fra en byggekontrakt ble inn
gått til skipet lå på havna, var kort.

Skipsbyggingen på Haugesjøen sluttet like raskt som den
hadde begynt. De alminnelige konjunkturane på fraktmarkedet
hadde nådd toppen omkring midten av 1870-årene, og fait i
årene fram mot 1880. Det var ikke bare slutt på byggingen av
skip i Haugesund, det ble heller ikke kjøpt inn flere verken nye
eller brukte tremastere utenfra før i 1885. Også Bergen, som
hadde en rekke store skipsverft, opplevde den samme tilbake
gangen i skipsbyggingen som Haugesund. Lauritz Pettersen
skriver at “...seilskutebyggingen i Bergen [ble] ganske plutse
lig, så og si med ett slag, avviklet rundt 1880.” I tillegg til fal
lende fraktkonjunkturer var seilskipene som ble bygget i Hau
gesund på god vei til å bli utkonkurrert på to fronten

1870-årene var den siste fasen for treseilskip som frakte-

skuter. Seilskuter av stål var langt mer kapitalbesparende, og i
Norges Handels og Sjøfartstidende uttalte en bergensk rader at
“det må settes en stopper for de kapitalødeleggelser som fram
deles finner sted i vårt land ved bygging av treskip, (...) disse
tungvindte trakasseri’

I tillegg til en dreining fra tre til jem i seilskipene, var det
også i høy grad en dreining fra seil til damp. Dampskipene var
dyrare i anskaffelse enn seilskipene, men var langt mer effek
tive. De seilte raskere, trengte mindre mannskap og hadde større
lasterom per tonn. Varer med høy vekt som tidligere hadde
vært svært dyre å frakte med seilfartøyer, ble nå fraktet med
dampskip, som reduserte fraktekostnadene kraftig. Rundt 1870
regnet man med at inntjeningsevnen for et dampskip var 7,8
ganger større enn for et tilsvarande seilskip på kortere ruter, og
3,3 ganger større på lengre ruter. Mot slutten av 1870-årene
tok etter hvert dampskipene over større deler av fraktmarkedet
både i eksportfarten og farten mellom fremmede havner. Fiske
produkter ble også i økende grad eksportert som ferskvare, og
dette gjorde dampskipene til langt mer pålitelige fartøyer.

Det var altså først og fremst de dårlige konjunkturane mot
slutten av 1870-årene som satte en stopper for verftet på Hauge
sjøen. Treskipenes æra var forbi, samtidig som dampen tok
over for seilene. Skipene til Hauge ble utkonkurrert av et sta
dig mer effektivisert marked.

Vårsildfiskeriet førte med seg en stor etterspørsel etter små
fartøyer, men dette virket bare i en viss grad inn på byggevirk
somheten i Haugesund. Det ble bygget flere mindre fartøyer i
byen, men skipsbyggerene visste samtidig at de ikke hadde
mulighet til å dekke etterspørselen etter småfartøyer til byens
eget bruk. På det markedet var Haugesund helt avhengig av
bygdevervene i Sunnhordland og Ryfylke. I stedet ble det sat
set sterkere på mellomstore fartøyer, fra 50-100 kml. I siste
halvdel av 1860-årene var byen nærmest selvforsynt med far
tøyer i denne størrelsen, i tillegg til at det ble bygget større
fartøyer også for utenbys folk. 11870-årene klarte John Hauge
å fylle nesten halve byens behov for frakteskip, men pågang
fra radere fra andre byer gjorde at flere av Hauges nybygg al
dri ble hjemmehørende i Haugesund.
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Navn Rig Kml. År Eier Byggmestcr

Uten navn skøyte 40 td 1843 Ommund Heljesen Hauge Bygget på gården Hauge
Det nye Forsøg slupp 5,5 1844 Jacob Pedersen, Skudenes —

Løven skøyte 3 1845 Ole Knudsen Sørvaag Ole Knudsen Sørvaag (?)
Uten navn skøyte 80 td 1845 Jens Johnsen Grønhaug —

Rapid skøyte 8 1849 Tønnes Eide Hans Hansen og Ole K. Sørvaag
Gladiator skøyte 8 1849 Lauritz Pettersen Otto Ottesen (sen.)
Activ skøyte 6 1851 Ole Knudsen Sørvaag Hans Hansen og Ole K. Sørvaag
Hardus slupp 2 1851 Jens Johnsen —

Haugesund skøyte 13 1852 0. M. Christiansen Bygget på Risøy
Caroline dekksbåt 8 1853 Ole Knudsen Sørvaag Ole Knudsen Sørvaag
17de Mai skøyte 11,5 1854 Rasmus Magnesen —

Semelia dekksbåt 4,5 1859 Knud Knudsen Sørvaag —

Nympha jakt ca. 20 1861 Otto Ottesen Otto Ottesen (jr.)
Avance slupp 12 1862 Lauritz Pettersen Otto Ottesen (jr.)
Springeren slupp 2 1862 J. Johnsen
Basa jakt ca. 25 1863 0. J. Baade, Stavanger Otto Ottesen (jr.)
Ellida jakt 14 1863 Johan Thorsen Mads Madsen Ømæs

Rygvarden skøyte 13,5 1863 Johs. Simonsen Mønstre, Sveio Otto Ottesen (jr.)
Trafik skøyte 16,5 1863 Ludvig J. Seglem Mads Madsen Ømæs
Victoria dekksbåt 5 1863 S. Mortensen —

Brødrene jakt 8 1864 Tormod 0. Lindøen, Avaldsnes —



Navn

Enigheden jakt 13,5 1865 A. S. Asbjørnsen, Torvestad
Richard skonnert 46,5 1865 Johan S. Kragh, Stavanger Mads Madsen Ømæs
Zephyr slupp 18,5 1865 O. M. Christiansen Petter Ludvigsen
Alsvid sk.brigg 72 1866 H. O. Sundfør m.fl. Mads Madsen Ømæs
Avance sk.brigg 76,5 1866 PederHamrem.fi. Erik Eriksen
Christine Elisabeth dekksbåt 9 1866 S. Olsen
Harald Haarfager sk.brigg 66 1867 O. M. Christiansen Petter Ludvigsen
Niord skonnert 62 1867 Salve Hamre m.fl. Mads Madsen Ømæs
Rosa jakt 30,5 1867 Ole og Jørgen Mæland Gundersen, Tysvær Mads Madsen Ømæs
Aasvær jakt 22,5 1868 Tønnes Eide Mads Madsen Ømæs
Lykken skøyte 1869 Jens Johnsen Pinsgaard Jens Johnsen Pinsgaard
Augvald bark 242,5 1871 Tønnes Eide m.fl. John Hauge
Karmt d/s 123 1872 JohnValentinsenm.fi. John Hauge
Maria Bemer skonnertskip 116,5 1873 Brostrap Bemer jr., Stavanger John Hauge
Oregon fullrigger 434 1874 E. Berentsen, Stavanger John Hauge
Bondevennen skonnertskip 135 1875 JohanThorsenm.fi. Lars Nielsen Ømæs
Vikar bark 420,5 1875 Knud H. Rønnevig m.fl. John Hauge
Garibaldi skn brigg 273 1. 1876 Wollert Konow, Bergen John Hauge
Haugesund fullrigger 10351. 1876 AmeLothem.fi. John Hauge
Patriot skn brigg 2061. 1876 Knud H. Rønnevig m.fl. Lars Nielsen Ømæs
Vanadis bark 753 t. 1877 K. Knudsen m.fl., Bergen John Hauge
Elisa skonnert 1401. 1878 Hans Olsen Sundfør m.fl. John Hauge
Zippora fullrigger 8901. 1878 HansOlsenSundf0rm.fi. John Hauge

Merk: F.o.m. 1876 ble fartøyenes drektighet omregnet fra kml. til netto register tonn, 1 kml. = 2,08 nrt.

Kilder:
Fortegnelse over Hjemmehørende Fartøier 1842-1866,

Statsarkivet i Stavanger.
Magistratsprotokoll nr. 1 og 2. Statsarkivet i Stavanger.
Pantebok nr. 1, 1867-1871. Statsarkivet i Stavanger.
Karmsund Sorenskriveris ekstrarettsprotokoll Ba nr. 2, 1851-

1856, fol. 250. Statsarkivet i Stavanger.
Folketellingen for Haugesund, 1865 og 1875
Amtmannsberetningen, Stavanger Amt 1841-1846, 1861-

1865, 1866-1870, 1871-1875.
Ove Caspersens samlinger til borgerbok for Haugesund.

Haugesund Folkebibliotek
Haugesunds Avis 19/8-1921, 16/2-1929, 8/2-1934, 2/9-1978.
Haugesunds Dagblad 15/3-1952.
Karmsundsposten 6/8-1873, 29/7-1874.
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Stordøy I på Sletta nordfor Haugesund i 1984, Jenssens Foto

Ved Odd Magne Djønne

Varen 1986 lå StordøyI (ex Sifa) ved kai i Haugesund. Om bord hadde man besøk av en interessertkjøper, en dansk amerikaner ved navn Anders Albertsen. En tilfeldigforbipasserende ville se hva
somforegikk og da han bleforklart det, forsikret han prompte den ukjente amerikaner om han var iferd
med å kjøpe norskekystens hest vedlikeholdte fartøy. Få av oss som huskerfraktebåten Sifa vil nok ha
problemer med å være enig med denne tilfeldige skipsinteresserte kaivandrer i Haugesund. Jeg ønsker
herved å forsikre dem som med en viss vemodighet har sett den ene etter den andre av kystens perler
forsvinne til en heller usikkerfremtid underfremmedeflagg, at alle senere eiere av Sifa har tatt skikkelig
vare på båten, slik at den også i dagpå andre siden av kloden og med en helt annet beskjeftigelse ennfør,
fremdeles er en nyteisefor øyet.

Skipet ble bestilt i mars 1955 av fire familiemedlemmer på
Sund/Kopervik. Det noe kryptiske navnet Sifa ble til ved at
man satte sammen forbokstavene til disse fire:

Båten ble konstruert med henblikk på bruk ved Islandsfiske og
fraktfart. Det var Per Larsen med kontor i Haugesund som teg
net båten. Larsen var engasjert av Tittelsnes Mek. Verksted som
viste seg å ha det rimeligste tilbudet. Verkstedet, var på denne
tiden i ferd med å fullføre byggnummer 3, Espedal for Mikal

S - Steinar Olsen, søskenbarn til Alf
I - Ivar Olsen, bror til Fritz
F - Fritz Olsen, bror til Ivar
A - Alf Olsen Sund, onkel til Ivar og Fritz

Espedal i Vedavågen (ble levert desember 1955). Tidligere var
Stalheim (bygget med kjølen i været) og fiskebåten Øksnøy
levert fra samme verksted. Alle disse hadde tilnærmelsesvis
likt skrog seiv om størrelsen var forskjellig. Skrogtypen hadde
skarp bunn og var meget populært på denne tiden.

Det ble bestemt å utruste fartøyet med patentluker, sannsyn
ligvis som den første fraktebåt i Norge. Avtalt leveringsdato
var 19 desember 1955, men på grunn av mangelfull utstyr ved
beddingen ble fartøyet først levert 11 april 1956. Sifa var på
172 BRT, 200 DWT og målte 103.4/21.1/10.3 fot. Motoren
var en 210 HK Union som ga en fait på 9 knop i ballast og ca.
8 knop med full last. Byggesummen var kr. 328.000.1 tillegg
kom kostnader til radiotelefoni og navigasjonsutstyr slik at de
totale kostnader såvidt overskred kr. 400.000.
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Allerede 15 april låstet Sifa mais i Kristiansand for Stavan
ger. Her var det ikke snakk om å kaste bort tiden. Fartøyet kom
aldri til å bli brukt på fiske, men ble en kjent traver i fraktfart
både påVestlandet, Sørlandet, Østlandet, Sverige og Danmark.
Fartøyet førte også forskjellige laster helt nord til Vesterålen
og Senja, mens man låstet gjødning i Glomfjord. De første 12
årene, frem til 1968, gikk skipet mer eller mindre fast med
aluminium fra Høyanger til Holmestrand. Returlasten besto av
sement eller gjødning forVestlandet og Trøndelag. En slik rund
tur tok vanligvis 8 dager. De neste 14 årene, inntil 1982, gikk
Sifa hovedsakelig med sink fra Odda til Østlandet, Sverige og
Danmark. Returlasten var i tillegg til sement og gjødning ofte
elektroder fra Kristiansand til Odda.

Seiv om de enkelte redere og skippere var konkurrenter om
de beste fraktene, var det et veldig godt samhold innen nærin
gen. Da de første båtene fikk radar, var det eksempelvis vanlig
at båter uten radar fikk henge seg på disse når tåka var tett.
Følgende historie viser også et eksempel på denne selvfølge
lige vilje til å hjelpe hverandre. To uker før påske 1965 var Sifa
på veg fra Slemmestad, hvor en hadde låstet 50 tonn sement,
til Brevik for å laste de resterende 150 tonn. Utenfor Svenner
ble skipet liggende å drive med brent veivaksling. Sifa ble slept
inn til Langesund av redningsskøyta som var stasjonert der.
Tauingen til Haugesund hvor sementen ble losset, var det Fri
hav som tok seg av. Motoren ble revet ut i Kopervik og ny
motor ble bestilt i Danmark. 3. påskedag var Sifa under slep til
Fredrikshavn av Arnes som hadde frakt til Sverige. I Frede
rikshavn ble det montert en 280 HK Alpha. Grunnen til at det
ble installert en større motor var at eierene allrede på dette tids
punkt innså at de burde forlenge fartøyet. Det gikk rykter på
Karmøy om at farten på prøveturen i Danmark var 12 knop.
Det var verkstedet som stod for denne målingen og karene på
Sifa omtalte alltid dette som 12 danske mil. Realiteten var at
motorskiftet, i tillegg til et mye større oljeforbruk enn tidli
gere, bare førte til en fartsøkning på 1 knop.

Lasteluken på Sifa var 10 meter lang. Dette var noe uprak
tisk når en f.eks. låstet jembjeiker i Mo som var 12 meter lange.
Sommeren 1968 ble derfor fartøyet forlenget med 21 fot ved
Haugesunds Slip. Verkstedet ble valgt ettersom de ga et anbud
som bare var 50% av sin mektige nabo litt lengre vest i Karm
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sundet. 4 september var arbeidet sluttført, og Sifa seilte til Sunn
dalsøra for å laste aluminium, nå med 15 meter lang luke.

Bemanningen på Sifa var fastsatt av Sjøfartsdirektoratet til
5 mann. Dette ble også prøvd den første tiden, men de om bord
fant raskt ut at det reelle behovet bare var fire mann. Senere
opplevde de alltid problemer med dette når fartøyet skulle ut
klarere, men karene om bord hevdet at de ikke var interessert i
å føre på passasjeren De første årene var det Ivar og Fritz sin
bror, Erling som var skipper. Da han sammen med en onkel
kjøpte Årnes, overtok Fritz som skipper. Noe senere da Ivar
mønstret på, skiftet de to brødrene på denne jobben. I tillegg
var det påmønstret en kokk og en maskinist. Vaktene var fire
timer på og fire timer av. I forbindelse med helger, passet de på
å få noen timer i Kopervik ettersom det ikke var nødvendig å
være i laste/lossehavn før mandag morgen. På østgående lå de
gjerne i Kopervik til lørdag kveld og på vei nordover kunne de
stoppe inntil søndag ettermiddag. Utenom dette unte mann
skapet seg de første årene bare påske og juleferie. I senere år
tok de også noen ukers sommerferie. Det fantes ingen form for
avløserordning, så det ble mange døgn ombord i løpet av et år.

Innledningsvis nevnte jeg vedlikehold. Vinteren 71/72 ob
serverte artikkelforfatteren Sifa på veg inn Breviksfjorden i bal
last. Som på alle andre båter på denne årstiden hadde isen skrapt
vekk et belte mellom bunnstoff og den grønne skipsmalingen.
Vi som så henne smilte og tenkte at denne gang måtte til og
med mannskapet på Sifa fire på kravene! Uken etterpå traff vi
Sifa igjen på Vestlandet. Til vår forbauselse var målingen igjen
på plass og fartøyet var finere enn vårt fartøy var etter det år
lige verkstedopphold/ vårpuss! Det var Ivar som var den ivrige
maleren ombord. Han ble stadig observert med malerrullen i
hendene. Dessuten var alt mellom vannlinjen og hoveddekket
galvanisert, noe som lettet vedlikeholdet betydelig.

Motorhavariet var det eneste uhell Ivar og Fritz hadde i alle
årene de eide og drev Sifa. Fartøyet hadde ualminnelig gode
sjøegenskaper og lå aldri værfast seiv om de krysset Jæren,
Lista og Lindesnes minst en gang i uken hele året. Ble været
for galt tok de bare av litt fart og Sifa jobbet seg trutt forover. I
1982 var Ivar 62 år og gikk av med pensjon, mens Fritz prøvde
å drive videre. Dessverre fikk han problemer med hoftene og
måtte gi opp. Ingen av den neste generasjon ville overta og de

Sifa på nordgående i
nordvestlig lading. 1
bakgrunnen skimtes
Feisteinfyr. Fotogafert av
John Olsen fra MS Thetis.
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hadde ikke noe annet valg enn å seige fartøyet. Det var med
tungt hjerte de ga opp, men samtidig var de glade da Edvard
Rasin Bøen sa seg interessert i Sifa, ettersom de visste at han
ville stelle godt med fartøyet.

Edvard Rasin Bøen hadde i mange år gått tre ukentlig seilin
ger med Stordøy i DSDfs lasterute Stavanger - Sauda. Etter at
DSD's Fjordlast tok over i denne ruten ble Stordøy benyttet i
løsfart. Det viste seg snart at lasteluken var alt for liten slik at
det var vanskelig å få benyttet hele rommet. De så seg derfor
om etter et annet fartøy, og da de hørte at Sifa var til salgs var
de ikke sene med å slå til. Fartøyet ble i juli 1982 kjøpt for
720.000 kroner og omdøpt Stordøy I. Fartsområdet ble nå fra
Egersund i sør til Nordfjord i nord, og lasten var takstein fra
Hafrsfjord. Det var lett å få utnyttet rommet på Stordøy I og en
låstet 320 paller med takstein i tre høyder. En 6 sylindret 130
HP Scandia Vabis ble installert under bakken til drift av fartøy
ets winsj. Lasting og lossing av fartøyet gikk meget fort, fak
tisk kunne de på gode dager gjøre unna dette på tre timer.

Det eneste de nye eieme ikke var fomøyd med, var bekvem
melighetene ombord. Ingen ting var gjort med innredningen
siden båten var ny. En undersøkte hva det ville koste å la over
bygget gå fra borde til borde, men da kostnads-estimatet var
ca. 1 million bestemte Bøen seg heller for å seige båten.

I 1986 så dansk-amerikaneren Anders Albertsen, bosatt i
Porstmouth New Hamshire, seg om etter en passende båt for
ombygging til seilyacht. Hans fetter, skipsmegler Kristian
Albertsen i Marstal, ble bedt om saumfare markedet i Dan
mark og Norge etter et passende fartøy. I Norge kom han til
feldigvis over Stordøy /. Anders Albertsen kom seiv to ganger
til Norge i chartret fly, henholdsvis til Florø og Haugesund for
å besiktige fartøyet. Han ble meget fascinert av fartøyets linjer,
riktige konstruksjon (kjølbåt og sveiset skrog), tekniske tilstand
og dets forholdsvis lave alder. Det ble ført knallharde forhand
linger om salgssummen som omsider ble fastsatt til kr. 830.000.

Bøen insisterte på å få en ordentlig besiktigelse av båten før
overlevering i Danmark. Dette ble utført ved Egersund Slip av
DnV og en representant fra kjøperen. Det ble som ventet ikke
funnet noen feil, og selgeme seilte i slutten av juli Stordøy 1 til
Marstal på Ærø for overlevering, en seilas som tok 45 timer.

Ved Søby Stålskipsverft og Maskinfabrikk på Ærø ble det

Alta ved avgang til USA 14.
november 1986.

påmontert et nytt stort dekkshus og baugspryd. Videre ble det
installert nye tanksystemer, lensesystemer og høytrykksanlegg.
Ellers ble skipet klargjort for neste etappe som var over Atlan
teren. Båten ble omdøpt til Alta, som var identisk med navnet
på en båt som Anders Albertsen's farfar eide før han utvandret
til USA. Den 14 november 1986 stevnet båten ut fra Danmark
med Georgetown malt i akterstevnen og Cayman Island flagg.

Seilasen over Atlanteren gikk ikke helt uten problemen Un
der oppholdet i Danmark hadde man montert en ny ballasttank
på 33 tonn. Denne ble sementvasket, og før avreise hadde man
20 tonn bunkers i denne tanken. Videre hadde man montert
spesialfiltre som skulle filtrere ut alle sementavleiringer. Av en
eller annen grunn ble disse filtrene "bypassed". Da Alta nær
met seg Bermuda stoppet motoren, og fartøyet drev rundt med
ødelagte dyser og brennstoffpumper. Nærmeste skip var en
oljetanker som tok Alta på slep de 800 nautiske milene tilbake
til Azorene. Nye deler ble flysendt og Alta ankom Portsmouth,
New Hamshire 27 desember, over to uker forsinket.

