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Dampskipet Børøysund i Karmsundet 12. juli på vei nordover på sin 90-års jubileumstur. Vi gratulerer!
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Forsiden:
Dampskipet Børøysund kunne i år markere sin 90-årsdag
med etjubileums-cruise tilbake til Lofoten og Vesterålen.
På vei nordover var det innom flere steder, blant annet i
Bergen, hvor det ble arrangert tur sammen med
Nordhordland Veteranbåtlag, med besøk i Bjørsvik hvor
Gamle Oster ligger under restaurering.
Børøysund fotografert en regntung morgen i Karmsundet
12. juli av Alf J Kristiansen.

Internett
Internett er et medium som både kan gi nyttig informasjon
og interessante kontakten Seiv om mediet foreløbig er i
sin barndom vil det ganske sikkert bli en kanal som vil
gjøre det lett å etablere internasjonale kontakten
NSS har sitt eget opplegg for å etablere en såkalt site,
noe som bl a vil være en måte å oppnå kontakt med en ny
generasjon medlemmer.
Jeg tror ikke noen foreløbig skal ha så overdrevne
forventninger om hva en kan finne på Internett. Men det
er enkelte interessante amatør-sites, som f eks belgiske
http://www.ping.be/urbiehome (Urbain Ureel), med
nyheter og links, altså kontakter videre. Det er f eks egne
sites for spesialgrupper som slepebåter og seilskip, og det
er ingen grense for hva en kan lage nye sites for.
I tillegg er det en god del kommersielle sites, med
flåtelister, regnskaper, seilingslister osv. Og så har vi rene
informasjonssteder som http ://www. shipping-publ .no
(Norsk Skipsfart & Fiskeri Aktuelt). Let, så skal du finne!
Hvis du har erfaring og interesse for internett-kontakter
så utfordrer jeg deg til å skrive en liten spalte i "Skipet''
om hva som skjuler seg i "the worldwide web".
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Dette bryggemiljøet ved Nid
elven i Trondheim er forlengst
historie. Søren Thorsøe tok
bildet i juli 1954 og fanget inn
strandsiden mellom Ørens og
Trondhjems Mek Verksted.
Ved bryggene ligger en eldre
dampdrevet slepebåt, en gråmalt
farkost av nyere dato og et fiske/
fraktefartøy av tre.
Redaktøren vil gjerne høre fra
medlemmer som kan identifisere
fartøyene. Kan slepebåten være
Besse eller Lamoenl Tilhører det
gråmalte fartøyet Trondheim
Havnevesen? Fraktefartøyet har
et navn på syv bokstaver, trolig
registrert i Tr.heim eller Kr.sund.
Noen forslag?

Bildet fra Johannes Østvold viser
Pollen i Arendal, trolig på 1890tallet.
Vi ser i bakgrunnen Galte
sundet ut mellom Hisøya til
høyre og Tromøya, med Kol
bjørnsvik midt i mot. Det står et
mindre trefartøy på beddingen,
mens det ligger et større seil
fartøy rundt odden.
Langs kaien ligger lokalbåten
Flosta nærmest, deretter Thor og
med Arendalske kystruteskip
Motala og Excellencen ytterst.
På Tyholmen-siden ligger et
større dampskip. Navner et på
åtte bokstaver, og det burde være
mulig å identifisere skipet ut fra
skorsteinsmerke og andre kjen
netegn.
Hvilket skip kan det være?
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Høst 1998
Reaksjonene
"Skipet"
nummer
som
kommet styresmak.
og redaksjon
forogså
øre
.tyder på at på
et mer
fargerikt
blad 2har
falthar
i medlemmenes
Det synes
som om mange setter pris på kortere artikler av variert innhold.
For redaksjonen er det en stadig utfordring å treffe en slags balanse mellom forskjellige
emner og mellom tyngre og lettere artikler. Det er ikke alltid så enkelt, fordi det jo er
medlemmenes egne produkter vi bringer videre.
Jeg tror det er viktig med et slikt spenn, at det er nødvendig med både kortere og mer
lødige bidrag. Seiv om det i visse tilfeller kan ta en stor del av bladet, mener jeg det er
viktig å publisere artikler som bygger på grundig research og som bringer ny kunnskap.
Leif Bjørkelunds artikkel om lokalrutefarten på Haugalandet er ett eksempel; i neste
nummer bringer vi Knut Næss arbeid om Fougners Staal-Beton Skibsbygningscompani.
Enkelte reagerer på at Skipsmatrikkelen tar opp mange sider med kryptisk opplisting.
Til det er å si at bladet vårt er den eneste publikasjon som bringer den fullstendige
registeringslisten, basert på direkte informasjon fra Skipsregistrene. Sjøfarts
dirtektoratets offisielle kvartalsvise liste er dessverre mangelfull.
Spalter som Observasjoner, Drivgods og Røkesalongen bygger i hovedsak på
informasjoner og innspill fra medlemmer. Her er det sikkert mer å gjøre, bidra med
stoff om lokale sjøfartsmiljøer, om lokal sjøfart, fraktefart, rutefart, nye lokalhistoriske
bøker osv. Ta kontakt med redaksjon og spalteredaktørene!
Dag Bakka Jr
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Peter Beron som skoleskip ved den gamle kanalen inn til Varna Lake, Bulgaria. Foto Dag Bakka Jr