I januar 1987 startet arbeidet med å omgjøre Alta til en luk
suriøs seilyacht. Albertsen laget like godt sitt eget verksted til
denne oppgaven. Ved hjelp av en stållekter som ble benyttet
som kai og verkstedområde, var det Albertsen sine egne an
satte som utførte arbeidet. Skipet ble utstyrt med fem luksus
lugarer av varierende størrelse med plass for totalt 10 passasje
ren Alle lugarene ble innredet i lasterommet. I dekkshuset ble
det laget en stor salong, spisesalong, skipskontor og en stor
bysse. I tillegg til det omfattende innredningsarbeidene ble det
også satt inn to generatorer, satelittnavigasjonsutstyr,
ferskvannsevaporator etc. Det ble installert utstyr som gjorde
det mulig for fartøyet å klare seg uten forsyninger i seks måne
der om gangen. Fartøyet ble omgjort til en tre-mastret seil
skonnert med 500 m2 fast rigg. Vanlig seilføring var en klyver,
tre nedre stagseil, to øvre stagseil og en mesan. Utenom den
faste riggen ble fartøyet også utstyrt med en genaker (stor genoa
som er sydd i spinnaker stoff) på 270 m2. Det ble videre tatt
ombord 75 tonn ballast i form av sement og støpjem. For å
kompensere for seilføringen ble roret påbygget med ca 35%.

I oktober samme år etter ombyggingen til 3 million dollar
var Alta klar for prøvetur. Den gikk først til Halifax på Nova
Scotia for bunnmaling og akseltrekking. Anders Albertsen øn-
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sket å prøve skonnerten under så barske forhold som mulig, og
valgte farvannet rundt de franske øyene St. Pierre og Miquelon
som ligger rett sør for Newfoundland. Her ble raskt flere bar
nesykdommer avslørt, som for stor slitasje i fallene, dårlige
blokker og en mesan bom som ikke tålte påkjenningen. Alt i
alt var det en positiv prøvetur seiv om mannskapet ikke var
særlig rutinert i å håndtere denne type fartøyer.

Ettersom vinteren nå satte inn for fullt ble fartøyet seilt ned til
Port Canaveral, Florida, hvor de siste modtfikasjoner ble gjort. I
første halvdel av 1988 seilte Albertsen, som hadde tatt seg et sab
batsår, rundt i Karibien og helt til Venezuela. I løpet av sommeren
1988 seilte Albertsen til Danmark. Han valgte å seile den nordlige
ruten med mye tøft vær. Skonnerten overgikk alles forventninger
både når det gjaldt seil og sjøegenskaper. På grunn av sin lengde i
vannlinjen (mellom 115 og 116 fot) og store seilareal seilte fartøyet
ved gunstige vindretninger 15 knop! I Danmark fikk en lagt nytt
teakdekk i forkant av dekkshuset, overhalt hovedmotoren og skif
tet ut den gamle hjelpemotoren (Lister Diesel) med en Cummings
Diesel. I november gikk turen tilbake til Karibien, nærmere be
stemt til Antigua. Turen gikk unna på utrolige 20 dager!

Albertsen hadde et opplevelsesrikt år, men skjønte at dette
var et altfor dyrt fartøy å ha som privat lystyacht. Han startet
derfor i mars 1989 Marstal Ltd. som skulle operere fartøyet i
charteryacht- trafikken i Karibien. Dessverre for rederen fait
dette i tid sammen med økonomiske nedgangstider i USA. Litt
etter opplevde en orkanen Hugo som skremte mange amerika
nere fra å delta på sjøreiser, før så Golf krigen helt tok fra
amerikanerene lysten til å fly. Fartøyet ble leiet ut på ukesbasis
for $ 32.000. Break even var utleie i 18 uker pr. år. Det beste
året kom en opp i 13 ukers utleie. Operasjonskostnadene var
høye med et mannskap på 8 og store utgifter til flott mat som
hummer og de beste biffer. En søkte derfor Coast Guarden om
å få dispensasjon til å gå dagsturer ut fra St. Thomas med inntil
49 passasjeren Dette ville gitt en helt annen økonomi, men ble
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avslått av Coast Guarden på grann av manglende vanntette skott
under det tidligere lasterommet.

I august 1993 gikk Alta til Miami for å bli presentert på et
båtshow med henblikk på salg. Albertsen vurderte situasjonen
slik at det var mer penger å tjene innenfor kjøp og salg av eien
dommer. I februar 1994 dukket Eduardo Diez fra Ecuador

opp som potensiell kjøper. Han var administrerende direktør i
i selskapet Quasar Nautica som driver charter trafikk på Gala
pagos. Det ble ført lange forhandlinger og salget ble ferdig
forhandlet i november samme år. Kjøpesummen var 1,35 mil
lion dollar og båten ble overtatt av de nye eieme i mars 1995
etter å ha liggeti opplag i Miami siden august 1993.

Fartøyet ble nå seilt til sitt nye hjemland Ecuador. Her ble
den største passasjer-lugaren laget om til to lugarer, skipets
sauna og vaskerom ga også plass for en ny lugar, det samme
også for skipskontoret i dekkshuset. Lugarkapasiteten ble der
ved utvidet til 8 som igjen økte passasjerantallet til 16. Skipet
ble nå satt i fart på Galapagos der den fremdeles benyttes på
ukesturer i dette eksotiske strøket. Det er strenge restriksjoner
når det gjelder turist trafikk på Galapagos og det er nesten
umulig for andre enn selskaper fra Ecuador å få konsesjon til
dette. Blant annet hadde Marstal Ltd. tidligere søkt og fått blankt
avslag. Edvuardo Diez tilhører imidlertid aristokratiet i Ecua
dor og var også i slekt med landets tidligere president, og hadde
derfor ingen problemer i så henseende.

Det rapporteres at fartøyet er like bra vedlikeholdt som før,
noe som forhåpentligvis bildene i denne artikkelen også vitner
om. Alta er meget populær på Galapagos både blant de inn
fødte og båtens kunder. Forhåpentligvis harAlta mange år foran
seg i denne farten, det kommer iallfall ikke til å stå på vedlike
holdet! Dersom noen av Skipets lesere skulle ha lyst på en noe
annerledes ferie på Galapagos om bord på skonnerten Alta,
kan en kontakte Penelope Kellie som er Quasar Nautica sin
agent i Europa på tlf. nr. 00 44 1962 779317. God tur!

Fraktebåt i ny form, Alta underfull seilføring til
venstre, mens styrehuset er beholdt ganske intakt.



I SKIPET 4.1996 reiser Remming Clausen spørs
målet om dampskipet Agnes forlis i Karmsundet i
1911 og 1930. Han hadde dykket på vraket, som frem
deles lå der, oppe i restene av et eldre trevrak. Med
bakgrunn i lokalavisene for oktober 1930 kan jeg gi
en nærmere oppklaring i hvordan forliset skjedde.

Natt til 9. oktober 1930 gikk en orkanaktig storm
over Vestlandet. DS Agnes lå fortøyd på nordsiden
av Hemmingstadvika i Haugesund der hun hadde
losset kull. Fortøyningsfestet, en stor stein, ble revet
opp og skipet k,m i drift. På sørsiden av Hemming
stadvika tok skipet land, fikk siden revet opp og sank.

6. januar 1931 var en dykker nese og besiktiget
det sunkne skipet. Det lå da i samme stilling som før,
men det var foreløbig ikke tatt noen beslutning om å
fjeme vraket som lå til sjenanse for trafikken til og
fra den nye bunkersstasjonen. 10. januar gjorde H M
Wrangells dampskipet Profit (2450 tdw) et forsøk på
å trekke den sunkne Agnes ut på dypere vann, men
sleperen brakk og man måtte oppgi arbeidet.

I begynnelsen av februar 1931 ble så vraket sprengt
i stykker. Siste sprengning skjedde 11. februar. Skro
get ble klippet tvers over ved hjelp av dynamittpølser,
og etter sprengningen skulle grunnen være helt klar.

Da Agnes kom i drift før forliset tømet den mot en
sandbrygge, rev denne opp, forskjøv et lagerskur, drev
videre rundt en liten odde og sank til slutt. Her ble

Av Jahn Breivik

den liggende med forenden ca 6.5 meter fra den frem
tidige kaifronten til Haugesund Kuldepot og så høyt
at det kun var 4.5 meter klart vann over. Da kaien ble

bygget for skip med inntil 30 fots dypgående kom
vraket i høy grad til å hindre den fremtidige trafik
ken. Det var derfor straks på det rene at det måtte
fjemes.

Vraket lå temmelig steilt, med akterenden på ca
18 meters dyp og på et sted med nokså sterk strøm.
Med de lave skrapjernpriser på den tiden ville det
ikke lønne seg å heve skipet. Sprengningen ble utført
av Eeg Henriksen & Diedrich Lund AS. Dynamitt
pølsene ble spesielt forarbeidet av Norsk Sprengstoff
industri AS i ca 2 meters lengde. Pølsene ble forbun
det til større lengder og anbrukt utenpå skipssiden.
For å få anlegget best mulig ble de festet til et tau
hvor det var vanskelig å få dem klemt helt opp mot
platene.

Etter at de var anbrakt ble ladningene detonert.
Virkningen var den samme som om man hadde klip
pet platene med stor saks. Ved det siste skuddet gles
hele forpartiet, som forutsatt, til siden og la seg ved
mitskipet således at den ønskede frie dybde ble opp
nådd. Til sprengningen var rekvirert 300 kg pølser,
som imidlertid ikke alle ble bmkt. Fremdeles ligger
nok restene av Agnes spredt omkring på sjøbunnen
utenfor den gamle kulkaien.
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Captain W R Houghton Boreham i London er interessert i å kjøpe et eksemplar av Leif B Lillegaards
bok om Wilh Wilhelmsen, Over de syv hav, utgitt i 1987. Hvis noen har et eksemplar de kan tenke seg
å avhende, så ta kontakt direkte med:

Capt W R Hougton Boreham
62 Strathmore Road

Ifield, Crawley West Sussex RH11 ONP
England



Ihvert nummer av SKIPET fremkommer ved fartøysbeskrivelser tall som indikerer fartøys hoveddimensjoner.
Men hva slags tall/dimensjoner er det som presenteres?

Lengdemål, breddemål og dybde/dypgående presenteres ikke
så sj elden i en blanding av konstruksjonsmål og kjenningsmål.
Det gir lett det inntrykk at lettest tilgjengelige data “plankes
ned” på papiret uten nærmere ettertanke. Et annet moment som
ikke forenkler bildet er dimensjonering i fot og tommer, et sys
tem som var i bruk langt ut i 50-årene.

Konstruksjonslinjens skjæring med skroget forut og akter be
nevnes som forre perpendikulær (FP) og aktre perpendikulær
(AP). Avstanden mellom disse punktene benevnes som fartøy
ets lengde mellom perpendikulærene (Lpp). Lengde over alt
(Loa) er skrogets maksimale lengde.

Fartøyets bredde på spant (Bspt) (eng: Breadth moulded, Bmld)
er som uttrykket sier bredden mellom spantene midtskips, (se
skisse).

Dybde i risset (Driss) (Eng: Depth moulded, Dmld) er av
standen fra underkant bunnstokk eller spant til overkant dekks
bjelke målt i borde midtskips.

Konstruksjonsdypgående (dkvl) er avstanden fra
konstruksjonsvannlinjen till underkant bunnstokk eller spant
(base line).

Disse ovenfor nevnte betegnelser er fartøyets basismål/
konstruksjonsmål og danner grunnlaget for alle senere tegnin
ger og beregninger.

Foruten disse betegnelser er det innført en rekke andre, som
ofte skaper forvekslinger og forvirring, spesielt hos den ikke
skipskyndige.

Lvl = lengde i vannlinjen, vanligvis i låstet tilstand hvor
intet annet er nevnt. Mest brukt i eldre fartøyer, seilskip og
spesialskip. Ellers lite brukt i dag.
Lreg = Registerlengden/kjenningslengden er en lengde
skipsmålerne har innført og måles i målingsdekket fra for
kant av forstevn til akterkant av akterstevn. Pga fartøyets spring
og forstevnens fremoverhelning er Lreg noe større enn Lpp.
Breg = Kjenningsbredden som også er innført av skipsmål
erne av fartøyets største bredde på hud.
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7 m

Av Finn R Hansen

Trolig av plasshensyn i sine registerbøker har både Sjøfarts
direktoratet og Det norske Veritas benyttet tiendedels fot, en
praksis som ikke fortjener annen omtalke enn kvasimålsetting.
Byggeverkstedene benyttet aldri denne praksis; kun engelske
fot og tommer uten desimalen
For en beskrivende forklaring på de forskjellige dimensjoner

kan det være naturlig å ta utgangspunkt i fartøyets linje-teg
ning, som er utgangspunkt for alle senere tegninger. Denne
tegning beskriver skroget på spant (altså uten hudplater) i tre
plan. Langskips vertikalsnitt kan se slik ut:

- Bmax = Vanligvis lik kjenningslengden når fartøyets sider
er vertikale. Men fartøysidene kan ha både innlegg og ut
legg, og Bmax må da referere til hvilken vannlinje eller dybde
det gjelder. For fartøy med fenderlister eller andre utspring
må dette angies spesielt for å unngå misforståelser. Ekstrem
bredde (Beks) brukes ofte i denne forbindelse.

- Dreg = Registerdybden er dybden målt fra overkant av tank
topp til topp dekksbjelke målt midtskips i skipets senterlinje.

- d = Fartøyets dypgående. Skipets virkelige dypgående av
viker fra dkvl = konstruksjonsdypgående idet kjølplatens
tykkelse kommer i tillegg.

Det er å håpe at de som behandler stoff om fartøyer har kjenn
skap til disse betegnelser slik at sammenblanding og unøyaktig
heter kan unngås. Det er fullt mulig i f eks fotnoter å angi hvil
ken målsetting som er benyttet.

Lreg = registerlengde/kjeimingslengde

X j kvi - konstr.vannlinje

im 71J base line

A P Lpp = lengde mellom perpendikulærene P
r* - v]

L0a = lengde over alt

|, Dreg ' j

0|r x
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Det er ikke det at denne spalten mangler stoff. Tvertom. Et
titall flittige bidragsytere sørger for det. Men hva med alle dere
andre NSS-medlemmer? Ser og hører dere intet av felles in
teresse? Klart dere gjør. Hvorfor ikke dele observasjonene med
resten av leserne gjennom denne spalten. La hundre blomster
blomstre ! Send inn din observasjon idag.

Mer fra Arild Engelsen (3150 TOLVSRØD):
BLANCO (tråler/172/1955) ble kondemnert høsten 1993, men
leverte ved Vedde Sildoljefabrikk så sent som 10/9 dette året.
GIDEON (betelskip/421/1938/ex BRAND IV) har ligget som
losjiskip i Svolvær i en årrekke. Iflg en person ombord ble
skipet pr 3/94 kalt SUNNIVA.
KILDIN (tråler/1.857/1965/ex tysk TUBINGEN) ble satt un
der russisk flagg i 1992, og havnet efter kort tid i arrest i Mur
mansk. De danske eieme klarte imidlertid å rømme til Tromsø
med skipet. Her ble hun liggende i ni måneder med flere av
lyste tvangsauksjonen Iflg auksjonsannonsene hadde tråleren
nå Vanuatu-flagg og het THOR TRAWL. Det förhindret ikke
at det russiske flagg var heist under hele Tromsø- oppholdet.
Omdøpt ESTHER 1994.
MARIE II (frakteskute/34/1881) er i daglig drift. Sett i Svol
vær 3/94.
NY (fraktebåt/107/1968) opplagt i Hammerfest 4/92 med
seilingsforbud efter havari. Bar da navnet NYMORELL (det
navnet ble aldri registrert). Fikk 1993 navnet ANDREAS JU
NIOR og ble ombygget til brønnbåt.
SAUHOLM (frakteskute/121/1903/ex SAGHOLM -74,
KOLØYHOLM -67, TRAFIK 3 -55) sett i Svolvær 3/94; til
synelatende i bra stand.
SJØBERG (fraktebåt/58/1945) ble overtatt av Ernst
Dybvikstrand, Fiskerstrand i 1990 efter at forrige eier, Johan
nes N Høydal, Austfjorden gikk konkurs i 1988. Båten har si
den 1992 stått på land på Fiskerstrand uten overbygg.
STEN (bilferge/171/1969/exALSTEN) ble 11/93 klargjort i Tøns
berg for tur til Tanzania. Der skulle hun inn i rute på Zanzibar.

TFDS' kombinerte rutebåt
Bjarkøy fra 1971 har blitt
teaterbåten Fitzcarraldo på
sine eldre dager. 1juni ifjor
ble den omtalt i Lloyd's List
i forbindelse med Walk the
Plank Theatre 's forestillin
ger i Goole og oppmerksamt
rapportert av Einar
Onsøien. Et år senere, 1 7.
juni 1997, ble den fotogra
fert av LeifM Skjærstad i
Stromness på Orknøyene.

fil i I

Trålerne HIMMELTINDEN (299/1967/ex STAMSUND),
VÅGAKALL (279/1968/ex VÅGAMOT) og VÅGAMØY
(278/1967) opplagt side om side i Henningsvær pr 3/94.

I Tromsø er en kai ved Br Isaksen m V mye brukt av fartøy
i økonomisk havari. 10/93 lå følgende skip her: JON ARNE
(fiske/24/1980/T-385-K), MANNA (fiske/142/1957/F-75-M/
hugget i Blomvåg 1996), STÅLFINN (fiske/231/1979/T-80-
LK) og RAM (frakt/182/1967).

Fra Bernt Enes (5683 REKSTEREN);
AKSEL GULLSJØ (fiske/49/Uskedalen 1958) har havnet i
Tønsberg som fritidsbåt efter noen års opplag i Nordnorge.
GJØKEN (frakt/124/Holland 1913/ex ANNA SOPHIA,
CORNELIA, MARIA, KW 40, MEPHISTO, HOVE, JOHN)
sett på slipp i Stamnes 220297. Overbygget var under ned
rivning. Båten skal visstnok bli lystbåt (LMS).
GREI (frakt/45/1895/ex KVÆRNES) restaureres ved Mellom
verftet i Kristiansund. Båten skal føres tilbake til opprinnelig
skikk som MRFs D/S KVÆRNES, og utvendig er målet så
godt som nådd. Installasjon av 70HK dampmaskin gjenstår.
For den som husker GREI som rustholk på 80-tallet er för
vandlingen imponerende.
KLAS (48/1967), DSD's altmuligbåt på Stavanger havn har,
efter flere års opplag på Klasaskjær, havnet i Skånevik som
lystbåt.
NORTANK 1 (havnebunker/47/1966) heter nå HORDAFÖR
1 og går i slofarten på Vestlandet.
PIPPILOTTA (seilskip/199/1933/ex ERIKA), som eies av
Hartwig Schröder, Ekeris/Nord-Tyskland, besøkte Sagvåg nå i
august. Schröder kjøpte ERIKA fra Norge i 1990, og bygget
henne om til tremastet seilbåt med 550kvm seilareal og 400HK
Cat. Gamle ERIKA brukes nå til leirskoleskip, og opererer
world-wide. Som kjent ble ERIKA innkjøpt fra Tyskland i 1946
(ringen er altså sluttet) og ombygget til sildesnurper. Senere
ble det kystfart. Bjørn Ottesen i Sagvåg kjøpte båten for om
bygging til stand-by skip, men da var tiden allerede ute for
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denne type stand-by. Det ble istedet ny fraktfart. Bjørn Ottesen
døde ombord i 1987.
POLARSTJERNEN 1 (jakt/111/1855/ex KORTINA -82,
STJØRNDAL -69, NAMDAL -63, POLARSTJERNEN -38)
restaureres i Skånevik av Stiftelsen Haugesjøen, som har eiet
båten siden 1982. Landets eldste saltvannsseiler ?
PROSJEKT KOPERVIK (tråler/293/1976/ex BÅTSFJORD -
92) sank ved kai hos A M Liaaen 12/1991. Året efter ble skipet
hevet, kondemnert og solgt til Kopervik Slip A/S. Har siden
ligget i opplag ved Karmsund Verft (Kolstøneset), der hun er
avpillet alt bmkelig utstyr. Navnet BÅTSFJORD er fortsatt
påmalt.
SJØKRAFT (ex redningsskøyte/88/1968/ex G UNGER
VETLESEN) er nå hjemmehørende i Håkonshella som fritids
båt. Skal få tilbake sitt gamle navn fra NSSR-tiden.
Båten har ført en omflakkende tilværelse efter at Redningssel
skapet solgte henne i 1988.
WINSTON CHURCHILL (passasjer/8.657/1967/DFDS) lå pr
3/97 i Ølensvåg for oppgradering. Det vakre skipet førte nå St
Vincent-flagg.

Ved Sunde i Kvinnherad lå pr 3/97 de tre ex-russiske
passasjerbåtene som Rosendal Verft kjøpte fra Sverige i 1995.
Verftet gikk konkurs i 1996, og båtene har blitt liggende i opp
lag, først i Rosendal, senere på Sunde. To av de tre er typiske
elvebåter, gnmtgående og nesten uten fribord, mens det tredje
skipet er noe mer hensiktsmessig for norskekysten.
UFO!!! En stor og engang staselig kutter sett i opplag i Asker
7/93. Båten er åpenbart under ombygging til lystbåt. Hvilken
er dette ?

Fra Trygve Eriksen Jr (5500 HAUGESUND):
FINNO (bulkbåt/458/1980) var 180297 på vei fra Leith til
Finnsnes med 1300 tonn koks, da en brottsjø slo opp et av 14
lukedeksler. Skipet var da 9nm N av Statfjord. FINNO tok straks
inn vann og fikk slagside. Det polske mannskapet ble berget
iland med helikopter, mens FAR SEA slepte havaristen inn til
Florø.
HALSNØY (bilferge/353/1965/ex MELAND, NORDHORD
LAND), som vikarierte for FITJAR i ruten Skånevik-Utåker,
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De tre ex-russerne opplagt på Sunde, fotografert i mars 1997 av Bernt Enes

fikk 150297 motorhavari kort efter avgang fra Skånevik. Lå og
drev i 40 minutter, før samme selskaps BARONEN slepte ha
varisten tilbake til kai i Skånevik. Senere reparert på Rubbe
stadneset.

MONSØY (frakt/49/1933)) og SJØSAND (frakt/32/1966) sett
i Mandal 010497. Begge er i ujevn bruk til sjøsandgrabbing.
NYBORG (frakt/202/1924) skal være solgt fra Stol til Helge
land for bruk i asfaltfarten.

OCEAN WAY (skotsk tråler) grunnstøtte ved Kvalsvik i Hau
gesund natt til 090397, og holdt på å kantre. Flere båter rykket
ut, bl a R/S PETER HENRY VON KOSS, som forårsaket skade
på skfyten ALKEN og M/K BARODD I under utrykning fra
Langevåg. Andre som deltok i bergingen var MIKAL 1, BI
SON og HAABAS.
KNM OTRA (SES minerydder/1996) grunnstøtte i Karmsundet
like før kl 17 170297. Båten gikk sakte fart da en styremaskin
sviktet i sterk vind. Trukket løs av MIKAL I.
STRAND (bilferge/1425/1982) rente inn i VITIN (sandpumper/
310/1965) like ved Tau fergekai 110497. VITIN fikk ødelagt
losseutstyret, mens STRAND bare fikk mindre skader.
STRAND overholdt ikke vikeplikten.
VEABAS (fiske/982/1979) grunnstøtte øst for Slåtterøy fyr natt
til 080397. Kom flott ved egen hjelp. Lekkasje; assistert av R/
S PETER HENRY VON KOSS.
VISNES (frakt/133/Hammelwarden 1906/ex OLGA -48) hav
net blant smuglere pÅ sine eldre dager. Nå er hun registrert i
San Lorenzo og tilbake i fraktefarten med norsk skipper og
russisk mannskap. Som årets triveligste syn på Haugesund havn
losset hun 8/7-97 fra København. Har fått noen nye skrogplater
i Polen i vinter, men er ellers den gode, gamle.

Eriksen har også vandret i norsk kystkulturs skrekkabinett,
dvs i Piperviken, Oslo, og fant der blant mye annet: LEGEND
(ex LAREDO, MODELL, MOSTRING, ) med poopbygget
intakt har fått stor rigg, neppe beregnet på annet enn solgangs
bris. Frakteskøyte INGVILD av Langesund venter vel på en
lignende skjebne. Den verneverdige galeasen JOHANNE nenn
somt tilbakeført til Kaptein Sabeltanns tid. Mens det seriøse
fartøyvernet sliter med økonomien, synes ethvert prosjekt å la
seg realisere her i jappe-Norges brennpunkt.



Harald Sætre (5260 INDRE ARNA) så
SKRUBBEN (slepebåt/ex tysk
TAUCHER O WULF 9) ved Bryggen,
Bergen 3/93.

Era Leif M Skjærstad (5030 LANDÅS):
FITZCARRALDO (teaterbåt/285/1971/
ex BJARKØY) sett i Invemess/Skottland
og Stromness/Orknøyene 6/97. Tross
tårnur og ombygninger er TFDS' siste
kombinerte passasjer- og godsrutebåt
fremdeles lett kjennelig. Store bokstäver
på skutesiden oppfordrer forresten publi
kum til å gå planken. Jaja.

Mer fra Enes, Engelsen, Eriksen og deg
(?) i neste nummer.

Skriv til:

Ved Bernt Enes, Per Alsaker og
Leif M Skjærstad

Det kan godt hende at dette num
merets skipsvrak ennå hai' noe
ugjort. Men den som studerer da
gens utgave av INGODD ved
Kolltveitkaien på Sotra, vil nok
være enig i at skipet forsvarer en
plass i denne spalten. INGODD
er en av kystens veteranen Byg
get i 1890 som dampfiskebåt
NORTH CITY ved J Duthie &
Sons i Aberdeen har hun altså
107 år på baken. Efter et svensk
mellomspill fra 1913 (som
SVEA av Göteborg) kom hun til
Norge i 1915. Som STOR-
HAUG av Ålesund fortsatte hun fisket. I 1922 ble hun solgt til Hau
gesund, i 1940 til Oslo og i -41 til Trondheim, og kom nå over i
fraktefarten. Dampmaskinen måtte vike for en 120HK Kromhout (fra
1939) i 1947.1 1954 ble hun TAMBUR av Trondheim, i -56 JAMAL
av Kristiansand, og i 1958 fikk hun sitt nåværende navn. INGODD
ble gående med sand og asfalt i Bergensområdet fra 1957 og i over 25
år. En 4 år gammel Cat på 460HK ble installert i 1966. Men i 1983
var det slutt. Det ble opplag i Hardanger, først i Årbakkasundet, se
nere i Kvanndal, og tilsist på Grimo i Sørfjorden. Unødig å si; forfal
let skred frem. Men i april i år skjedde det noe. En Erstad, bergensk
restaurantbaron, kjøpte båten mtp ombygging til passasjer- og lyst

Leif M Skjærstad
Lægdene 6 B

5030 LANDÅS

båt. INGODD gikk for egen maskin fra Grimo til Kolltveit, der Turøy
mek Verksted begynte arbeidet på henne. Overbygget ble revet ned,
men så stoppet det hele opp. Samtidig begynte kaiens naboer å irri
tere seg over det rustne skroget med skvalpende oljevann oppi, og
efter et førstesideoopslag i bladet VESTNYTT 9/8, ble INGODD
forhalt noen meter ut av folks syne. Undertegnede (EMS) beså vraket
10/8, og intrykket kan sammenfattes i ett ord: RUST. Men så dukket
en kollega av eieren opp. Han tilkjennegav betydelig optimisme mtp
båtens fremtid. Denne karen eide forøvrig skroget av GJØKEN (se
Observasjoner), og hadde lignende planer for det. Vi kan jo håpe.
Står det nok penger bak blir INGODD igjen å se i Vestlandsleia.

33

| • ' ( . ,/ . -v

t j

i

mmm
i ä-.v-v lp

Bredalsholmen Dokk er utpekt til ett av tre regionale fartøyvernssen tre i landet,
sammen med sentrene i Norheimsund og Gratangen. Den gamle dokkområdet til
Kristiansands mek Verksted er kompetansesenterfor jern- og stålfartøyet; På bil-
det ligger snurpebåten Hindholmen fra 1916 og Hestmanden fra 1911 i dokken,
fotografert av Odd Birkeland 24. februar i år.



Hurtigruten Rutefarten forøvrigOVDS
M/S Kong Olav ble tatt ut av rute 29. april i OSLOFERGENE
Bergen og avsluttet dermed 33 års innsats i M/S Oslo IVhai' også denne sommeren gjen
hurtigmtefarten. Skipet forhalte fra Dokke- nomført seilinger mellom Oslo og Strömstad,
skjærskaien til gamle BMV-kaien i Solheim- Ellers har båten vært benyttet til charter-opp
sviken i Bergen 30.04. for midlertidig opp- drag. Den har stasjon Lindøya når den ligger
lag. Skipet avgikk Bergen 02.07 ca.kl. 08.00 stille.
for Thailand. Ny hjemstedshavn: San
Lorenzo, Honduras.

M/S Richard With har vært på prøveseilas NBDS
Ålesund-Geiranger t/r i august måned. M/S Askepott sei ler fortsatt i ruta Oslo - Slem-
Hurtigruterederiene forsøker diverse nye opp- mestad.
legg med tanke på en fremtid uten tilskudd.

TFDS M/S Sørlandscruise har ligget i opplag i Sta-
M/S Harald Jarl gikk på grunn nord av Rør- vanger denne sommeren. Båten har delvis
vik på kvelden 6. august. Skipet ble slept inn vært utleid til Rogaland Trafikkselskap. Iår
til Rørvik for nærmere undersøkelse og mid- ble det ikke noe av sommerseilas mellom
lertidig reparasjon. Skipet hadde fått relativt Oslo - Arendal.
mye skade på skroget og måtte i dokk. Hur
tigruteskipet ble slept fra Rørvik torsdag 7.au
gust på kvelden og ankom Mykle-bust Mek. BASTØ - FOSEN AS
Verksted i Gurskebotn natt til lørdag 9. au- Bastø II ble sjøsatt ved Fosen Mek. midt i
gust. Skipet ble så dokket inn i den store flyte- mai 97. Ferja ble imidlertid slept på en grunne
dokken ved verkstedet. like etter sjøsettingen og fikk ødelagt ene ro-

Skipet ble reparert og avgikk verkstedet ret. Den ble satt i dokk ved Fiskerstrand Verft
fredag 29. august på kvelden og ankom Ber- før ferden sørover til Oslofjorden. Bastø II
gen lørdag 30. august i 08.30-tiden. Samme ankom Horten fredag 13. juni på kvelden,
kveld kl. 22.30 forlot den gamle damen Ber- Førdag 14. juni ble den døpt ved kai i Hor
gen klar til nok en tur i Hurtigrutefarten. ten. Ferja ble satt inn i ordinær rute f.o.m.

M/S Nordstjemen har også i år gått i sommer
fart på Svalbard. Siste tur ble avsluttet i
Tromsø søndag 31. august. Skipet ble lagt i RTS
opplag ved Ibestad Mek. noen dager senere. M/F Tau har vært utleid til FFR i sommer for
TFDS har besluttet at skipet skal seile i fart på sambandet Honningsvåg - Kåfjord,
sommerfart på Svalbard også i sesongen Ferja var tilbake i Rogaland til 14. august et
1998. ter noen måneder nordpå.

Harald Jarl på slep av taubåten Boa Siw. Herforlater hurtigruteskipet Rørvik på kvelden
07.08.97 med kursfor Myklebust Mek. Foto: Jarle Nicolaisen, Rørvik
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SØRLANDS - CRUISE

onsdag 18. juni.

m rj 1

I den tiden Tau var i Finnmark fikk RTS låne
Nordhordland fra BNR til Hanafjord-sam
bandet.

HSD
M/F Halsnøy rende i kaien på Sunde 21. juli.
Ferja fekk skade på lemmen/pumpehus. Ferja
vart sigla til Wichmann på Rubbestadneset.
Grunna ferie / venting på delar tok rep. ar
beidet til først 28. juli. Medan Halsnøy var
på verkstad gjekk Fusa i ruta pp Feirvik-
Ranavik-Sunde som B-feije.

HSD har fått leige M/F Haus til supplerings
fart på Bruravik - Brimnes i september. Før
ste helga med vinterrute var det kaos og lange
køar på kaien. HSD hadde ikkje ferje å setje
inn pga. maskintrøbbel.

M/S Sunnhordland var utleid til Namsos
Trafikkselskap i tiden 16. - 24. august for fart
Namsos - Rørvik. Båten kastet loss og forlot
Bergen lørdag 16. august ca. kl. 18.15. Sunn
hordland startet i rute fra Rørvik mandag 18.
august. Båten ankom Bergen igjen søndag 24.
august i 15.00-tiden. Etter et kort stopp i Ber
gen denne søndagen gikk båten rett inn i
avløsningsfart for eget selskap.

M/S Hardangerfjord har gått sommerrute
mellom Bergen og Norheimsund også i år.
Belegget har vært godt og HSD valgte å ut
vide rutesesongen med 14 dager. Siste tur ble
gjennomført 31. august.

FLAGGRUTEN

M/S Vmgtor og Draupner seiler nå i ny farge
drakt mellom Bergen og Stavanger. I som
mer har Haugesundsruta vært utført av M/S
Sunnhordland i den tiden Tjelden har vært
utleid for fart mellom Malmö og København.
Tjelden var tilbake midt i august og har stort
sett gått avløsning i hovedruta Bergen-Sta
vanger mens de to andre har vært på verk
sted. Sunnhordland utførte Hauge-sundsruta.
Tjelden var tilbake i Haugesundsruta innimel
lom og i skrivende stund ligger båten på verk
sted ved Oma Slipp, Stord.

BNR

M/F Nordhordland var tilbake på Breistein -
Valestrand 14. august etter sommerfart for
RTS på Hanafjord-sambandet. På Breistein -
Valestrand har det vært mange ferger innom
i sommer, både Seimstrand, Manger, Haus
og Samband har gått her sammen med Os
ter. På Fensfjorden hai' Haus og Lindås kjem
pet sammen når Seimstrand var i Osterøy
fart.

Oster har ligget stille på Steinestø siden
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Nordhordland var tilbake. I veke 37/38 seilte
Oster på Fedje-ruta medan Fedje var på verk
stad hos Mjellem & Karlsen.

Haus har vore innom Mjellem & Karlsen
til eit lengre verkstadopphald i månads-skif
tet august/september.

FSF
M/F Lærdal, nyferja til FSF ble døpt ved kai
på Lærdalsøyri lørdag 5. juli kl. 12.00
Ferja ble satt i ordinær fart på Manheller -
Fodnes allerede fredag 4. juli 1997. Under
dåpen i Lærdal og påfølgende visningstur på
fjorden gikk Stryn kriserute på Manheller -
Fodnes fra omlag 10.30 til omlag 13.30.

M/F Sogn har vore i sommarfart nordpå for
OVDS. Ferja sigla ruta Bognes - Skarberget.
Vel tilbake i eget fylke avløyste ferja Røsund
som B-ferje på Oppedal - Lavik.

Røsund har vore innleigd til Oppedal - La
vik i den tida Sogn var nordafor.

M/F Fanaraaken har vore utleigd til Fosen
T/L i tida 22. juli til 10. august for fart mel
lom Brekstad og Valset i forbindelse med
landsleir for speidere på Austrått.

M/F Stryn gikk i fjellveggen ved Manheller
ferjekai torsdag 25. september kl. 09.10 i tett
tåke. Ferjen ble trukket av i 12.30-tiden
samme dag og slept til Kaupangen Den tok
ikke inn vann, men har fått betydelig skader
på propeller og styresystemer. Gulen er satt
inn som avløser.

FSF /GODS
Frysebåten Måløy er i fart igjen etter mange
veker i dokk ved Laksevåg Verft i Bergen.
Båten har gjennomgått eit omfattande
verkstadsopphald. Den ankom verkstaden
veldig nedslitt. Skrog og overbygg vart sand
blåst. Båten hadde mykje tæring som også
vart vølt. Vidare har ein hatt propellen ute,
ein har reparert/sveist opp att propell-dysa.
Båten har også gjennomgått maskin
overhaling. Den vart sett i fart igjen i veke
37/97 med grålig skrog og FSF - logo i blå
farge.

Godsbåten Firda ligg for tida ved Drammen
Skipsreparasjon i Drammen. Den blir nå bygd
om til frysebåt. Før Firda kom til Drammen
var den i Polen og skifta stålplater i skute
bunn m.m.

FTL
M/F Hertug Skule har også denne sommeren
vært utleid til OVDS. I år gikk ferja i ruta
Bognes - Skarberget.

M/F Fanaraaken (FSF) var innleid av FTL i
tiden 22. juli - 10. august for suppleringsfait
i sambandet Brekstad - Valset i forbindelse
med landsleiren for speidere på Austrått. I

tillegg omdisponerte FTL sine egne ferjer i HTS
forbindelse med landsleiren. HTS si nye ferje Petter Dass ble døpt i Sand-

er bygd ved Kaarbøverkstedet i Harstad.
NTS Samme dag som dåpen ble feija satt i rute på
M/S Namdalingen var på verksted på Kol- sambandet Nesna - Lovund,
vereid i tidsrommet 18. august - 22. august.
Til avløsning ble Sunnhordland (HSD) leid HTS-feija Sandnessjøen ble solgt til frakt
inn. Avløserbåten ankom Rørvik på kvelden selskapet Styrofrakt, Lovund i mars. Ferja
17. august direkte fra Bergen. Ferden sørover skal frakte isoporkasser til fiskebedriftene
igjen tok til 23.08 med ankomst Bergen 24.08. mellom Forvik og Bolga. Styrofrakt som ferja
M/F Olav Duun ligger i opplag i Namsos. nå heter har blitt ombygd til sin nye oppgave

Fra vår utsendte i Trondheim har vi fått vite ved Slipen Mek. i Sandnessjøen. Ferja har
at ferja er solgt til Fillippinene. kapasitet til 6000 kasser på dekk. Den har

oppholdet ved Slipen ble det foretatt full
TTS maskinoverhaling og overhaling av det elek-
M/F Bindal er utleid til OVDS fom 22. sep- triske anlegget,
tember for å trafikkere Ørnes- sambandet
TTS har leid inn ferja M/F Bognes fra OVDS HTS vil få overlevert ny hurtigbåt fra Båt
fom 17. september. service Verft as i Mandal i oktober 1997.

M/F Lærdal ankommer Lærdalsøyri 5. juli 1997for dåpsseremoni. Foto: Frode Folkestad

M/F Bastø II på sørgående i Vatlestraumen 12.06.97 Foto: Ole Jacob Dingen

nessjøen lørdag 12. juli 1997 kl. 12.oo. Ferja

fått trålerbakk over hele fordekket. Under

Båten blir av Sealord-typen med plass til 200
passasjerer og gods og vil få navnet Helge-
land.
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Gamlebåten er allerede omdøpt Helgeland II
og sirkuleres nå for salg.

OVDS
Også denne sommeren måtte OVDS i leie
markedet for å ha nok ferjer til å avvikle som
mertrafikken.
I år som i fjor ble M/F Sogn (FSF) og Her

tug Skule leid inn. Begge ferjene gikk på sam
bandet Bognes-Skarberget som hhv. A og B
ferje.

OVDS har denne sommeren gjennomført
hurtigbåtrute mellom Leknes og Bodø. Før
ste tur gikk fra Bodø 4. juni. Pga. lite trafikk
stoppet OVDS ruta 31. juli, omlag 14 dager
tidligere enn først annonsert.

Nybåten, Salten forlot Bodø 31. juli kl.
19.45 på siste tur. Etter ankomst Leknes gikk
ferden videre til Svolvær hvor båten ble satt
inn i hurtigbåtruta Svolvær-Narvik.

I skrivende stund seiler således Salten i ruta
Svolvær-Narvik, Ofoten seiler Bodø- Stok
marknes og gamlebåten Salten II "is still
going strong" på ruta Bodø-Sandnessjøen.
Ofoten II ligger stille ved verkstedskaia til
OVDS i Bodø.

M/S Skogøy er tilbake i trafikk for OVDS etter
et lengre verkstedsopphold etter grunnstøtin
gen i november 1996.

M/F Kjerringøy ligger for tiden ved Trond
heim Verft. Verkstedet holder på å montere
løftebauger på ferja.

OVDS har leid inn ferja Bindal fra TTS
fom 22. september til sambandet Ørnes -
Vassdalsvik-Meløysund.

M/F Bognes er leid ut til TTS fom 17. sep
tember.

OVDS har stiftet selskapet Greenland Cruise
a.s sammen med Grønlands Turistråd og
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M/F Petter Dass på sørgående i Tjeldsundet 10.07.97 kl. 23.15 på vegfra verkstedet i
Harstad til dåp i Sandnessjøen

Greenland Tourism a.s. Selskapet driver nordover kysten med stopp i Florø, Molde,
cruisetrafikk med M/S Disko på kysten av Trondheim, Rørvik, Brønnøysund, Sandnes-
Grønland. Skipet er bygget i 1968 ved Svend- sjøen, Bodø, Lødingen og Tromsø ankom
borg Værft. Skipet har en fortid som kyst - båten Hammerfest lørdag 13.09. Tirsdag 16.
og frakteskip på Grønland helt frem til 1995. september kl. 16.00 ble Mårøy døpt i Ham-
Skipet ble grundig renovert og modernisert i merfest. Etter dåpen var det visnings-tur for
1996/97 og seiler nå som cruiseskip i Disko- inviterte gjester til Sørøya med påfølgende
bukten og langs vestkysten av Grønland. middag.

Som en liten kurositet tar vi med at da gud-
ANDØYFERGE A.S mora skulle døpe båten gikk flaska i skutesi-
M/F Andfjordferga er etter sommerfart mel- den uten å bli knust, men i stedet smalt flaska
lom Andenes og Gryllefjord utleid FFR for tilbake i kaien og knuste der. Dampskipskaien
avløsning på sambandet Honningsvåg - Kå- i Hammerfest har etter denne hendelsen fått
fjord. Ferja ankom Honningsvåg 6. septem- nytt navn, Mårøy. Når nordg. og sørg. hur
ber 05.30 og gikk rett inn i rute. FFR leide tigrute er innom får havnevakten beskjed om
ferja t.o.m. 17. september før den gikk sør- følgende: "Goddag, det er M/S Nordnorge,
over igjen. vi anløper Mårøy om 10 minutter."