Av Dag Bakka Jr
¥" Tnder et opphold i Varna, Bulgaria, i slutten av aprilfor å skrive om landets maritime virksomhet, kom
C-/ jeg over et aldrende skip som lå opplagt i kanalen inn til Varna Lake; et hvitmalt klassisk linjeskip som
åpenbart var i bruk som stasjonært skoleskip. På nærmere hold kunne en lese navnet på baugen, større
kyrilliske bokstaver og Peter Beron med mindre latinske. Mange års oppsamling av mer eller nyttig kunnskap
tilsa straks at dette var ingen annen enn tidligere Brandanger fra 1949.
Tiden tillot ikke noen tur ombord, men jeg fikk senere en av
skipsingeniørene i Premiere Group til å ta endel bilder
ombord og gi en kort rapport om skipets tilstand.
Brandanger ble overlevert 4. mars 1949 fra J L Thompson
& Sons Ltd, Sunderland, til Westfal-Larsen & Co AS i
Bergen. Den var det første linjeskip bestilt og levert til
rederiet etter krigen, et forholdsvis stort skip på 450 fots
lengde og 9.275 tdw. I linjer og arrangement hørte det til
rederiets etterkrigs-style, med rene linjer og en karakteristisk
lav og bred skorstein. Arrangementet fulgte vanlig opplegg
for linjeskip, apen shelterdecker med fem lasterom og et nedre
mellomdekk i rom 3. Lang bakk, hellende mastre og
rikholding rigg med bommer gav skipet et imponerende ytre.
I maskinrommet stod en 5-sylindret Doxford på 5500 bhk
som gav 15 knop på last.
Arrangementstegningene viser et stort og velutrustet
linjeskip, med innredning for offiserer og passasjerer
midtskips og for underordnet besetning akter, tilsammen en
besetning på 45-50 mann og 12 passasjerer. Innredningen
2

midtskips var som vanlig gruppert rundt maskin-casingen
som gikk like opp til skorstein og maskin-skylight på
brodekket. De fleste offiserslugarene, bysse og messer lå på
shelterdeck. På neste dekk var det åtte passasjerlugarer,
spisesal og salonger for passasjerene. Kapteinen hadde sine
bekvemmeligheter i forkant av båtdekket i senter, med
glassveranda på hver side under brovingene. Poopen hadde
innredning over tre dekk.
Malt i Westfal-Larsens farger - grått skrog, hvit overbygning,
grønn vannlinje og rødbrun bunn, med gul rigg og gul og
svart skorstein - så Brandanger vakker og imponerende ut.
Brandangerble ved levering satt inn i rederiets prestisjelinje,
Interocean Line, mellom Kontinentet og havner på den
nordamerikanske vestkysten. Det kom ikke til åfå noen
søsterskip, men de tre litt større halvsøstrene fra Kockum i
1950/51, Berganger, Moldanger og Risanger, fulgte i
hovedtrekk samme arrangement..
Som ganske nytt var skipet ute for en grunnstøtning i
Weser-munningen, hvor det angivelig skal ha oppstått skader
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M/S Brandanger - arrangement. Riksarkivet via Harald Bjørkli