M/S Ofoten II og Fjordprinsessen i opplag ved verkstedskaien, OVDS i Bodøjuli 1997
Foto: Per Albert Lund

TFDS
TFDS har solgt katamaranen Fjordprinsessen
til Thailand. Båten ligger fortsatt ved
verkstedskaien til OVDS i Bodø.

Fjordkongen II er fortsatt ikke solgt. Båten
blir brukt til avløsning og ligger ellers i opp
lag i Tromsø. Båten har nå fått sort skrog slik
som de andre hurtigbåtene i selskapet.

M/F Trælen ble solgt til Birger Bech, Mo i
Rana i sommer. Ferja ble observert i Stokk
vågen / Lurøy i sommer. Da hadde ferja fått
ommalt skorsteinen. Den gamle hvite ringen
i TFDS-skorsteinsmerket var malt svart.

FFR
FFR har nå fått levert ny hurtigbåt Mårøy fra
Oma Båtbyggeri på Stord. Båten var på slipp
hos Oma Slipp fra fredag 5. september på
kvelden til søndag 7. for påsetting av navn,
rederilogo etc.

9. september. Etter en presentasjonsrunde
Båten forlot Oma Båtbyggeri på kvelden
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Nybåten ble satt i rute et pai- dager etter då- rasjon. Etter nærmere undersøkelse fant en Ellers måtte FER stokke litt om på feije
pen og går for tiden i ruta Hammerfest/ Alta- ut at deler inne i den vribare propellen var disponeringen i fylket.
fjorden/Loppa. knust. Ferja har et vribart propeller-anlegg Rutebåtredaksjonen takker vår korrespon-

M/S Vargøy har vært utleid 1. juli - 30. sep- Honningsvåg forlot verkstedet 17. septem- utgaven av Røkesalongen.
tember for fait mellom Hamburg - Cuxha- ber og var tilbake i nite f.o.m. 18. september. ,__ ,

tt i i . cw * i . o o Bard M. Hustad, Kvalsund
ven - Helgoland. Første uka gikk M/F Kåfjord avløsmng pa p f

Båten gikk første tur 4. juli. Allerede 8. sambandet [øvAndfjordferga ex.Ørtind (TTS) ° ia, n versen’ a c va°
... , ,, „ , „ , , . , D . . „ .r o Jarle Nicolaisen, Rørvikjuli var den utsatt for uhell da den pga. vind ex. Rauma (MRF) ble satt mn pa ruta fra og
og strøm rente i moloen i Helgoland. Båten med 6. september t.o.m. 17. september. 0 inr* ‘ ansen, * onc eim
fikk en flenge i forkant av fordekket på om- I den perioden Kåfjord gikk på Nordkapp- °61 0un’ 61
trent 1,5 meter x 1 meter på styrbord side. sambandet ble Kifjord satt inn som avløser ° lc&° onas ’ P -t ’ ien a
Den ble midlertidig reparert ved Blohm & for Kåford. Redaksjonen avsluttet 270997
Voss og satt i fart igjen dagen etterpå.

I forbindelse med utleie til Tyskland er bå
ten flagget over i NIS.

FFR gjennomførte ikke ruta Kirkenes - Mur
mansk denne sommeren.

M/S Varangerfjord var ute av drift i sommer.
Båten kom sørover til Bergen i slutten av mai.
Etter noen dager ved MTU-verkstedet på
Damsgård var båten sørover til Oma Slipp
noen dager før retur til MTU-verkstedet i
Bergen. Båten forlot Shell/Skarholmen 19.
juni kl. 18.10 og ferden gikk nordover til
Finnmark igjen. I denne tida var ruta Tromsø
- Hammerfest innstilt. Rypøy gikk avløsning
i Nordkapp-ruta.

M/F Hasford veltet under verkstedsopphold
i mai på slippen i Havøysund. Vår utsendte
kan fortelle at ferja var tilbake i fart 14. sep
tember.

M/F Honningsvåg ble tatt ut av trafikk på
sambandet Honningsvåg - Kåfjord lørdag 30.
august pga. trøbbel med propellen.Ferja ble
seilt til Kværner Kimek i Kirkenes for repa-

M/S Mårøy på prøvetur ved Stord. Foto: Tor Resser, Stord

levert av Ulstein. Deler ble skaffet til veie og denter på kysten for verdifulle bidrag til denne

M/S Vargøy til kai i Hamburg. Foto: Lars Helge Isdahl
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M/F Driva (MRF) som i sin tid ble solgt til
IMC-Diving i Bergen sank ved kai i uværet i M/F Volda (MRF) ligger nå som oppdretts- nå i svenske farvann og eies i dag
fjor. Ferja ble hevet av Ødegaard Berging i feije i Bokn like ved Føresvik.
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Gamle rutebåter uke 38/97 og torsdag 18. september ble ferja Triad.
slept til Osterfjorden og dumpet.

M/S Kosterfjord i ombygd versjon i svenske
farvann. Foto: Lars Helge Isdahl

M/S Kommandøren (FSF) (1962) ble i sin
tid solgt til Simon Møkster i Stavanger. Se
nere ble båten solgt videre til Barbados og
seiler i dag under navnet Barracuda.

M/F Norddal ex. Istra (MRF) er solgt til
Fykesund Fjordbåtservice. Planen er å bruke
fetja til sightseeing i Fyksesund.

M/S Triad ex. Kobbøy (FFR) har nå hjem
stedshavn Helsingborg. Denne gamle trave
ren har hatt et par eiere på vegen fra hun ble
solgt fra FFR og til vi finner henne igjen som

M/S Kosterfjord ex. Fjordglytt (FSF) seiler

av Koster MarinAB.

Trondhjems mek. Verksted Bachke & Co, Trondheim kr 70
“-her byggedes skibe-” kr 290 Taubåtkompaniet, Trondheim kr 95

Lysøsund Mek. Verksted kr 70 Porto i tillegg
Namsos Trafikkselskap kr 40
Fosen Trafikklag kr 60 Nyutgivelser i løpet av 1997:
Torghatten Trafikkselskap kr 60 Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab
Helgeland Trafikkselskap kr 75 Fosen Trafikklag m/Bastø-Fosen (nye bilder)
Ofotens og Vesteraalens DS kr 100 Nortrafikk, Sortland
Troms Fylkes DS kr 115 Lofotens Trafikklag, Leknes
Finnmark Fylkesrederi kr 70 Ørens Mek Verksted, Trondheim

Kortserier av kjente fartøyer
Serie I Hakon Jarl - Olaf Trygvesøn/Consort - Kong Harald - Haakon Jarl (II) - Dronning Maud - Nidelven (II)

- Kong Helge - Henrik Wergeland
Serie II Nidelven - Olaf Kyrre - Prins Olav - Kong Halfdan - Prinsesse Ragnhild - Trondhjem - Tordenskjold (II)

- Einar Jarl

Serie III Nordland - Haakon VII - Atle Jarl - Tordenskjold - Rio Grande - Kong Magnus (II) - Erling Jarl -
Svein Jarl

Serie IV Sigurd Jarl - Bjørgvin - Kong Gudrød - Haakon Jarl (II) - OlafTrygvesøn (II) - Svein Jarl (III) - Ragnvald
Jarl - Knut Jarl (III)

Alle ifarver (etter målerier) i dim 10 x15 cm. Pris pr kartserie: Kr 120 + porto

Kortserie i sort/hvitt i dim 9 x 14 cm av selskapets dampdrevne hurtigmteskip:
Haakon Adalstein - Erling Jarl - Olav Kyrre - Sigurd Jarl - Kong Harald (2 stk) - Olaf Trygvesøn (II) - Kong
Halfdan - Haakon Jarl (II) - Haakon VII - Kong Gudrød - Prins Olav - Dronning Maud - Prinsesse Ragnhild -
Tordenskjold (II) - Sigurd Jarl (II)

Pris for hele serien kr 200 + porto

Bestilling til: Finn R Hansen - Hallfred Høyems vei 49 - 7047 TRONDHEIM - Tlf. 73915981



Theodor Dorgeist i Telgte, Tyskland, har
utfyIlende opplysninger til Arne Bardal
ens artikkel om Sand og Singel AS i nr
2.1997:

BRUMLE (seite 20)
Erbaut 1939 von der Werft Rupel in

Boom, Belgien als ELGO.
1942 Zwangsankauf (60.000 RM) durch

den Reischkommissar fiir die See
schiffahit, an Transportflotte Speer,
Einsatz Wiking abgegeben fiir Einsatz
in Norwegen. Neue Kennung MW
146 (= Motor Wiking 146)

13.6.1943 in Hamburg eingetroffen, ver
messen nach “Umbau” als Seeschiff
mit 181,3 brt.

4.7.1943 im Transport 10 nach Norwe
gen ausgelaufen.

20.10.1944 Durch Kriegseinfluss
(Ursache?) bei Bud/Norwegen als
Verlust gemeldet.

Vor Kriegsende noch nicht geborgen.

S.S. 5 (seite 22)
1940: Erbaut als Binnenmotorschiff

ADRIA fiir L Henschel, Wittenberg.
8.1940 Erfasst fiir “Untemehmen See

löwe” und in Ostende als O 10 Pmot
bereitgelegt.

1942 Bei de 3. Flottenstammabteilung im
Einsatz gemeldet und später an die
KMD Antwerpen abgegeben.

6.7.1942 Von de KMD Antwerpen an die
Transportflotte Speer, Einsatz Wiking
abgegeben fiir Einsatz in Norwegen,
Neue Kennung MX 146.

11.4.1944 in Hamburg eingetroffen,
vermessen nach “Umbau” als
Seeschgiff mit 209 brt.

4.7.1944 im Transport 21 nach Norwe
gen ausgelaufen.

Mai 1945 bei der Transportflotte Spåeer,
Dienststelle Fauske eingesetz.

Zu SKIPET 1.1997, seite 18:
K.G. 7 als THEO KIEHN
Mai 1945 in Drontheim bei Kriegsende
6.12.1946 vom N.O. i C Norwegen in

Bergen als deutsches Eigentum
beschlagnahmt.

Mer om Sand og Singel

Theodor Dorgeist

Kommentar till skipslisten för Sand og
Singel AS:
S.S. 3 (III) byggdes 1903 med namnet
GARMER för Stockholms Transport och
Bogserings AB vid hoplagets eget varv,
Ekensberg i Stockholm. Möjligen hade
den redan från början prefixet TB 205.
Detta ändrades 1925 till TB 379. Dim
ensioner enligt skeppslistan: 37.6 x 7.25
x 3.54 m. Pråmen såldes i januari 1958
till Sand og Singel AS

leg har følgende svar til Toralf Nilsen;

LILL afArendal. (Bemærk: I nogle dan
ske bøger er navnet LILI).

Bygget af eg og bøg 1908 av Z Th Ja
kobsen, Troense.

25.09.1908 er anmeldt at skibsfører
Christen R A Christensen, Marstal er
ejer af nybygget skonnert med hjælpe
skrue RUDOLF af Marstal. Signal
NRBD.

10.04.1911 er anmeldt ovennævntes bo
er taget under konkursbehandling ved
Ærø Herreds Skifteret.

17.07.1911 anmeldt ved tvangsauksjon
solgt til skibsreder IM Christiansen,
Thurø.

17.07.1911 samme dag anmeldt over
gået til Partrederi bestående af styr
mand V Christiansen, Thurø, og den
hittidige enejer. Omdøbt SVANEN af
Thurø.

16.11.1916 udslettet af Skibsregisteret
som solgt til udlandet.

04.07.1921 er anmeldt H P Nielsen,
Skørpinge Strand pr Rødvig er ejer af
skonnert med hjælpeskrue ERNA af
Rødvig. Signal NCLH (senere OUSI).

26.02.1924 anmeldt solgt til C Christen
sen, BrønsoddenprVejle. 15.03.1924
anm hjemsted Vejle.

11.1938 solgt til sønnen S P Christen
sen, Brønsodde. Dec.1939 forandret
til motorgalease.

1945: Reder J P Nielsen, Mølholm.
06.1946 solgt til H R Pilegaard, Hasle.

Hjemsted Hasle.
09.1947 solgt til H C Rasmussen, Maa

rup, Samsø. Omdøbt til BØLGEN af

Arendalsfartøyer

Hadsund.

Gunnar Ståhl

10.1949 solgt til R C Nielsen, Hasle.
PALLE af Hasle.

01.1954 solgt til K V Vahlgren, Hasle.
ANNE-LENE

01.1956 solgt til Gjensen, Hasle, omdøbt
VESTLAND.

09.1963 solgt til E W Petersen, Hasle.
22.11.1968 slettet af dansk register som

solgt til England. Skibet fikk hjem
sted i Shoreham og afsejlede senere
til Florida.

Toralf Nilsen söker uppgifter om några
mindre fartyg som hört hemma i Aren
dal. Några av dessa hade även varit i
svensk ägo.

INGHARDT
En engelsk kutter, byggd med namnet

REPLENISH av Page & Chambers
1890 i Lowestoft. Den såldes i maj
1912 av smackowner James Jackman,
Lowestoft för GBP 300 til varvsägare
J A Svensson, Södra Garn. 1914
övertogs den av hans dotter Gerda
Maria Heimer i Grundsund. Den
mättes til 56,57 br och 39,69 n med
dim 21.32 x 5.72 x 2.72 m.

1917 anmälde man till fartygsregisteret
att kuttern sålts 1915 för 8.900 kr till,
troligen, Arendal. Fartyget skall längre
fram i tiden döpts om till FRIGO och
hört hemma i Haugesund på 1950-ta
let.

MINDE
Byggd 1908 i Marstal för PR E M Ras

mussen, Marstal. Såld 1916 till Norge.
Den köptes i mars 1921 från skepps
redare Thorolf Elmenhorst, Arendal
till Kalmar, där den redades av Ric
hard Wirén.

Den mätte 75,49 brt och 54,21 n, med
dim 21.41 x 6.14x2.31 m. Såld i juli
1921 til Göteborg och fick namnet
ALTAIR, men i december 1923
återgick den till Wirén i Kalmar, som
nu döpte om den til PER OLOF.

1931, apr såld till PR skeppare Knut
Theodor Engström, Figeholm.

1939, mars omdöpt MARINA sedan den
sålts till PR sjöman Einar Leonard
Eriksson, Pataholm..

DK-9560 HADSUND
Valmuevej 8

Kaj Munk
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1943, juli såld til PR skeppare Per Ivar
Bertil Löfström, Timmernabben.

1954, okt såld til PR sjöman Nils Erik
Theodor Karlsson, Drag.

1961, juni såld till PR skeppare Lorentz
Petter Emil Nilsson, Byxelkrok.

1968 blev skutan lustfartyg och hörde
hemma i Stockholm.

1988 omdöpt till CONSTANTIA och
förra året rapporterades en försälj ing
till Stiftelsen Solnaskutan i Solna för
det otroliga priset 750.000 kr, men det
finns också rapporter om den numera
fått skrovet restaurerat.

MOSSI
Byggdes 1904 i Nyborg med namnet

SIGRID ägd av W Iversen, Nyborg.
Från 1914 av R Skou, Horsens. Såld
till Norge 1916.

1921, i maj köpt från Arendal som m/
skon MOSSI. Säljare var Knut Moe
och Eivind Eppeland. Det var PR
skeppare Carl Albert Nilsson i Mag
narp (i Västra Skåne) som köpte den.
Den mätte 51,08 br och 37,71 netto,
dim; 20.39 x 5.59 x 1.97 m.

1932, maj såld till PR skeppare Johan
Frans GottftidLurén, Lurö (vidVänern).
1940 flyttades hemorten till Lidköping.

1966 hade ägaren avlidit och skutan sål
des för att bli lustfartyg. Den 4. febru
ari 1980 brändes den i Värtahamnen i
Stockholm sedan den legat sjunken en
tid och bärgats av hamnens kran.

ÆRØ
Byggd 1908 i Marstal med detta namn,

såld från Danmark av S Friis i Mars
tal till Norge 1916.
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Marstal-bygde Gulli fra 1908, fotografert av Gunnar Ståhl 2.7.1966, galeas med et
norsk mellomspill.

1920 i januari såld av Th Elmenhorst i
Arendal till Bergkvara, där den döptes
om till GULLI och redades handlare
Johan Herman Wilhelm Nyström.
Den mätte 68,49 brt och 52,26 netto,
med dim: 22.15 x 6.19 x 2.24 m.

1925, mars såld till PR handlare Petter
Johan Andersson, Figeholm. Skep
paren ombord Knut Theodor Eng
ström tog ensam över fartyget 1926.

1930, mars såld till PR skeppare Johan
Manfred Johansson, Sandviken på
Öland. Året därpå flyttades hemorten
till Borgholm.

1953, feb såld till PR skeppare Anders
Andersson Kappel, Djursvik.

1970 i nov såld till Mr Ivan Marcus Tann
och George Michael Seymour-Sloan,
London. Tre år senare ankom den
uppriggad till brigg med namnet
BEAVER till Boston, Moss, där hon
numera skall finnas kvar som ett 200-
årsminne av nordamerikanska frihets
kriget. BEAVER var ett av de brittiska
skepp som bordades i Bostons hamn
1773.

I bladets nummer 2.1997 efterlyser Thor
alf Nilsen oplysninger om Arendals
skibe. Jeg bringer hermed et bud på
LAUGENI

Skibet, af træ, var bygget afV Mogen
sen på C Olsens Værft Nordre Redhavn,
København og leveret 11.1905 som
motordæksfartøj (sandpumper). Mål 26.5
x 6.2 x 1.7 m, 91.24 brt 33.27 nrt. Byg
get til Snedkermester Christian Johannes

S-291 31 KRISTIANSTAD

Gunnar Ståhl
V Vallgatan 8

Johansen, København som VIOLA av
København.

23.1.1923 indkøbes fra Norge som
LAUGEN I af et partrederi v
skibsfører H C Jensen, København.
Omdøbt AVANCE af Kastrup.

3.9.1927 overgår til skibsfører Andreas
Reter Hansen, København, som
enejer.

21.11.1936 overgået til et PR v F Chr
Rasmussen, Ballen.

5.2.1938 overgået til skibsfører Fr Chr
Rasmussen, Ballen, som enejer. Se
nere hjemsted Ballen.

21.4.1944 solgt til dykker Hans Edvard
Hjalmar Olsen, Aarhus.

20.12.1957 overgået til et PR ved sten
fisker P R K Madsen, Risskov.

21.8.1959 overgået til stenfisker P R K
Madsen, Risskov som enejer.

Jeg håber at dette kan hjælpe Hr Nilsen
lidt på vej. Jeg vil geme have lidt om
skibets tid i Norge, datoer for ejerskab,
samt hjemsted for skibet.

I SKIPET 4.96 etterlyste Krister Bång
opplysningar om ms ULLAHOLM som
han hadde observert og fotografert på
Hareid i juli 1996.

Det er rett - som Bång trur - at båten
har ein svensk bakgrunn. Båten er en
kryssar og var bygd av tre i Marstrand i
Bohuslän i 1936. Frå 1949 høyrde han

8.1908: Eieren under konkursbehand
ling.

1.3.1911 solgt til Entreprenør Peder
Nielsen, København, og straks videre
solgt til Firma F Janzen Söhne,
Rostock (Tyskland) og får muligvis
navnet CHRISTIAN.

13.9.1933: Solgt til skibsfører Frederik
Dhristian Rasmussen, Ballen, Samsø.
Hjemsted Rødvig. 92 brt 39 nrt.

10.12.1945 solgt til direktør Andreas
Ravn, Randers.

13.7.1946 solgt til skibsfører Valdemar
Nielsen, Hasle, Aarhus, hjemsted
Rødvig.

14.9.1957 solgt til stenfisker Peter
Rochard Klaudius Madsen, Risskov.

17.9 1965 overgået til Fru Ivy Alice
Madsen, Birkhede pr Ry som hensidd
ende i uskiftet bo efter stenfisker P R
K Madsen.

17.9.1965 solgt til Peter Madsens Rederi
AS, Risskov. Hjemsted Aarhus.

14.5.1969 udslettet som ophugget.

Gammel svenske

Børge Mikkelsen



heime i haram kommune nord for Åle
sund. Båten hadde kjenningssignal
LKHT og fiskerimerket M-48-H. Den er
67.6 fot lang og er på 63 brt. I 1960-åra
hadde han ein dieselmotor frå 1949 på
180 hk av ukjent fabrikat. Kva maskin
som er i båten no er ikkje kjent.

Båten hai* opp gjennom åra truleg vorte
nytta til mange ulike former for kyst- og
havfiske. M.a. vart han brukt til driv
garnsfiske etter sild i dei store sildeåra
på Vestlandskysten på 1950-talet. Over
bygg, maskineri og utstyr har gjennom
åra vorte modernisert, men skroget har
ikkje nokon gong vorte endra.

Siste eigar var partreiarlaget Hans og
Magnus Tomren på Haramsøy. 11989 tok
dei båten ut av aktiv drift og ville kon
demnere han. Ulstein og Hareid Dykker
klubb såg seg bruk i båtem som dykker
fartøy. Overdraging av båten ved kon
demnering kunne berre gjennomførast
som veming etter antikvariske retnings
liner. Dette vcart ordna ved at Ishavs
museet “Aarvak” i Brandal i hareid kom
mune overtok båten for veming i 1990.
Museet har frå før ishavsskuta AARVAK
(1912) som ein del av samlingane sine.
Veminga av ULLAHOLM skjedde i nært
samarbeid med Ulstein og Hareid
Dykkerklubb, som tok på seg alt ansvar
for drift og vedlikehald av båten. Sidan
1990 er det dykkerklubben som dispo
nert ULLAHOLM.

Red anm;

Ifølge Illustrert Norsk Skipsliste del 2,
1988, hadde ULLAHOLM ex SPAN
HOLM målene 22.16 x 5.76 m, med en
425 bhk Caterpillar innsatt i 1972.
I mine egne notater finner jeg SPAN
HOLM (63 brt, bygget 1936 av tre) inn
registrert som norsk i november 1949,
ex svensk ZENITH. Kanskje våre sven
ske venner har begynnelsen?

Leif Evertsson spør i SKIPET 2.97 side
45, etter et fartøy han kaller SYSTEVE.
Jeg tror det må dreie seg om følgende:
Bark YSTÄVÄ

645 brt, bygget på Buøya ved Eydehamn
i 1877 for regning av O B Sørensen,
Arendal. Byggeprisen skal ha vært kr
135.000, ferdig rigget. Navnet Wilhelm
sen kjennerjeg ikke til; såvidt jeg vet eide
Sørensen skipet hele tiden. Forliset ved

Mer om svenske

Magnus Sefland
Fylkeskulturkontoret

6400 MOLDE

Puerto Gallehgos mener jeg fant sted ändrades till FOSSEKALLEN. Fick
05.01.1901, ikke 1900. dåretter namnen BRIM, JALON och

Ukjent fartøy strykes ut norskt register.
Om det ukända fartyget i SKIPET 4.96 Skulle vara vffldi8t tacksam om Thor
sidan 55, JARLON, kan jag berätta vald Tønnevold to"* hialPa med
följande - ett oto av artrySet’ y iklet år av stor

Byggd av stål 1911 i Hasselt, möjligen mh esse.
med namnet GERDA. Tänkte även fraSa om na8°" norsk

Såldes den 5-9 1922 av herr Peter läsare kunde hjälpa mig med foton, helst
Bladt i Sonderburg, Tyskland, under ' svart-vitt' av f0'j ande >™*e
namnet GERDA till AB Förenade “"tyg.

Granitindu-strier i Göteborg, varved ms BORHAUG - Farsund
namnet ändrades till GRETA. Fartyget bygsd 1914 i Lista LFQB
var riggat som motor-skonert och var
försett med en motor om 35 ind. hk. Sål- ms BRIS II - Drøbak
des i april 1934 till Carl Allan Emanuel byggd 1898 i Vasseröd LFQT
Andersson i Linköping som senare i T _ _

o , -. 0,, r t ms COMETI - Koperviksamma manad vidaresalde fartyget till , , TT .. I .. T
,. c n •, c .c . , byggd 1920 Halso LKFPpartreden Sven Daniel Sonesson i Stock

möllan med Malmö som hemort. Hoved- ms DELPHINI - Haugesund etc
redaren ägde l/2 del och befälhavaren bysgd 1928 Århus LFTW
l/2 del.

Såldes den 7-l l 1936 för kr 32.000 DREGG - Namsos
till partrederi skeppare Sigfrid Johansson byggd 1919 Melsomvik LFUJ
l/2 del och befälhavaren l/2 del, ny rim/I
, _ J ms EWYI - Bergen
hemort Styrso. byggd 1930 Hälsö LKEI

Den 28-2 1938 anmäles att köpet den
7-11 1936 icke kunnat fullgöras varvid ms FRAKTFJORD - Tromsø
fartyget återgick till Sven Daniel Sones- byggd 1924 Landskrona LKQU
son och medredare, men såldes troligen
i februari 1938 till Rederi AB Edvard i ms FRANCONIA - Kopervik
Göteborg byggd 1926 Marstrand LKEJ

Såldes den 28-4 1942 for 40.000 kr ras pßjp,. Kopervik
av Rederi AB Edward i Göteborg till AS b ggd 1925 Djupvik LKJFL
Frostfilet i Trondheim, namnet GRETA
behölls tills år 1945, då fartyget indköptes ms INGELIN - Bergen
av Pollen Nilsen i Trondheim och namnet byggd 1917 Djupvik LJXC

En av Tore Olssons etterlyste ex-svensker, Delphin I ved Torgutstikkeren i Bergen,
fotografert vinteren 1975 av Per Alsaker

ToralfNilsen slutligen JARLON under vilket namn
fartyget hänger med till ca 1982 då det
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ms MORMOR - Namsos
byggd 1919 Göteborg LJSW

ms REITETIND - Ålesund etc
byggd 1926 Studseröd LJUY

ms RIGMOR - Fredrikstad etc
byggd 1920 Söndeled LLJZ

ms STROUD - Harstad

ms VARHOLMEN - Tromsø
byggd 1911 RååLKVE

ms VIKTORIA I - Kristiansund etc
byggd 1930 Olofsborg LKVE

ms WINDY - Bergen

Vore enormt tacksam om jag kunde få
köpa foton av ovanståande fartyg och
hoppas att de läsare som hai' foton av
några av dom tar kontakt.

Jeg viser til bildet på side 3 i SKIPET nr
2.97, fra Trondheim med bl a en Fjord
båt og rutebåten FJORDFART. Jeg kan
bidra med endel utfyIlende informasjo
ner:

Fjordbåten: Båtens navn på dette tids
punkt (1954) var GLASSHANS, eid av
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byggd 1930 Djupvik FKCV

byggd 1913 Studserød FHXF

Fjordbåt og Fjordfart

Ekebergsvägen 3
S-375 91 MÖRRUM

Tore Olsson

M A Hansens Glassmagasin i Trond- sunds Mek Verksted
heim. GFASSHANS kom til byen sam- Jeg søker informasjoner om hvor langt
me år fra Kystartilleriet på Agdenes og arbeidet var kommet i mai 1945 (var noen
ble tatt i bruk som reisendebåt på kys- kommet til utrustning?), og særlig om
ten. Fartøyet ble i 1954 innført i skipsre- den videre skjebne til disse skrogene i
gisteret som GLASSHANS med Norge. Tilsvarende betongskrog bygget
kjenningssignal FFBU. i Rotterdam var på dette tidspunkt også

I 1963 blir båten solgt til Birger Flat- kommet til Danmark for utrustning,
berg og Anton Feksen, Strinda, og mest Etter 1945 ble det igjen i Norge mange
sannsynlig brukt som reisendebåt. Flat- såkalte Kriegsfischkutter, av hvilke
berg og Feksen eide også Fjordbåtene noen ble satt i tjeneste i den norske ma-
HANS JØRGEN (påtent og ødelagt i rine, andre utlevert til USSR og USA og
Tågen, Farvik 10.1995) og SABRIN, noen også brukt som vesttyske fiskefar
senere SUNSHINE III (antakelig hug- tøyer.

KFK 338 av typen Kriegsfischkutter byggetfor tyskeme under krigen. Hvem kanfortelle
om slike i norsk etterkrigstjeneste?

Betongskip og KFK’er
Fjordbaten Fjordanger ex
Glasshans.fotografert av Ved sllltten av var det l Larvik ved
Atle Knutsen i 1996. Werft Liidwig Bauer under bygging 12

getpåTeneriffepå 1980-tallet). Fra 1965
ytil 1996 het båten SUNSHINE IV eid
at Arne B Daniels i Oslo og var i bruk
som lystbåt. Den ble ombygd og opp
gradert ved Kyrksæterørens Skibsværft
i 1965. Fra 1.1996 har den vært eid av
Jan-Egil Nordanger i Bergen, under nav
net FJORDANGER.

FJORDFART: Jeg kjenner denne bå
ten kun fra mitt arbeide med Fjordbåtene.
I mine notater serjeg at Fjordbåten VIKA
som var eid av skipper og fergeeier Ivar
Kolaas i Namsos fra 1950 til et stykke
inn på 1960-tallet, fra 12.9 1950 gikk i
rutebåtens FJORDFARTs ruter og førte
fomten passasjerer, stykkgods og post.
VIKA (følgelig også FJORDFART) an
løp Seierstadm Salsnes, Fund og Sals
bruket.

betongskip som skulle utrustes ved
Porsgrunds Mek Værksted og Lange-
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Trolig er noen av disse KFK’er kommet
i bruk i den norske fiskeflåten, men jeg
har aldri funnet spor etter dem i skips
registrene.

Jeg er interessert i alle opplysninger
for tiden etter 1945.

Norske Fina köpte 1973 tankläktaren
NYNÄS XII och gav hon namnet FINA
V. Fartyget var byggd 1860 i Stockholm
som passasjerångaren UPSALA. Hon lär
för övrigt ha haft kvar sin originalång
maskin till 1948, då hon köptes av Nynäs
Petroleum och byggdes om till asfalt-
pråm.

Hon skall senare ha sålts till Island.
Är det någon som vet, om hon fortfarande
finns kvar och har ett foto av henne som
FINAV?

Jag skulle också vilja ha uppgifter om
dimensioner, lastkapacitet och farts
område som norsk.

Gerhard Flatebø, Marmorveien 2A, 3150
Tolsvrød, er interessert i opplysninger om
m/k MANNSFJELL, ombygget hos
Eidsvik i Uskedalen (Kvinnherad) under
krigen, lengde ca 70 fot, maskin 50 hk
Wichmann. Eier var Bergen Preserving
AS inntil ca 1958, hvoretter solgt nord
over til Harstad-området.

Kan noen hjelpe meg med historien til
følgende skip, alle bygget på AS Stord;
ACHILLES Bygget 1953,

bygg nr 25, bergingsbåt
TOPAS Bygget 1955,

bygg nr 27, tankskip
KONGSHOLM Bygget 1957,

bygg nr 36, tørrlasteskip

Ymse etterlysninger

S-426 53 Västra Frölunda

Stord-bygg

Theodor Dorgeist
Klingenhöhe 50

D-48291 TELGTE

Torsten Hagnéus

Fumlyveien 40

Lägatan 9

LeifNilsen

5400 STORD

Red anm:
AS Stords bygg nummer 25 ble bestilt
av Norsk Bjergningskompagni AS, Ber
gen, som bergingsbåt, kostnadsregnet til
1.8 millioner kroner. Skroget ble imid
lertid subkontrahert til Gravdal Skips
byggeri på Sunde, men utmstet på Stord.
Ved levering 4. desember 1953 bar den
navnet ACHILLES, arvet fira en tidligere
sliter. Opprinnelig 174 brt, 103.8/22.7/
8.7 ft, med 4-syl Wichmann på 600 bhk.

I oktober 1972 ble den solgt til Sam
eiet Fox, Oslo, først med Samuelsen &
Galtung som disponentfirma og med
navnet FOX, men etter noen uker over
ført til M J Ødegaard AS i Ålesund. I fe
bruar 1973 ble båten kjøpt av Ødegaard
og omdøpt MAX MAMMUT senere
samme år. 11977 ble den omfattende mo
dernisert, med en 6-syl MaK på 1500 bhk
(bygget i 1964), samtidig som bakken ble
bygget opp. Ti år senere ble en nyere
maskin av samme merke og ytelse satt
inn. den er fortsatt i bruk hos Ødegaard
Berging i Ålesund.

Stords byggenummer 27 var det siste av
tre noenlunde like tankskip fra verftet.
Med navnet TOPAS ble det levert i ok
tober 1955 til Skips-AS Saphir (Edvin
Endresen), Stavanger. Den var ca 30 fot
lenger enn verftets bygg nr 23 og 24, le
vert som RICHARD AMT .TE ogVTBRAN
i 1953 og 1954, og låstet 5325 tdw.

TOPAS kom i norsk eie til å seile mye
i fart på Mellom-Amerika med spesial
produkter og smørolje, inntil den i fe
bruar 1964 ble overlevert til franske kjø
pere, Societe Petromer og skiftet navn
til PETRO BORDEAUX. Den videre
skjebne kan kort summeres slik:

Stords byggenummer 36, Kongsholm levertjuli 1957. Jenssens Foto via red.

1968: Australian Oil Refmery Pty Ltd,
omdøpt CALTEX PORT KEMBLA.

1972: Caltex Oil (Australia) Pty Ltd,
Sydney.

1975: Singapore Bunkering Service (Pty)
Ltd, Singapore, ASIAN GUAR
DIAN.

1976: Guardian Line Pte Ltd, Singapore.
1980: Matsuy Tankers SA, Panama om

døpt SIRIUS II.
1981: Orange Energy Tankers SA, Pa

nama, omdøpt ORANGE ENERGY.
1982: Naviera Sentosa S de RL, San

Lorenzo, BUNGA MAWAR.
1983: Solgt til opphugging i Thailand for

USD 62/ldt, avgikk Singapore Roads
26. juli 1983 for Bangkok, hvor den
ble levert 26. juli til Thai Steel & Iron
Coip Ltd.

Brødrene Olsen, som inntil shipping-kri
sen på 70-tallet var ett av Stavangers mest
aktive rederier, bestilte i tidlig i 1955 to
shelterdeckere på ca 5900 tdw. Det dreide
seg om søsterskip bygget til samme teg
ninger og spesifikasjoner, men fra to for
skjellige verksteder. Den første kontrak
ten gikk til AS Stord Verft som bygge
nummer 36, den andre til Ekensberg Varv
i Stockholm. Begge ble levert i juli 1957,
KONGSHOLM fra Stord og KONGS
BORG fra Ekensberg, vakre og velpro
posjonerte skip med 5 luker og maskin
og innredning akter.

Stord-skipet, KONGSHOLM, ble på
5905 tdw og levert til Skips-AS Kongs
borg og Skips-AS Activ (Brødrene Ol
sen), Stavanger. Det gikk inn på et 5 års
T/C til Canadian Gulf Line med trefored
lingsprodukter og papir mellom Canada
og USA. Etter utløpet av certeparti-pe-
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noden ble det i oktober 1963 solgt til OY
Oceanfart AB (Birger Krogius), Helsing
fors og fikk navnet HELIOS. Dette fin
ske rederiet hadde allerede kjøpt søste
ren, i 1958, som HERAKLES.
Byggenummer 36 fikk følgende videre

skjebne:
1972: Hermes Sea-Trade Corp, Piraeus,

1978: Calavria Cia Naviera SA, Piraeus

1981: Omdøpt ALEXANDER.
Strøket Lloyd's 1986.

Veteran- og museumsskip
Stefan Lipsky er i ferd med bind 3 av
Classic Ships, om alle verdens veteran
og museumsskip, et bind som også vil
omfatte norske fartøyer. Han er interes
sert i å komme i kontakt med alle som
kan være behjelpelige med informasjo
ner og fotografier av slike skip, eventu
elt med eieme/foreningene som eier dem.
Ta kontakt (gjeme på engelsk) via

Hvem kan hjelpe meg med et biide av
linjeskipet Castleville, sjøsatt 1941 ved
Framnæs Mek Verksted for rederiet A F
Klaveness & Co AS, Oslo.
Ta kontakt med

Kystverket overleverte 21. august for
syningsskipet Oksøy som gave til Stif
telsen Bredalsholmen Dokk og Fartøy
vemsenter i Kristiansand.

Derved er et fullt intakt og operativt
skip på 330 brt og med en stor grad av
originalutstyr fra 1962 kommet inn un
der bevaring. Rapportert av Odd Birke
land og fotografert av Alf J Kristiansen.
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fremdeles som HELIOS.

som MINERVA.

Verlag Gert Uwe Detlefsen,

D-23795 BAD SEGEBERG

Castleville

Riihimåkistrasse 38 a,

Ejnar Myslowitz

DK-5600 FAABORG
Assensvej 111

Årsmøte for 1996 ble avholdt i Brevik Møte no 4 ble avholdt på Sjøfartsmu-
11. mai. Vanlige møtesaker og valg av seet i Oslo. Vanlige møtesaker også her.
nytt styre. Hele styret ble gjenvalgt. Så avholdt Svein Erik Jacobsen et fore-

Etter møtet var det omvisning på drag om båtene tilhørende Slemmestad
Trafikksentralen, så båttur opp til Pors- Sementfabrikk. Dette var også midt i
grunn og videre omvisning på Sjøfarts- blinken for de fleste,
museet. Alt var bra, bortsett fra været -
regn hele tiden på fjorden. Det var noe Det er ikke lett åfå ideer til nye på-
åse av båter, men det var heller ma- funn, men en håper stadig. Hvorfor sit-
gert utbytte. ter vi på hver vår tue, - kunne det ikke

Neste møte var på Redningsselska- være bra å samarbeide fra tid til an-
pets museum i Horten 21. september. nen?
Det viste Per mndt, samt hadde en info Videre håper vi stadig på innlegg i
om selskapets båter. Så bar det opp i LOKALEN, hvem blir den første? Vi-
annenetage til vanlig møte. Det ble gitt dere har vi hatt to runder med lotteri,
blomster til Gunnar Aadne. som nylig noe som gjør at vi har bedre økonomi,
hadde passert 80 år, og til Per for alltid Det betyr at vi har muligheter for å
åpent hus. Ellers foregikk møtet i faste finne på noen sprell, uten at det går ut
fonner. over kassabeholdningen. Det er formelt

Møte no 3 ble avholdt i Tønsberg, en venneforening som står for lodd-
nærmere bestemt i lokalene til bilde- salget. Vi håper på noe større salg, så
galleriet til Tønsberg Sjømanns- bare kom igjen. Det er stadig mulig-
forening, et lokale hvor historien nær- heter til å skjenke gevinsten Vi hai- også
mest oset av veggene. Det ble avholdt igang fotosirkel, nå med to forskjellige
vanlige møtesaker, for så ågå over iet på gang. Blir du den neste som melder
foredrag om Liberty-skip. Det foregikk deg på?
i ca 2,5 time, men det var ikke nok, så Arne Gundersen
Rolf K Kristensen fortsatte helt til vi Formann NSS/Ø
nærmest ble hevet ut.

I
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Medlerasnytt

Nye medlemmer 13.05.1997 - 31.08.1997

42 Walther J. Wold Postboks 98 4360 VARHAUG
216 B Arne Holm Åkervikåsen 34 5415 LITLABØ

1532 Mona Samdahl Sivert Thorstads vei 9 A 7080 HEIMDAL
1533 Wilhelm Svendsen Gimle 5 9500 ALTA
1534 Eivind Håkonsen Buvikfeltet 30 4260 AVALDSNES
1535 Kåre Nygaard - 9700 LAKSELV
1536 Helge Bratvær Johansen Kariveien 8 6500 KRISTIANSUND
1537 0 Tom Sæthre Vesthellinga 17 1315 NESØYA
1538 Amleif Iversen Nordlysvei 44 9600 HAMMERFEST
1539 E. Geunther Postboks 28 4561 VANSE
1540 B Ivar Uglenes Stølsmarka 33 5102 ALVERSUND
1541 B Historiegruppen Aker Stord

v/Leif Nilsen Furuliveien 50 5400 STORD
1542 Bjørn Tandberg Lauervik Terrasse 17 4550 FARSUND
1543 Bjørn Isaksen Lindholmvei 5 3133 DUKEN
1544 B Knut Hamre - 5440 MOSTERHAMN
1545 John Erik Opheim Rafoss 4480 KVINESDAL
1546 Kjell F. Sjo - 9715 KOKELV
1547 Henry Brox Postboks 137 (Rambergvn.16) 9975 GAMVIK
1548 Torleiv Osnes Tverrveien 38 4260 TORVASTAD
1549 0 Olafsen Bog & Papirhandel Postboks 563 3101 TØNSBERG
1550 Tore Veavik Postboks 474 9001 TROMSØ
1551 Jan I. Bendiksen Møllevei 34 4262 AVALDSNES
1552 Jan Benny Johansen Liervei 6 4815 SALTRØD
1553 Frank Gårseth Balstad 9436 KONGSVIK

11 B Ketil Bredrup
Dødsfall:

5024 BERGEN

Komgeringer/adresse endringer m.m.:
389 Frank Holten AnnaEegsgt. 1 4250 KOPERVIK
549 0 Atle Wilmar Granebakken 41 1284 OSLO
691 Bemer Larsen Mørkevedtråkket 11 8026 MØRKVED
723 0 Odd Næss Dagaliveien 30 0391 OSLO

1494 Tor Martinsen Skavåsen 14 9020 TROMSDALEN
1496 B Odd Rørtveit Postboks 29 5150 AUSTRHEIM

Strøket på grunn av manglende kontingentinnbetaling;

46 0 548 0 589 0 623 0 1167 0 1223 0
1230 0 1314 0 1322 0 1387 0 1399 0 1405 0
1406 0 1416 0 1438 0 1462 0
850 B 1146B 1229 B 1422 B

D 769

241 371

R 1070 US 250

504 540 573 718 890 983 1003 1068 1132 1188 1211
1221 1313 1340 1344 1407 1412 1425 1426 1431 1440



M/S KELDAN LIOO - Seveland Bilimport Håkon Kristiansen, Sevelandsvik/Haugesund.