på maskinfundamentet. Av denne grunn ble Brandanger
senere endel plaget av maskinhavarier. En slik full driftsstopp
skjedde på nyttårsaften 1957 da skipet var for østgående i
Atlanteren, 700 sjømil sørøst av Bermuda. Rederiets gamle
linjeskip Brimanger var i nærheten og tok det på slep i retning
Europa, inntil slepet noen dager senere kunne tas over av en
amerikansk slepebåt. 31 .januar 1958 kom Brandanger under
slep til Antwerpen, som var første lossehavn.

I forbindelse med nedbyggingen av rederiets linjeflåte ble
Brandanger i juni 1965 overlevert til det bulgarske
statsrederiet Navigation Maritime Bulgare og fikk navnet
Alkaid. Egentlig foregikk salget fra et NATO-land til
Østblokken via selskapet Imextracom Etablissement,
registrert i Port au Prince på Haiti, men det skiftet snart flagg
til Bulgaria.
I Navibulgars eie kom det for en stor del til å seile i linjefart

Brandanger i sin velmakt, fotografert i Kanalen underveis mellom lossehavner i Interocean Line, med bommene i mellomposisjon,
Real Photographs
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Brandanger haddeet typisk Westfal-Larsen-preg. Ukjentfotograf via redaktøren
mellom Svartehavet og Cuba og Sør-Amerika, senere også
på Østen, blant annet mye på Haiphong i Nord-Vietnam. I
1971 skiftet navnet til Peter Beron, og i august 1980 ses det
å bli lagt opp i Varna, ifølge Lloyd's Index. Noen år senere
ble det også strøket i Lloyds.

Dagens tilstand
Skoleskipet Peter Beron eies fortsatt av Navibulgar, men
drives av Maritime Training Center, som har Navibulgar og
The Naval University of Varna som eiere. Skipet var senest
dokksatt på Odessos Shiprepair (noen hundre meter unna) i
1986.
I det ytre virker skipet intakt. En nærmere sammenligning
med originaltegninger og fotografier viser beskjedne
forandringer på båtdekk og brodekk. Styrehuset et bygget
ut med to vindusbredder på hver side, samtidig som ytre del
av glassverandaen i forkant av båtdekket (like under
brovingene) er skåret inn med to vinduer. Det er også bygget
til et dekkshus på båtdekket i akterkant av maskin-skylight' et.
Bare babord livbåt er på plass, men verken den eller davitene
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er originale. Åtte av de ti bommene på fordekket er demontert,
men riggen er intakt på akterdekket.
I det indre er følgende endringer gjort:
* Lukene på rom 1, 2 og 3 er dekket med bølgeblikkplater
og således stengt.
* Akter, rom 4 og 5 har ståldekslene på plass. Nedgang til
hoveddekk og tanktopp skjer i dag fra midtskipshuset.
* Lasterom nummer 1 står uendret. Nummer 2 har installert
dieselgeneratorer på hoveddekk, og nummer 3 har en
dampkjel til oppvarming. Rom nummer 3 har fortsatt de
gamle kjølerommene på plass.
* Lasterom nummer 4 brukes til klasserom; her er det skaret
ut flere små rektangulære lysåpninger i skutesiden på
hoveddekk.
Overbygningen midtskips er i følgende stand:
* Trnnnpffflnopr no VrvrriHnrpr nor Hflvic lno^rpi

Trappeganger og korridorer og delvis lugarene er åpenbart
i original stand.
* Styrehuset er ribbet; det er også gjort noe bredere i bulgarsk
eie.
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Et klassisk norsk linjeskip ekspederer
ifremmed havn; Brandanger under
ekspedisjon i Rotterdam engang på
50-tallet. Foto fra boken Norges
Rederforbund 50 år.
4