M/S CAROLINE GLACIAL LIMH - West Contractors AS, Førdesfjorden/Bergen

M/S NYVING

M/S ANDENESFISKI LIJF

M/S HYDRO LIOJ

M/S NORTHERN SUPPORTER LIPE - Sævik Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund

M/S CARMONA

M/S THORBJØRN LILU

M/S BOA SWORD LIPC

M/S MARBLE FJORD LIPL

M/T BERGE HUGIN LHQW - Partrederiet Berge Hugin DA (Bergesen DY ASA), Oslo/Stavanger

M/S ICE LADY LIPR - Ice Lady AS, Båtsfjord/Vardø.

M/S BOA TOR LIOW - Taubåtkompaniet AS, Trondheim
12.02. 408 brt. -ex Malta reg. BOA TOR

M/S SILVER HARVESTER LIPN - Sætremyr KS, Ålesund

M/S JENKA BOY LFUH - Runar Myhrvold, Haugesund

M/S ROYAL CORONA LK5815 - Daf Norge Import AS, Råde/Oslo
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10.01. 320 brt. -ex Færøyane reg. KELDAN

13.01. 1.146 brt.

13.01. 395 brt.

14.01. 1.497 brt.

15.01. 16 brt.

15.01. 1.969 brt.

21.01. 212 brt.

24.01. 24 brt.

27.01. 2.024 brt.

27.01. 3.074 brt.

28.01. 66.538 brt.

30.01. 294 brt. -ex finsk reg. ICE LADY

12.02. 2.335 brt. -ex Nigeria reg. SAIDA

17.02. 22 brt. -ex norsk JENKA BOY

17.02. 25 brt.

LIPJ

LIOZ

Berge Hugin i Stavanger i april 1997, fotografert av Olav Moen.

Norsk Ordinært Register - NOR

-West Contractors SD, Ølensvåg (12)
- Jakob Einarsen, Akrehamn/Kopervik
- ex dansk reg. SAXO
- Andenes Havfiskeselskap A/S, Andenes/Sortland
- Kværner kleven Leirvik AS, Leirvik i Sogn (268)
- Halvard Bratli, Kvaløysletta/Tromsø
- ex tysk reg. KIM

- ex Br. reg. SUFFOLK SUPPORTER
- Storvik Shipping ANS (Jan Inge Storvik), Vestsmøla/Kristiansund (M
- ex svensk reg. CARMONA
- Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Oslo
- ex svensk reg. RASMUS
- Taubåtkompaniet AS, Trondheim
- ex NIS reg. FAR SWORD
- Boreal Shipping AS c/o Bergen Shipping, Bergen
- ex Jugoslavia reg. MARBLE FJORD

- Samsung Heavy Industries Co. Ltd., Koje (1160)

- ex Cayman Isl. reg. CHUEN

I é

-333-SM)



M/T SENJA LIHR - Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø

M/S NORMAND HUNTER LIMY - Soleng A/S, Skudeneshavn

M/S VALANES

M/S GUARD VALIANT LIQC

M/S ØYSUND LIAH

M/S SKIRNIR LHMS

M/S LOUISE LIHE

M/S MELØYTIND LIPV

M/S IN EXCESS LIKE

M/S TRANS SEA LIQH

M/S NORDNORGE LIIH

M/S BASTØ I LIPT

M/S FAR MINARA LIQP

M/S ROYAL WIKING LIOR

M/T STENA AKARITA LIQO

M/S TROMSØ LIOA

M/S RANGO LIQS

M/S BOA CAPTAIN LIQU

M/S SKS TRENT LACP5

M/T WILMA YANGTZE LAZZ4 - Parallel Maritime Inc. (Anders Wilhelmsen & Co. AS, Oslo), Monrovia/Oslo

M/S HOLMSUND LADN5 - Partrederiet M/S Holmsund ANS (New Partner AS), Oslo

M/S GRINNA LADR 5 - Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen

M/S SKAUBOARD LACF5 - Skausea KS (B . Skaugen Shipping AS), Oslo

M/S TUNADAL LADP5 - B & N Gorthon Lines AS (Bylock & Nordsjøfrakt Sea Partner AS), Sarpsborg

M/S SKAUGUM LACV5 - Skaufem KS (B. Skaugen Shipping AS), Oslo

M/T REBECCA LADG5 - Samari Limited (Intercon AS, Oslo), Dauglas/Oslo.

M/S SPAR TOPAZ LADT 5 - Spar Shipping AS, Kokstad/Bergen

M/S NORA LADS5 - Henley Shipping Limited (Th. Jacobsen & Co. AS, Sbg), Monrovia/Sarpsborg

M/S TINITA LADX5 - Ugland Shipping AS, Grimstad

19.02. 1.400 brt. - Stocznia Marynark Wojennej, Gdynia (NS503)

21.02. 1.367 brt.

24.02. 436 brt.

24.02. 551 brt.

25.02. 306 brt.

26.02. 25 brt.

28.02. 38 brt.

28.02. 58 brt

04.03. 17 brt.

12.03. 3.382 brt.

14.03. 11.384 brt.

14.03. 5.505 brt.

19.03. 1.631 brt.

20.03. 25 brt.

20.03. 58.928 brt.

25.03. 1.991 brt.

26.03. 161 brt.

26.03. 1.658 brt.

03.01. 63.515 brt.

03.01. 79.494 brt.

08.01. 9.261 brt. -ex svensk reg. HOLMSUND

09.01. 1.545 brt. -ex St.Vincent og Grenadies reg. GRINNA

13.01. 34.885 brt. - Jiangnan Shipyard, Shanghai (H2222)

13.01. 9.261 brt. -ex svensk reg. TUNADAL

14.01. 27.552 brt. - Jiangnan Shipyard, Shanghai (H2224)

24.01. 22.155 brt. -ex Panama reg. AZTECA I

22.01. 16.282 brt. -ex DIS reg. ROMØ MÆRSK

28.01. 1.999 brt. -ex nederlandsk reg. NORA

29.01. 24.625 brt. -ex Panama reg. TINITA

UPS

Norsk Internasjonalt Skipsregister - NIS

- ex Italia reg. A.H.CAMOGLI, ex norsk reg. EDDA STAR
- Nordkapp Havdrift AS, Vannvåg/Troms? (T-l-K)
- ex islandsk reg. GEIRIPETURS
- Tananger Offshore AS, Tananger/Haugesund
- ex Br. reg. M VALIANT, ex norsk reg. STRILTREFF ex MANON
- Bømlo Brønnbåtservice AS, Bremnes/Bergen
-Aas mek. VerkstedAS, Vestnes (144) - S.C.Santieml Naval Tulcea S. (232)
-P. H. Opdal AS, Husnes/Bergen (B. 1994)
- Andor Tveit Båtbyggeri, Sunde i Sunnhordland (52)
- Akerresturanter A/S, Oslo
-American Marine (Singapore) Pte. Ltd., Singapore (49-119)
- Ofotens og Vesterålens Dampskibsselskap ASA, Narvik
- Båtutmstning AS, Rubbestadneset (101)
- EPM Engineering and Project Management Holding AS,Oslo
- ex ?? reg. PENELOPE ID
-AS Euro Trans KS, Nesttun/Bergen
- ex NIS reg. TRANS SEA
- Ofotens og Vesterålens Dampskibsselskap ASA, Narvik
- Kværner Kleven Ulsteinvik AS, Ulsteinvik (266)
- Bastø Fosen AS, Trondheim/Moss
- Fosen mek. Verksteder AS, Rissa (65)
- Farstad Shipping ASA, Ålesund
- ex Isle of Man reg. FAR MINARA
- Rolf W. Jacobsen AS, Bleik/Sortland
- Eurobåt AS, Deknepollen (3)
- Nordic Akarita KS c/o Fiba Prosjekt Management AS, Oslo/Grimstad
- ex NIS reg. STENA AKARITA
- Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø
- Myklebust mek. Verksted AS, Gursken (19)
- Rango AS, Skrova/Svolvær (N-21-V)
- ex svensk reg. VÄSTERLAND
- Taubåtkompaniet AS, Trondheim
- ex Singapore reg. SALVICEROY

- Obo Ship Four Limited (Norship AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen
- Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (957)

- Dalian New Shipyard, Dalian (TI500-1)
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M/T EDZARD

M/S HANNE CHRISTINE LADW5

M/SSPARTHREE LAEH5

M/T HORDAFOR PILOT LADM5

M/T SITAKATHRINE LAEG5

M/S SPAR OPAL LAEJ5

M/T KRONYIKEN LADC5

M/S GEOFJORD LADU5

M/S SFINX LHQU3

M/S ORIGO REEFER LAEF5

M/T SOLVIKEN LADB5

M/SALLYANG LAEB5

M/S MUNKSUND LAD05

M/S SPAR EIGHT LAEL5

M/T SOLSTRAUM LDEB3

M/T LISTRAUM LDRY3

M/S FAR SERVER LEAN3

M/T BERGSTRAUM LHTR3

M/T CHRISTINA LIJG3

M/S GARDSUN LHBF3
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Kjølebåten Skaftafell er kommet tilbake i NIS som Origo Reefer av Bergen. Fotografert i Egersund 20. juli av Bjøm Ottosen.

31.01. 2.969 brt.

30.01. 16.282 brt.

07.02. 22.235 brt.

11.02. 1.616 brt.

12.02. 43.733 brt.

17.02. 16.861 brt.

19.02. 79.544 brt.

20.02. 2.737 brt.

21.02. 2.062 brt.

26.02. 2.119 brt.

27.02. 79.533 brt.

28.02. 1.698 brt.

07.03. 9.261 brt.

07.03. 22.300 brt.

07.03. 3.998 brt.

07.03. 3.998 brt.

07.03. 2.610 brt.

07.03. 6.045 brt.

07.03. 6.045 brt.

10.03. 3.026 brt.

LADH5 - Pemile Limited (Intercon AS, Oslo), Douglas/Oslo.
- ex DIS reg. ROBERT MÆRSK
- Skips Christine AS (Jenset Rederi AS), Midsund/Molde.
- ex tysk reg. CARIBBEAN BREEZE
- Spar Three KS (Spar Shipping AS), Kokstad/Bergen.
- ex Panama reg. SPAR THREE
- Hordafor AS, Bekkjarvik/Bergen.
- ex Singapore reg. ESSBERGER PILOT
- Sitakathrine AS (Tschudi & Eitzen AS), Lysaker/Oslo.
- ex Liberia reg. SITAKATHRINE
- Spar Shipping AS, Kokstad/Bergen.
- ex Malta reg. MATANE, ex NIS reg. FEDERAL MATANE
- Kronviken AS (Bay Shipping Company AS), Øvre Ervik/Bergen
- ex Liberia reg. EURUS
- KS Geomaster (Geoshipping AS), Øvre Ervik/Bergen
- ex Panama reg. WHALLEY SUPPORTER
- Frostfjord KS (Tor Husjord Management AS, Narvik), Trondheim/Tromsø.
-ex NOR reg. SFINX
- Origo Shipping AS, Søreidgrend/Bergen.
- ex Kina reg. QUN YING, ex NIS reg. SKAFTAFELL
- Solviken AS (Bay Shipping Company AS), Øvre Ervik/Bergen.
- ex Liberia reg. CORUS
- Bulkvang AS, Greåker/Måløy.
- ex St.Vincent og Grenadies reg. ALLVANG, ex NIS reg. ALLVANG
- B & N Gorthon Lines AS (Bylock & Nordsjøfrakt Sea Partner AS), Sarpsborg
- ex svensk reg. MUNKSUND
- Spar Eight KS (Spar Shipping AS), Kokstad/Bergen.
- ex Panama reg. SPAR EIGHT
- Solstraum KS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.
- ex NOR reg. SOLSTRAUM
- Listraum KS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.
- ex NOR reg. LISTRAUM
- Farstad Shipping ASA, Ålesund.
- ex NOR reg. FAR SERVER
- Bergstraum KS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.
- ex NOR reg. BERGSTRAUM
- Christina Shipping KS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen.
- ex NOR reg. CHRISTINA
- Gards Rederi AS, Lysaker/Tønsberg.
- ex NOR reg. GARDSUN
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M/S SKS TAGUS LADI5 - SKS Obo Holding Limited (V Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Bergen.
14.03. 63.515 brt. - Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (958)

M/S TAKAMINE LACT5 - KS Benargus AS & Co. (Wilhelmsen Lines AS), Lysaker/Tønsberg.
18.03. 49821 brt. - Sumitomo Heavy Industries Ltd., Oppama (1215).

M/S SPAR EMERALD LAEN5 - Spar Shipping AS, Kokstad/Bergen.
26.03. 20766 brt. -ex Panama reg. MOCKINGBIRD

M/T AGRI VIKING LAED5 - Hydroship A/S, Porsgrunn

Januar 1997:
M/S ACTANTUS (LFTT) (111/-/1930) ex DAVID - 75 fra Edgar
Svendsens Eftf. AS, Gressvik/Fredrikstad til J. K. B. Trans AS, Gress
vik/Fredrikstad.
M/S AQUAFISK SENIOR (JWUO) (164/228/1958) ex HALLA
RØY - 89 ex GAMEL - 66 - fra Bømlo Brønnbåtservice AS, Brem
nes/Bergen til Solund Brønnbåtservice AS, Krakhella/Bergen.
M/S ARILD VIKING (LAIM) (1.413/1.839/1985) ex KING
SUPPLER- 89 ex SCHELDE- 88 sjøsatt som BALDER SCHELDE
- fra Arild Viking AS, Kristiansand til Sævik Shipping AS, Fosna
våg/Ålesund, omdøpt til NORTHERN COMRADE.
M/S ASTRID ERIKA (LGNQ) (86/-/1979) ex TITANIA - Part
rederiet Meyer-Knudsen, endret adresse til Stavanger.
M/S BEN VIKING (LDXT) (2.335/2.880/1992) -fra Viking Supply
Ships AS, Kristiansand til Sævik Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund,
omdøpt til NORTHERN CORONA.
M/S BIRGER (LNLE) (100/-/1947) ex BRIO - 84 - samme som
ACTANTUS.
M/S BRENDA VIKING (LDYA) (2.345/2.783/1993) - fra Viking
Supply Ships AS (Viking Management A/S), Kristiansand til Sævik
Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til NORTHERN
CHALLENGER
M/S BULK NORD (LEJT) (444/-/1959) ex M/S PER KNUT - 87
ex ASTOR - 75 ex ADMIRALENGRACHT - 66 - samme som
ACTANTUS. (= avrigget til lekter)
M/S BULKO (LKPK) (685/833/1967) - fra Karl J. Kårbø, Sagvåg/
Bergen til Partrederiet Vik Bulk ANS (Severin Johan Vik), Helgøy
sund/Bergen.
Lekter CONMIX I (LK2111) (1.959/10.000/1975) ex ? - fra Nor
wegian Contractors A/S, Stabekk/Oslo til Marquip AS, Hinna/Oslo.
Lekter CONMIX H (LM5274) (1.944/10.000/1975) ex MØRLAND
BARGE NO. 4 - 89 - samme som CONMIX I.

Tankbåten Fjordtank ble solgt
i januar og er herfotografert
av AlfJ Kristiansen 24.
januar 1997 under sitt nye
navn Glenn Star.

31.03. 13500 brt. - Hitachi Zosen K.K., Ariake Works, Kumamoto (4903).

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

M/S DOLMSUND (EDBW) (36/-/1964) ex FLATANGER-90-
fra Kvemhusvik Skipsverft A/S (Otto J. Lien), Melandsjø/Namsos til
Vikinglaks AS, Dolmøy/Namsos.
M/S EIVINDVIK (LFOL) (48/-/1972) - fra Stord Cmise Service
AS, Sagvåg/Bergen til Flekkefjord Bulk AS, Flekkefjord, omdøpt til
ANN MARI.
M/S EKSTRAND (LKJH) (49/-/1911 ) ex BOY LESLE - 39 - För
eningen Seilkutter Ekstrand (Gudrun Ame), Arendal, omdøpt til BOY
LESLIE.
M/T FJORDTANK (LCBO) (833/1.460/1969) ex BITANK - 94 ex
TOTAN - 93 - fra Fjordtind AS, Måløy til Gevostar Tanker AS, Hafrs
fjord/Haugesund, omdøpt til GLENNSTAR.
M/S FRØYVIKING (LNBY) (144/-/1955) ex POLARSILD - 96 -
fra Frøyfisk AS, Sistranda/Trondheim til Sjøtransport AS, Straum
sjøen/Sortland, omdøpt til VIKANFJORD.
M/T HAVNESERVICEI (LFIO) (82/-/1966) ex SOTRABUNKER
1-91 ex NOROL 29 - 91 - fra A/S Havneservice, Ålesund til Vest
tank AS, Ålesund, omdøpt til VESTTANK.
M/S ISEGRAN (LNSS) (78/-/1939) ex SVELVIKSAND - 90 ex
ANGER - 50 - samme som ACTANTUS.
M/S MAGNUS VIKING (LLQD) (1.899/3.060/1983) ex
NORTHERN CLIPPER - 89 - fra Viking Supply Ships AS, Kristi
ansand til Sævik Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til
NORTHERN GENESIS.
M/S J. M. JOHANSEN (93/-/1949) ex IS KONGEN - 92 ex
MESSALINA - 80 ex J. M. JOHANSEN - 79 - fra Nordkappcruise
og Maritim Service AS, Honningsvåg/Tromsø til AS Preco, Oslo/
Tromsø.
M/S MONIKA VIKING (LDYP) (2.345/2.783/1992) - fra Viking
Supply Ships A/S (Viking Management A/S), Kristiansand til Sævik
Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til NORTHERN
CRUSADER
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M/S ODIN VIKING (LKOF) (1.345/1.150/1982) - fra Consensus
Supplier KS (Det Nordenfjeldske D/S), Trondheim til K/S Offshore
Tjeld, Tromsø, omdøpt til TROMS TJELD.
M/S OSKAR (LEDE) (78/-/1952) ex NORDRYGGEN- 93 - samme
som ACTANTUS.
Lekter SAPO II (LK5191) (282/—/1951) ex ? - samme som
ACTANTUS.
Lekter SAPO HI (LMHV) (263/300/1939) ex FJALIR - 73 ex KON
DOR - 47 - samme som ACTANTUS.
M/S SIRA ODIN (LHXF) (1.204/1.300/1983) ex SIRA GIRE - 83
- fra KS Sira PSV (Brødrene Klovnings Rederi AS), Haugesund til
Sævik Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til NORTHERN
PRINCESS.
M/S SJØKRAFT (JXQR) (87/-/1968) ex G. UNGER VETLESEN
- 89 - fra Flekkefjord Bulk AS, Flekkefjord/Bergen til Svein Rune
Børslid, Mathopen/Bergen, omdøpt til G. UNGER VETLESEN.
M/S SJØSPRINT (LKFE) (27/-/1981) ex FRØYSPRINT - 96 ex
STRANDFART - 92 ex SNERTEN - 89 ex SJØVAKT - 87 - fra AS
Romsdalsfjord, Midsund/Trondheim til Partrederiet Brødrene Johan
sen ANS, Kjøpsvik/Narvik.
M/S STRILVAKT (LAGW) (570/350/1951) ex STRILBAS - 82 ex
MØREBAS - 80 ex MØRETRÅL I - 66 - fra P/R Strilvakt ANS
(SimonMøkster Shipping AS), Stavanger til Strilvakt AS, Stavanger.
M/S STRILVARD (LANG) (843/850/1952) ex POLARSON - 89
ex TORSON - 82 ex MELØYVÆR - 76 ex THORVARD - 67 - fra
P/R Stril Surveyor ANS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger til
Stril Surveyor AS, Stavanger.
M/S STRØNSTAD (LGCV) (165/-/1955) - fra Vesteraalens Støtte
forening SHV-514, Myre/Stokmarknes til Vesteraalen Distrikts Støtte
forening SHV-922, Myre/Stokmarknes.
M/S TANGHOLM (LHIB) (32/-/1925/51) ex SKOLMEN-74-
fra Åfjord Froskemannsklubb (Annar Grøtting), Åfjord/Trondheim
til Medgar AS, Trondheim.
M/S TARA (LENS) (43/-/1973) ex KILA - 90 - ex ONANATTA -
81 ex RUSSELL - 80 - Egil Olsen, endret hjemsted fra Haugesund
til Risør.
M/S TINGVIK (LLUN) (208/332/1956) ex TOLLEVIK - 82 ex
FJORDSTEIN - 75 ex UNLIS - 73 ex LYSAKERTANK - 70 ex
S7RSTRAUM - 63 - fraTingfart AS, Kopervik til Jan Angel, Herøy/
Sandnessjøen, omdøpt til STEFFEN.
M/S TOJO (JWRX) (293/—/1957) ex LANTO - 76 ex SKRUE -
71 ex ASKA -67 - samme som ACTANTUS. (lekter)
M/F TOMMA (LKLW) (514/—/1973)-fra Helgeland Trafikkselskap
AS, Sandnessjøen til Ofotens og Vesterålens Damp-skibsselskap AS,
Narvik, omdøpt til RENGA.
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Februar 1997:
M/S ATINA (LAOD) (3 1/-/1 971) ex SJØGUTTEN- 92 - fra Kvitsøy
Senter AS, Kvitsøy/Bergen til Hyseskjæret ANS (Svein Aamot),
Molde/Bergen, omdøpt til HJERTØY.
M/T BJARKØY (LMCG) (1.126/1.351/1970) ex ESSO BERGEN
- 95 - fra Troms Fylkes Dampskibsseselskap A/S, Tromsø til Olav
Haugland, Loddefjord/Bergen, omdøpt til BERGEN NORDIC.
M/S BRISENFJORD (LGZR) (31/-/1948) ex KRISTIAN
DOLMEN - 91 - fra Bjøm Madsen, Lommedalen/Tromsø til Pål
Storehaug, Rud, Espen Opheim, Oslo, Ståle Hellsjø, Oslo, Ståle Kvi
tel, Oslo, Knut Erik Lindseth, Bærums Verk, Ame Reinholt Ziegler,
Sandvik og Paul Andreas Rasmussen, Oslo. Båten er reg. i Tromsø.
M/S ERLING SENIOR (JXEI) (99/-/1959) ex BILTRAFIKK FEM
- 87 - fra Erling Johnsen & Sønn A/S, Tromsø til Viking Cruise AS,
Oslo/Tromsø.
M/S FELICIA (LIYW) (26/-/1944) ex ? fra P/R Børslid (Svein Rune
Børslid), Mathopen/Bergen til Geir Tyborgnes og Lars-Terje Vabø,
Lindås/Bergen.
M/S FJALERBUEN (JXLP) (26/-/1941) - fra Harry Pedersen, Kris
tiansand/Bergen til Ame Erik Ryen, Herre/Bergen.
M/S FOXEN 2 (LEYZ) (34/-/ ) - fra Saugbruksforeningen,
Halden til Norske Skogindustrier ASA, Skogn/Halden.
M/S FRØYVIKØY (LIHJ) (24/-/ 1 901) ex KVALSUND - 66 - fra
Roald Berg Andersen, Brønnøysund til Amanda Berg Larsen, Brønn
øysund
M/S GRIP SUPERIOR (LHKG) (288/—/l986) ex WESTERN
THUNDERBIRD - 95 ex BØE JUNIOR - 89 - fra Gripfisk Trans
port AS, Kristiansund til Grip Skipsinvest AS, Kristiansund.
M/S GULLBAS (JWZH) (3.149/2.690/1986) - Gullbas AS, Fosna
våg/Ålesund, omdøpt til NORTHERN COMMANDER.
M/S HAVBLOMST (LHOL) (247/457/1962) ex FJORDBLOMST
- 65 ex HAVBLOMST - 78 ex FJORDHOLM - 74 ex CARIOCA -
66 - fra Mons Hjartholm Rederi A/S, Brattholemn/Bergen til Bio
Produkt AS, Dalsøyra/Bergen.
M/S KANSTAD (LCQV) (378/600/1953) ex MØREJARL - 85 ex
KANSTAD - 66 ex MØREJARL 65 - ex OLA NORDMANN - 56
- fra P/R Jan og Audun Øksnes DA (Jan Øksnes), Austrheim/Bergen
til Partrederiet Løkeland Sjøtransport DA (Terje Løkeland), Askvoll/
Bergen.
M/S KELVIN (LIRS) (299/430/1958) ex FRÆNAFJORD - 77 ex
OLAF - 72 - fra Kelvin Shipping AS, Andfiskå/Sandnessjøen til
Kelvin AS, Kristiansund.
M/S LEIGASTIND (LKLU) (24/-/1939) ex NORDKAPP III - 95
- fra Helge Schumacher, Hammerfest/Harstad til Ingeborg Skretting
Hasli, Hammerfest/Harstad.

Farstads britiskbygde
ankerhåndteringsbåt Far

Sword ble i januar overtatt
av Taubåtkompaniet AS i
Trondheim og skiftet over
til NOR under navnet Boa

Sword. Waterweg Photosin, -  - [i^
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M/S LUNIK (LKZE) (41/-/1942) ex RANGØY - 67 - Robert Tåge
rud, Gamle Fredrikstad/Kristiansand, omdøpt til VALENTINE.
M/S LYSEKIL (LHLD) (1.927/2.800/1979)-fra Simonsen & Slang
AS, Oslo til Lys-Line AS, Oslo.
M/S LYSFOSS (LALX) (3.852/3.400/1989) - samme som LYSE
KIL.
M/S LYSHAV (JWLK) (3.176/3.040/1985) - samme som LYSE
KIL.
M/S LYSHOLMEN (LKEJ) (2.876/2.400/1981) - samme som
LYSEKIL.
M/S LYSTIND (LCGF) (3.852/3.700/1990) - samme som LYSEKIL.
M/S MYKEN (LHQF) (486/600/1978) ex FIORDLAST - 95 - fra
Skips Invest Torstein Christiansen, Bergen/Bodø til Eierselskapet
Nordtrafikk AS, Sortland/Bodø.
M/S NATTEGAL (LKUM) (244/—/1942) ex SIØMÅLEREN - 83
- fra Tor Arild Grønbakken, Porsgrunn/Kragerø til Nattegal ANS
(Steinar lacobsen, Larvik), Skien/Kragerø.
M/S NORDAVIND (LCAT) (19/-/1978) ex AD FUNDUM IV - 90
- Jan-Peter Krogh, Bodø, endret hjemsted fra Arendal til Bodø.
M/S NY-ODDEGUTT (LIBO) (172/-/1996) - fra John
Hettervik,Hervik/Haugesund til Seløy Sjøtransport AS, Seløy/Sand
nessjøen, omdøpt til NORDTRANS.
M/S OFOTEN (LAFO) (319/50/1988) - Ofotens og Vesterålens
Dampskibsselskap AS, Narvik, omdøpt til OFOTEN II.
M/S PENDEL (LFBS) (289/426/1952) ex FORMEL - 96 ex SAND
BJØRN - 95 ex CHERADOS - 84 ex TONE - 73 ex FRAKTTRE -
67 ex MELAND - 67 ex SONDITH - 66 ex PAUL HOOP - 59 - fra
Pega Frakt AS, Skibotn/Hammerfest til Dåfjord Laks AS, Hansnes/
Hammerfest.
M/S PENOMI (LAXN) (265/—/1956) ex VESTHOLM - 87 ex
NYVOLL SENIOR - 74 - Maan Sjøfart AS, Andenes/Harstad, om
døpt til ANDFJORD.
M/S RAUD (LKMO) (44/-/1940) ex OLE O. LIAN - 76 - Petter S.
Eriksen, Oslo, omdøpt til OLE O, LIAN.
M/S ROMSDALSFISK (LNEK) (4I/-/19I7/46) ex VEMUND -
67 ex KVALBERG - 59 - fra Vikenco A/S, Aukra/Molde til Hans
Davidsen, Kolbotn/Molde.
M/S RØDØYLØVEN (LEUY) (93/-/1977)-Ofotens og Vesterålens
Dampskibsselskap AS, Narvik, omdøpt til RØDØYLØVEN II.
M/S SALTEN (LAEJ) (340/50/1988) - Ofotens og Vesterålens
Dampskibsselskap AS, Narvik, omdøpt til SALTEN II.
M/S SEA EXPRESS (LAIB) (34/-/1988) - fra Den Norske Bank
A/S, Oslo/Bergen til L. Rødne & Sønner A/S, Sjemarøy/Haugesund,
omdøpt til RYGERØY.
B/R SHELF 8 (LK5812) (12.660/—/1987) - Shelf Platforms AS
(Jan-Erik Dyvi A/S), Oslo, omdøpt til ILION.
M/S SKYSSKAR (LMQL) (38/-/1947) ex DOKTOR WESSEL -
63 - Birger Jonassen, Hebekk/Tromsø,omdøpt til DR. WESSEL.
M/S TAMBUR (JXBO) (134/-/1958) ex TRAUST- 74 - fra Taubåt
kompaniet Management A/S, Trondheim til Taubåtkompaniet AS,
Trondheim.
M/S TERNINGEN (JXGT) (631/750/1970) ex SAKKESTAD - 93
ex LENA - 89 ex SEMI - 77 - fra Kristoffer Sætemes, Trondheim til
Rederiet Terningen AS, Trondheim.
M/S THURSO (LHAU) (805/884/1972) - fra Kristiansund Ship
ping AS, Kristiansund til Thurso KS c/o Pareto Management, Oslo/
Kristiansund.
K/F UGLEN (LHIF) (3.977/2.600/1978) - fra A/S Uglands Rederi,
Grimstad til Ugland Shipping AS, Grimstad.
Lekter UR-21 (LM6823) (1.227/—/1979) ex FJELLSTØ - 80 - fra
A/S Uglands Rederi (Ugland Maritime Services A/S), Grimstad til
Ugland Shipping AS, Grimstad.
Lekter UR-105 (LK3197) (4.097/9.800/1976) ex - GOLIAT 9-94
-samme som UR-21.
Lekter UR-106 (LM2154) (4.166/—/l984) ex GOLIAT 15 - 94 ex
MØRLAND BARGE NO. 7 - 89 - samme som UR-21.
Lekter UR-108 (LK3199) (4.039/—/1985) ex GOLIAT 11 -87 -ex
ITM BELFAST - 87 - samme som UR-21.

Lekter UR-109 (LK3200) (4.039/—/1985) ex GOLIAT 12 - 88 ex
ITM STANLEY - 87 - samme som UR-21.
Lekter UR-141 (LK4833) (5.690/14.010/1993) - samme som UR-21.
Lekter UR-161 (LK3201) (6.784/11.360/1975) ex GOLIAT 17 - 94
- samme som UR-21.
M/S VESTKYST (LDUQ) (276/457/1951) ex GALLA - 74 - fra
Vestkyst Shipping AS, Fitjar/Haugesund til Olav J. Kvalvik, Rødøy/
Haugesund.
M/S ØRTIND (JXCF) (1.078/—/1968) ex RAUMA - 87 -fraTorg
hatten Trafikkselskap A/S, Brønnøysund til Andøyferge AS, Ande
nes/Brønnøysund, omdøpt i mars til ANDFJORD-FERGA.

Mars 1997:
M/S APOLLINARIS (JXJC) (35/-/1972) ex LEOPARD LADY -
90 - fra Medisinsk Forlag AS, Strømmen/Oslo til Line Kvalsten Jen
sen, Sandefjord/Oslo.
M/S BANG (JXFN) (150/220/1959) ex FELLES - 91 ex NUPEN -
86 -fra Varg Transport AS, Norddyrøy/Trondheim til Sjøtransport
Rotsund AS, Sørkjosen/Trondheim.
M/S BIRGITTE (3YLP) (21/-/1916) ex SYD - 86 ex GUNDA - 84
- fra Bjame Hustoft, Rådal/Stavanger til Stig Øie Berge, Hundvåg/
Stavanger.
M/S BORVIK (JWLY) (299/447/1957) ex NIINGEN - 90 ex J?RN
BOYE- 88 ex JANEIRO - 85 ex TROLLDAL- 85 ex ÅSANFJORD
- 80 ex TELEVIK - 76 ex BUDAL - 73 ex SÆTREVÅG - 69 ex
ASKHEIM - 62 - fra A/S Minibulk, Stamnes/Sortland til Fjordfrakt
AS, Dalekvam/Sortland.
M/S BROADWAY (LHNV) (56/-/1990) - fra Benjamin AS, Oslo/
Molde til Eldar Vartdal, Oslo.
M/S BRØNNØYPEL (LAUM) (261/-/1971) ex VANNA -86 - fra
Jarle Pedersen, Skillebotn/Brønnøysund til Brønnøypel AS, Brønn
øysund.
M/S DIKKON (JWMH) (57/-/1957) ex BÅTSERVICE VIII - 68 -
Porsgrunn kommune, Porsgrun/Brevik. Ny forretningsadresse:
(Klokkerholen Leirskole, Brevik).
M/S FARMAND I (LFXY) (44/-/1919) - fra Stavembåter AS, Sta
vem/Larvik til Tore Kvam, Greåker/Larvik.
M/S FURU (LDXV) (107/-/1896) ex CARL HANSEN - 17 ex
WÖRTH - 00 - fra Edgar Svendsen A/S, Fredrikstad/Kristiansund til
Föreningen M/S Furus Venner, Sarpsborg/Kristiansund.
M/S GRIPFISK (LEZV) (211/-/1956) ex VARHAUG - 90 ex
RAYTON - 87 ex VARHAUG - 83 ex BJØRNSUND - 68 - fra
Gripfisk Transport AS, Kristiansund til Polarsild AS, Stavseng/
Krsitiansund, omdøpt til ÅSVÆRFJORD.
M/S GRÅMÅSEN (LM3046) (35/-/1941) ex VEG - 79 - fra Mona
Weydahl Ermesjø, Drøbak/Oslo til Gunnar Mostrøm, Drøbak/Oslo.
M/S HAVBLOMST (LHOL) (247/457/1962) ex FJORDBLOMST
- 85 ex HAVBLOMST - 78 ex FJORDHOLM - 74 ex CARIOCA -
66 - fra Bio Produkt AS, Dalsøyra/Bergen til Brandal Sandfrakt AS,
Brandal/Ålesund.
M/S HINNAVÅG (LCXX) (398/—/l962) ex HESSA - 91 ex
BJØRGVIN - fra Tinus AS c/o Alvilde Berge, Sandnes/Haugesund
til Agasøster Båtservice Shipping AS, Stord/Haugesund.
M/S HVITSKJELL (JWMG) (113/142/1957) - fra P/R Færevaag
Service DA (Steffen Færevaag), Masfjordnes/Bergen til Odd Magne
Stabben, Hagavik/Bergen.
M/S JOHANNE MARIE (JWQE) (39/-/1924) ex STREYMUR -
80 ex TIM - 69 ex GRÅSTEN - 60 ex A. BLOM - 55 ex JOHANNE
MARIE - 46 - Robin Hugo Andreassen, endret adresse innen Oslo.
M/S JUNGMANN (LKKP) (155/244/1967) ex TOMMELISE - 91
ex OLE KNUT - 87 ex BROA - 74 - Jungmann A/S, adresse endret
fra Solsvik/Bergen til Ågotnes/Bergen.
M/S LANDØY H (LFPN) (49/-/1972) ex LANDØY- 89 - fra Herlof
Olsen, Sem/Haugesund til Grand Hotel AS, Tønsberg/Haugesund.
M/S MARGRIET (LIMC) (1.114/1.570/1977) ex ALECTO - 89 ex
MARJAN - 86 - fra Bio Produkt AS, Dalsøyra/Florø til Stabben
Junior AS, Kristiansund, omdøpt til STABBEN JUNIOR.
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M/S MAUD (LDBD) (24/-/1939) - fra Trond Gjerdrum, Asker/Oslo
til Per Kristian Furuheim, Berger/Oslo. (Slettet i merkeregister).
M/S SELØYYÆRING (LINI) (142/—/1965) ex MARTIN JUNIOR
- 94 ex BRUDANES - 94 ex RANO - 86 - fra Seløy Sjøtransport AJ
S, Seløy/Sandnessjøen til AS Trans Salmon, Langøyneset/Kristian
sund, omdøpt til SEA STAR.
M/S STEINEJELL (LFUM) (25/-/1944) - fra Ragnhild Stamland,
Langesund til Per-Ole Håøya, Langesund, slettet i merkeregisteret.
M/S TAFTØY (LLSL) (182/—/1944) ex SKULØY -51 ex M.M.S.
173 - 46 - Robin Hugo Andreassen, endret hjemsted fra Trondheim
til Oslo.
M/S THEKLA (LKSM) (47/-/1941) - fra Bjarne Sæther,Oslo/
Sandenssjøen til Øystein Dalen, Porsgrunn/Sandnessjøen.
M/S VOLLAN (JWNW) (99/-/1945) ex JUPITER - 57 ex
MAGNESITA - 56 - Robin Hugo Andreassen, endret hjemsted fra
Kristiansund til Oslo.
M/S ÅSENIUS (JXAE) (23/-/1944) - fra Brevik Skole, Brevik til
Andre Plocinski Skjærgårdservice Vakt og Kontroll (Andre Plocinski
Bjønnes), Stathelle/Brevik.

Jan. 1997:
M/S AUTOBAHN (LAPX4) (3.559/864/1972) - fra United Euro
pean Car Carriers (UK) Limited (United European Car Carriers (Nor
way) AS), London/Grimstad til UECC (IOM) Limited (United Euro
pean Car Carriers (Norway) AS), Douglas/Grimstad.
M/S AUTOCARRIER (LAPY4) (6.421/1.472/1982) - samme som
AUTOBAHN.
M/S AUTOFREIGHTER (LAQB4) (5.927/1.313/1977) - samme
som AUTOBAHN.
M/S AUTOLINE (LAPW4) (7.069/1.550/1983) - samme som AU
TOBAHN.
M/S AUTOROUTE (LAPM4) (7.114/1.894/1979) - samme som
AUTOBAHN.
M/S AUTOTRADER (LAQA4) (4.979/1.307/1974) - samme som
AUTOBAHN.
M/S AUTOTRANSPØRTER (LAPV4) (7.069/1.566/1983) -
samme som AUTOBAHN.
M/S BALLANGEN (LAP04) (24.621/41.630/1987) exYAMBURG
- 92 - ex OINOUSSIAN FIGHTER - 89 - fra Patricia Ann Shipping
Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Monrovia/Oslo til T. Klaveness
Shipping AS, Oslo.
M/S BARON BAY (LAVP4) (75.791/149.212/1989) ex NORD BAY
- 94 - fra Eljay Shipping Inc. (T. Klaveness Shipping A/S), Monrovia/
Oslo til T. Klaveness Shipping AS, Oslo.
M/S BAUTA (LAPE4) (24.621/41.756/1987) ex YASNAYA
POLYANA - 92 ex OINOUSSOAN PRUDENCE - 89 - fra Baune
Shipping Inc. (Torvald Klaveness & Co. A/S), Monrovia/Oslo til T.
Klaveness Shipping AS, Oslo.
M/S DANA MINERVA (LACI5) (10.171/7.597/1975) ex
FICHTELBERG - 95 ex NORCLIFF - 93 ex FICHTELBERG - 92
ex SPIRIT OF DUBLIN - 92 ex FICHTELBERG - 91 - Seahawk
KS (Goliat Shipping AS), Oslo, omdøpt til SEAHAWK.
M/S DONINGTON (LAQV4) (5.351/1.400/1976) ex TERTRE
ROUGE - 87 - samme som AUTOBAHN.

M/S EOS (LAOJ4) (3.963/6.198/1976) - fra Jebsens Beltships
Investments Ltd. (Jebsens Ship Management Holding AS), Hamilton/
Bergen til Norwegian Partner Ltd. (Thunbolaget AS, Oslo), Hamilton/
Bergen.
M/S HANNE BAKKE (LADE2) (11.217/13.880/1977) ex ESC
HENBACH - 86 ex LANKA AMILA - 85 ex LANKA ABHAYA -
83 ex USAMBARA - 82 ex GULF LANCER - 79 ex USAMBARA
- 77 sjøs. som ESCHENBACH - fra Swan Maritime Co. Ltd. (Knut
sen OAS Shipping AS), Monrovia/Haugesund til Leo Shipping Co.
Ltd. (Knutsen O.A.S.Shipping AS), Monrovia/Haugesund.
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M/S INDIANAPOLIS (LAPZ4) (4.743/1.956/1980) - samme som
AUTOBAHN.
M/S JARAMA (LAQS4) (4.722/1.956/1980) - samme som AUTO
BAHN.
M/S LUTRO (LAPW3) (1.259/1.480/1975) - Paal Wilson & Co.
AS Repr. endret til Continental Ship Management AS, Karmsund/
Haugesund.
M/T MAGDALENA (LADF5) (16.282/27.350/1986) ex RITA
MÆRSK - 96 - Anitley Trading Limited (Intercon AS), Douglas/
Oslo, omdøpt til MAERSK BALTIC.
M/S MALMNES (LAQX4) (5.883/9.910/1993) - fra S-Ships S.A.
c/o Patton, Moreno & Asvat (Jebsens Ship Management Holding AS),
Panama City/Bergen til Norwegian Partner Ltd. (Thunbolaget AS,
Oslo), Hamilton/Bergen.
M/S MORNES (LANL4) (5.385/9.125/1991) - fra Jebsens Thun
Beltships Investments Ltd. c/o Conveyers Dill & P. (Jebsens Ship
Management Holding AS), Hamilton/Bergen til Norwegian Partner
Ltd. (Thunbolaget AS, Oslo), Hamilton/Bergen.
M/T NØRDIC CHALLENGER (LAZB2) (42.575/68.139/1981)
ex HOUSTON ACCORD - 89 - Nordic Challenger KS c/o Finans
huset, Oslo/Sandefjord. Repr. endret fra C.H. S?rensen & S?nner,
Arendal til Interocean Ugland Management AS, Grimstad.
M/S NORDIC EXPLØRER (JXDN3) (3.748/-/1986) ex MASTER
TOR -93 ex SEABAY ALPHA -91 ex TRESS PIONEER -88 - fra
Østervik KS, Storebø/Bergen til PGS Shipping (Isle of Man) Limited
(Marinelaw AS), Douglas/Bergen.
M/T NORDIC FREEDOM (LANX4) (38.632/69.118/1980) ex
METAXATA - 91 ex VIKING CHIEF - 88 - KS Nordic Freedom,
Sandefjord, samme som NORDIC CHALLENGER.
M/S PARCHIM (LAUJ4) (8.476/6.266/1994) ex SWAN HUNTER
- 96 -Valmue KS (Swan Shipping AS, Oslo), Helldal/Oslo, omdøpt
til SWAN HUNTER.
M/S SEA EXPLØRER (LAYU4) (8.582/10.800/1980) ex BALKAN
- 96 ex PROJECT ASIA - 95 ex BALKAN DELMAS - 94 ex BAL
KAN - 94 ex MAERSK EURO OCTAVO - 93 ex MAERSK
MANGO - 91 ex BALKAN - 90 ex CHRISTIAN WESCH-86-
fra Thorsholm III KS (AS Thor Dahl Shipping), Sandefjord til Explorer
Shipping Limited (Jahre Dahl Bergesen AS), Douglas/Sandefjord.
M/S SEA RANGER (LAYT4) (8.582/10.800/1979) ex ADRIAN -
96 ex MAERSK MED PRIMO- 93 ex ADRIAN- 92 ex NACIONAL
VITORIA -92 ex MAERSK SANTO -91 ex MAERSK MARCO -
89 ex ADRIAN - 87 ex SANDRA WESCH - 86 ex VILLE DE SAN
DRA - 82 ex SANDRA WESCH - 81 ex TYNEBANK - 80 sjøs.
som SANDRA WESCH - fra Thorsholm III KS (AS Thor Dahl Ship
ping), Sandefjord til Ranger Shipping Limited (Jahre Dahl Bergesen
AS), Douglas/Sandefjord.
M/S SKAUGRAN (LADB2) (41.905/42.429/1979) - fra Skaugran
KS c/o B. Skaugum Shipping AS (Jahre-Wallem Management AS),
Oslo/Sandefjord til Seaboard International Shipping Company
Limited. (Jahre-Skaugen-Wallem AS, Sandefjord), Bridgetown/Oslo.
I febr. repr. endret til Jahre-Wallem AS, Sandefjord.
M/T SVENNER (LACW2) (72.991/141.178/1976) ex VASILIKOS
- 90 - KS Svenner (V. Ships Norway AS), Oslo, omdøpt til
REDWING.
M/T TEAM FROSTA (LAVC2) (21.057/41.985/1981) ex FROSTA
- 82 - fra A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi, Bergen til Team Tankers
Shipping AS, Bergen.
M/T TEAM TROMA (LASX2) (21.057/42.010/1982) ex TROMA
- 82 - samme som TEAM FROSTA.
M/S TROBO (LDWL3) (1.203/1.370/1976) - Paal Wilson & Co. AJ
S, Haugesund/Bergen. Repr. endret til (Continental Ship Manage
ment AS, Karmsund).
M/S TRURO (LCKR3) (1.259/1.505/1975) - samme som TROBO.
M/S VICTORIA (LACJ2) (2.764/3.283/1977) ex COMMODORE
ALPHA - 94 ex COMMODORE S - 94 ex SCOTT SURVIVOR -
92 ex COMMODORE ENTERPRISE - 87 - Amina AS (Paal Wil
son & Co. AS, Haugesund/Bergen. Repr. endret til (Continental Ship
Management AS, Karmsund).



Flaggrutens katamaran
Sleipner ble slettet i
registeret som solgt til
Kypros i mars. Bak kjøpet
står rederiet Tallink
Express som i sommer har
operert båten mellom
Helsingfors og Tallinn
under navnet Tallink
Express I. Foto fra Matti
Pietikäinen 27. juni 1997.

M/S WILOMI YUKON (LAOX4) (56.020/98.000/1992) - Loretta
Shipping Inc. (Anders Wilhelmsen & Co. AS), Monrovia/Oslo, om
døpt til WILMA YUKON.

Februar 1997:
M/S AKERSHUS (LEL03) (2.308/1.650/1977) - Akershus Ship
ping K/S (Auklandshamn Management A/S), Auklandshamn/Hau
gesund, ommålt til 2.362 brt.
M/S BENARITA (LAWC4) (23.594/40.688/1984) ex YUMING -
91 ex SANKO ELEGANCE - 91 - fraBenarita Shipping Ltd.,
Monrovia/Grimstad til Ugland Bulk Ltd., Hamilton/Grimstad. Repr.
forts. Ugland Maritime Services AS, Grimstad
M/S BOA RHESO (LAUH4) (2.171/3.340/1979) ex RHINO-94-
Taubåtkompaniet AS. Repr. (Taubåtkompaniet Management AS),
Trondheim.
M/T BOW CEDAR (LAXV4) (23.196/37.500/1996) - fra Storli
ASA, Minde/Bergen til Storli Chemical Tankers AS (Storli ASA),
Minde/Bergen.
M/T BOW EAGLE (LAPI2) (15.829/24.728/1979) ex NORTHERN
EAGLE - 89 ex MANGUEIRA - 88 - Storli ASA, Minde/Bergen.
Repr. endret til Storli Chemical Tankers AS, Minde/Bergen.
M/T BOW FAGUS (LAUE4) (23.197/37.500/1995) - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW FIGHTER (LKTT3) (20.478/35.100/1992) - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW FORTUNE (LAHI2) (17.561/27.954/1975) - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW HERON (LAJX4) (20.362/35.210/1979) ex IVER
HERON - 91 - samme som BOW CEDAR.
M/T BOW HUNTER (LAVI2) (14.627/23.002/1983) - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW LADY (LAPF2) (18.438/32.225/1978) ex GOLAR
PETROSUN - 89 - samme som BOW EAGLE.
M/T BOW LANCER (LAGH2) (20.478/34.450/1980) ex BERG
ANGER - 90 - samme som BOW CEDAR.
M/T BOW LEOPARD (LAUT2) (22.637/40.257/1988) ex FORT
LEOPARD - 89 ex NORTHERN LEOPARD - 88 - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW LION (LATA2) (22.637/40.272/1987) ex FORT LION -
89 ex NORTHERN LION - 88 - samme som BOW CEDAR.
M/T BOW PANTHER (LAPJ2) (22.714/40.263/1986) ex

NORTHERN PANTHER - 89 ex NORTHERN PANTHER - 88 -
samme som BOW CEDAR.
M/T BOW PIONEER (LAVH2) (14.627/23.016/1982) - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW PRINCESS (LAPE2) (18.438/32.329/1976) ex GOLAR
PETROSEA - 89 - samme som BOW EAGLE.
M/T BOW QUEEN (LAOS2) (18.262/32.362/1975) ex GOLAR
PETROTRADE - 89 - samme som BOW CEDAR.
M/T BOW SAPHIR (LKIF3) (12.198/15.200/1982) - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW SEA (LACI2) (17.561/28.085/1978) - samme som BOW
CEDAR.
M/T BOW SKY (LACG2) (17.561/28.085/1977)-samme som BOW
CEDAR.
M/T BOW SPRING (LAHJ2) (17.561/27.954/1976) - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW STAR (LAHK2) (17.561/28.085/1976) - samme som
BOW CEDAR.
M/T BOW SUN (LAHL2) (17.561/28.022/1977)-samme som BOW
CEDAR.
M/T BOW VIKING (LAGI2) (19.639/33.695/1981) ex MAURAN
GER - 90 sjøs. som KAUPANGER - samme som BOW CEDAR.
M/T EDZARD (LADH5) (16.282/27.350/1986) ex ROBERT
MÆRSK - 97 -Pemile Limited (Intercon AS), Douglas/Oslo, om
døpt til MAERSK BARENTS.
M/S JORITA (LACQ4) (23.981/36.726/1985 - fra Jorita Shipping
Ltd., Monrovia/Grimstad til Ugland Bulk Ltd., Hamilton/Grimstad.
Repr. forts. Ugland Maritime Services AS, Grimstad.
M/S MARIA (LAWD2) (24.844/26.204/1984) ex CEDRELA - 89
ex WESTERN JADE - 88 ex DIMITRIOS CRITICOS - 88 ex
KEPBRAVE - 86 - fra Maria Shipping Ltd., Monrovia/Grimstad til
Ugland Bulk Ltd., Hamilton/Grimstad. Repr. forts. Ugland Maritime
Servoces AS, Grimstad.
M/S NORITA (LAGM4) (22.135/38.891/1984) ex ANITA - 91 ex
NEO CAMPANULA - 90 ex SANKO CAMPANULA - 87 - fra
A/S Uglands Rederi (Ugland Maritime Services AS), Grimstad til
Ugland Shipping AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad.
M/T REBECCA (LADG5) (16.282/27.350/1986) ex ROMØ
MÆRSK - 97 - Samari Limited (Intercon AS), Douglas/Oslo, om
døpt til MAERSK BOTHNIA.
M/S SANTA ROSA (LANM4) (21.053/30.078/1992) ex NED
LLOYD VAN REES - 96 ex SANTA ROSA - 95 - Ivarans Re
deri ASA, Lysaker/Oslo, omdøpt til PANATLANTIC.
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M/S SENORITA (LADN4) (25.982/43.648/1985) ex SOLAR ETE
RNA - 89 ex EASTERN GLORIA - 87 ex TSUKUBASAN MARU
- 87 fra Ugland Bulk Partners IV KS c/o A/S Uglands Rederi (Ugland
Maritime Services AS), Grimstad til Ugland Shipping AS (Ugland
Maritime Services AS), Grimstad.

Mars 1997:
M/T BOW GERD (LAKP3) (17.958/31.502/1975) ex BOW
FLOWER - 89 — KS Gerd (AS Vulcanus), Oslo/Bergen omdøpt til
GERD.
M/S SFINX (LHQU3) (2.062/1.286/1976) ex ICE BIRD - 95 ex
STUDLAFOSS - 92 ex ISBERG - 90 ex FJORD - 86 - Frostfjord
KS (Tor Husjord Management AS, Narvik), hjemsted endret til Trond
heim.

Jan. 1997:
M/S BROA (LEMP) (691/800/1972) ex SPENNING-90 ex JOETT
- 73 - Opstad Frakt AS, Midsund/Molde, solgt til Portugal, ukjente
kjøpere, omdøpt til PAULO DA GAMA, signal CSMM.
M/S CAROLINE GLACIAL (LIMH) (1.146/—/1996) -West Con
tractors AS, Førdesfjorden/Bergen, solgt til Glacial Shipping S.A.
(Crown Hill Chartering AS), Panama, samme navn, signal HP8882.
M/S MJØLNER (LJVN) (99/-/1954) ex EBBE - 73 - Bukser og
Bjergning A/S, Høvik/Farsund. Slettet som opphugget 03.01.97.
M/S RINGFJELL (LHWB) (872/1.350/1971) ex RINGHAV - 96
ex WIEKO - 96 ex CLASINA - 89 ex RAMSLAND - 87 ex BEBKO
- 85 - Bulkfrakt AS, Rørvik/Namsos, utflagget til St. Vincent og
Grenadiene, samme navn, signal J8SD9.
M/S TAMBORITO (LHKA) (21/-/1982) - Håvard Sæther, Oslo,
solgt til Jomfruøyene (GB).
M/S VEAFISK (LIZF) (426/—/l961) ex SJØVARDEN - 84 ex
HAVSTÅL - 81 ex MARKUSSON - 72 - Partrederiet Vea & Vea
DA (Oddvar Vea), Haugesund (R-33-H), solgt til Cevita Fishinh Co.
Ltd., (Oddvar Vea), Port Vila, Vanuatu, omdøpt til CEVITA, signal
YJQS4.

Feb. 1997:
M/S AQUA MAXI (LMZA) (49/-/1947) ex LOTROLL - 86 ex
VIKØY - 76 ex LØNNØY - 67 - Hans Petter Erlandsen, Skien/

54

NOR - Slettet

(utgått av registeret)

Larvik (V-28-N), slettet som kondemnert 11.02.97. (Fartøyet ble sen
ket i Topdalsfjorden 04.02.1993).
M/S BOTNAN (LLYZ) (50/-/1955) ex AUSTAFJORD - 72 ex S.U.
-68 ex OTTERSØYIII -67- AS Namsos Trafikkselskap, Namsos,
slettet som kondemnert 03.02.97. (Fartøyet havarerte under storm i
1979).
M/S HARSJØ (LGFW) (41/-/1917) - Johannes Pedersen, Malangs
eidet/Harstad, slettet som kondemnert 03.02.97. (Senket i Veggfjorden
i juli 1983).
M/S HJALMAR BJØRGE (LCQE) (9 1/-/1 963) - Redningsselska
pet, Høvik/Oslo, solgt til USA.
M/S RØDHOLMEN (LKER) (334/270/1980) ex RAJOMA-93 ex
SENJATRÅL - 89 ex NOTBAS - 83 ex IRADNUS - 82 ex
SUNDARI - 81- Rajoma AS, Lødingen/Bergen (N-16-VV), solgt
til Olof-Gunnar Backman (partr.), Donsö, Sverige, omdøpt til
CLIPPERTON, signal SHMD.
M/S SFINX (LHQU) (2.062/1.560/1976) ex ICE BIRD - 95 ex
STUDLAFOSS - 92 ex ISBERG - 90 ex FJORD - 86 - Nordic
Marine AS, Tromsø, overført til NIS, signal LHQU3.
M/S VADSØTRÅL (LLCU) (290/-/1963) ex ANJOU BRETAGNE
- P/R T. Mosand og Per R. Andersen ANS (Torsten Mosand), Vadsø,
slettet som opphugget 17.02.97. (Ble rapportert slettet i 1992).
M/S VEATRÅL (LCFW) (340/—/l951) ex LONGVANES - 89 ex
FOKUS - 86 ex STØBAKK SENIOR - 66 ex OLE SOLBJØRG -
64 - Partrederiet Veatrål DA (Jens Egil Vea), Vedavågen/Ålesund (R
21-K), slettet som kondemnert 17.02.97. (Kondemnert v/Brødr. Anda
iokt. 1993).

Mars 1997:
M/T BERGSTRAUM (LHTR) (6.045/9.494/1996) - Bergstraum KS
(Anders Utkilens Rederi AS), Bergen, overført til NIS, signal LHTR3.
M/T CHRISTINA (LIJG) (6.045/9.494/1996) - Christina Shipping
KS, Bergen, overført til NIS, signal LIJG3.
M/S FAR SERVER (LEAN) (2.610/3.050/1991) - Farstad Shipping
ASA, Ålesund, overført til NIS, signal LEAN3.
M/S GARDSUN (LHBF) (3.026/4.281/1977) ex SELFOSS - 93 ex
OSTEREMS - 87 - Gards Rederi AS, Lysaker/Tønsberg. overført til
NIS, signal LHBF3.
M/S HASSELNES (JWNU) (1 951-1 1968) ex SAGØY - ex TROMS
FISK - Honningsvåg Fiskebåtrederi AS, Honningsvåg/Vardø - slet
tet som kondemnert 25.03.97. (Fartøyet senket, kondemnert i 1992).
M/T LISTRAUM (LDRY) (3.998/6.519/1996) - fra Mostraum KS
(Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen til Listraum KS (Anders
Utkilens Rederi A/S), Bergen, overført til NIS, signal LDRY3.

Product-tankeren Sinora ble i
januar solgt til Malta. Skipet
er på 36.000 tdw og bygget i

1980. Foto Göran Freiholtz



M/S SLEIPNER (LARR) (430/100/1989) - Hardanger Sunnhord
landske Dampskipsselskap ASA, Bergen, solgt til Kypros.
M/T SOLSTRAUM (LDEB) (3.998/6.519/1990) - Solstraum KS
(Anders Utkilens Rederi), Bergen, overført til NIS, signal LDEB3.
M/S ST7TTSUND (LFLZ) (23/-/1947) ex STØRJA - 77 ex SVEIN
MAGNE-76-Nina Bergli og Bjørn Sanderengen, Oslo/Bodø, solgt
til utlandet.

NIS-Slettet (utgått av registeret)
Januar 1997:
M/S FAR SWORD (LCEW3) (2.024/2.085/1982) ex HIGHLAND
LIGHT - 90 ex WIMPEY SEAHUNTER - 88 - Farstad Shipping
ASA, Ålesund, solgt til Taubåtkompaniet AS, Trondheim, omdøpt til
BOA SWORD, reg. i NOR med signal LIPC.
MAT FARNES (LACB5) (86.401/173.715/1975) ex LENI - 96 ex
WORLD MANDATE - 84 - Drammen Shiping Co. Ltd. (Bergshav
AS), Monrovia/Grimstad, solgt til De forente arabiske Emirater, men
reg. på Five Star General Trading, Kingstown, St. Vincent and the
Grenadies, omdøpt til FARN, signal J8SA2.
M/S HEDVIG (LAQI4) (75.047/133.357/1981 ex FIRST STAR-92
ex WAKAYAMA MARU -91 - Castor Bulk Shipping AS (Morten
Werrings Rederi AS), Oslo/Tønsberg solgt til Leon Maritime Ltd.,
Valetta, Malta, omdøpt til MERCEDES, signal 9HHE5.
MAT SINORA (LAGC4) (23.515/36.829/1980) ex NORTANK
ADRIATIC - 93 ex KNIGHT - 90 ex CYS KNIGHT - 84 - Sinora
KS (Tschudi & Eitzen AS, Lysaker), Oslo, solgt til Meditankers Ltd.,
Valetta, Malta, omdøpt til ISOLA SCARLATTA, signal 9HHG5.
M/S SOLBORG (LAZS2) (16.060/26.479/1972) ex VITORIA-93
ex PACMONARCH - 89 ex TERRYLIN - 74 - KS Vitoria (Solstad
Shipping AS), Paradis/Skudeneshavn, solgt til Gibraltar, videresolgt.
Ank. Chittagong 10.02.1997 for opph.

Februar 1997:
M/S ECUADORIAN REEFER (LADB4) (11.243/12.570/1980) -
Ecuadorian Reefer KS (Irgens Larsen AS), Oslo, solgt til Bermuda.
Reg. i Monrovia, Liberia, samme navn, signal ELUB2.
M/S CANADIAN REEFER (LADC4) (11.243/12.570/1979) - KS
Canadian Reefer (Irgens Larsen AS), Oslo, solgt til Bermuda. Reg. i
Monrovia, Liberia, sammen navn, signal ELUB3.

M/S SAN PIETRO (LDSW3) (395/50/1989) - Ulstein High Speed
Craft AS, Ulsteinvik/Ålesund, solgt til Virtu Rapid Ferries Ltd. (Virtu
Rapid Ferries), Valetta, Malta, omdøpt til MARIA DOLORES.
M/S SONG OFNORWAY (LNVP3) (22.945/3.202/1970)-Airtours
Plc. (Marine Law AS, Bergen), Manchester/Oslo, overført til Baha
mas omdøpt til SUNDREAM, signal C60R3.

Mars 1997:
M/T STENA AKARITA (LAMM4) (58.959/81.500/1991) ex AKA
RITA - 96 - Nordic Akarita KS (Fiba Prosjekt Management AS),
Oslo/Grimstad, overført til NOR, samme navn, signal LIQQ.
M/T HERDIS (LARJ4) (21.308/28.400/1978) ex HELIOS - 91 ex
LORD KELVIN - 87 - Herdis Ltd. (Bergesen D.Y. ASA), Grand
Cayman/Oslo, solgt til Great Eastern Shipping Co. Ltd.,Bombay,
India, omdøpt til JAG VAYU, signal VTZK.
M/T JAHRE PROSPECT (LAZC2) (49.575/85.922/1981) ex
AMBRA DOLPHIN -93 ex MARIANNAII -89- ex ANANGEL
GREATNESS- 89 ex CADDIE- 87 -Jahre ProspectLimited (Jørgen
Jahre Shipping AS), Monrovia/Sandefjord, solgt til Malta. Managers:
Ermis Maritime Corp., omdøpt til ENALIOS ETHRA, signal 9HIX5.
M/T SIBARDE (LCZ03) (17.654/31.955/1987) ex NORSK BARDE
- 94 - Murrey Shipping Inc. (Tschudi & Eitzen AS, Lysaker),
Monrovia/Oslo, solgt til Malta, omdøpt til CELTICA, signal 9HIQ5.
Mangers (Gaetano D’Alesio S.A., Leghorn).
M/S TEUTONIA (LAWS4) (2.441/2.685/1972) ex OCEAN PRIDE
- 88 ex TEUTONIA - 87 - Ugland Container Carriers Limited
(Marinelaw AS, Bergen), George Town/Kristiansand, solgt til Ma
rokko, omdøpt til CHICHAOUA, signal CNZW. Managers (Interna
tional Maritime Transport Corp., Casablanca).
M/S TRANS SEA(LNNB) (3.382/3.931/1974)-AS Euro Trans KS,
Nesttun/Bergen, overført til NOR, samme navn, signal LIQH.
M/T VARANGER (LADK5) (6.271/7.000/1977) ex COLUMBUS
-91 ex SUN GAS -80 -A/S Varanger (Westfal-Larsen & Co. A/S),
Bergen, solgt til Panama, omdøptPETRO AZTECA, signal 3FCM7.
M/S WESTWOOD CLEO (LATV4) (28.805/45.295/1987) -
WestwoodLessor Tmst (E.B.Aaby’s Rederi A/S), Wilmington, Del./
Oslo, overført til Bahamas flagg. Managers: Northern Navigation
Ship Management Inc., samme navn, signal C60Q8.
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