* Underbroen (på båtdekk) - det som tidligere var
kapteinens lugar og salong er gjort om til et stort
klasserom for navigasjon. Herunder er storparten av
verandaene på hver side åpnet opp, men avgrenset med
et nytt skott på hver side ca 1.5 meter inn fra skutesiden
(like under brovingene).
* En av messene på shelterdeck er gjort om til
instruksj onsbysse .
* Lugarene er i hovedsak benyttet som kontorer for
lærerne. De skal ha vært oppusset i de senere år, så det
er uvisst hvor mye originalt inventar som finnes igjen.
Maskinrommet med den opprinnelige Doxford-maskin er
i hovedsak intakt, idet den brukes til instruksjon, seiv om
enkelte manometre osv mangler. Propellen ble tatt av i
1980 og hylseåpningen dekket igjen.
Poopen har ikke vært besiktiget,
Skipet var sist besiktiget av det bulgarske skipsregisteret i
slutten av 1997. Det ble da utført ultralydmåling av
skrogplatene, og ifølge muntlig informasjon var tilstanden
tilfredsstillende, med platetykkelse på 10 mm og mer.

Bildene
Øverst: Fordekket settfra broen. Lukene er dekket av
bølgeblikkplater og de fleste av bommene er demontert,
men ellers er skipet strukturelt sett intakt.

Til høyre: Båtdekket på styrbord side, sett akterover.
Livbåt og daviter er borte, men med et dekkshus som
angivelig skal være oppført ide senere år. Eller kan det
stamme fra tiden i norsk eie?

Under: Akterdekketfremstår mer intakt med originale
lukedeksler, bommer og komplette vinsjhus.
Alle fotos: Valentin Banev
i
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firoen er bygget ut i borde på begge sider ogfremstår temmelig ribbet.

Fremdeles med originale trepaneler.

Kandidat for vern?
Peter Beron alias Brandanger er det siste
gjenværende norske linjeskip av tradisjonell
type, bygget på 40- og 50-tallet.
Jeg skal ikke ta stilling til hvorvidt skipet bør
være en vernekandidat, men kan ihvertfall slå
fast at det er det siste noenlunde intakte

De« opprinnelige kapteinslugaren og verandaene på begge sider er slått
sammen til instruksjonsbro.

utenriksskip fra handelsflåtens «gullalder».
Det kunne bli et norsk flytende sjøfartsmuseum
i samme kategori som Cap San Diego i
Hamburg, for eksempel plassert ved det gamle
verftsområdet i Solheimsviken i Bergen - et
område som i dag brukes som messe- og
konferansesenter.

Interiøret i innredningen ellers fremstår i hovedtrekk som det gjorde i 1949.
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Doxford-maskinen skal
være i hovedsak være
komplett, men har ikke vært
i gang på mange år. En del
av maskinrommet brukes til
instruksjonsformål.
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Under: Manøverpulten står
som da Westfal-Larsens
maskinisterforlot
maskinrommet.
Alle fotos Valentin Banev
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Det skal ikke så store
visjoner til for å se Brand
anger som et flytende mo
nument for norsk skipsfart
og sjøfolk, et tradisjonelt
linjeskip fra dengang linje
farten var landets stolthet,
utført med vakre og
velholdte skip med 45
manns besetning.
Takk til Jan Peter Folsland
i Premier Group Norway
som er agenter for Varna
Shipyard, samt til Valentin
Banev i Premier Group i
Varna.
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Motortanker Mai Bente fra 1950 var en av de tallrike norske "handy size"-tankere. Foto Alex Duncan
Rederihistorie nummer 191:
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mit
Av John M Gramstad

/generalforsamling
i juni
1981
ble det vedtatt
at Skipsaksjeselskapet
i Osloi 1978.
skulleSelskapets
oppløses.
Aksjekapitalen var tapt,
etter
at selskapets
engasjementer
i hovedtrekk var"Kim"
blitt avviklet
eneste gjenværende engasjement var en 15,5 prosents andel i K/S Unibulk A/S & Co. Største aksjonær var
selskapets disponent, skipsreder Halvor N(icolai) Astrup (født 1939), som privat og gjennom sitt selskap A/S
Hanico hadde 46,6 prosent av aksjene. Dermed hadde shippingkrisen som startetpå midten av 1970-tallet,
krevd et nytt offer.
Skipsaksjeselskapet "Kim"s historie,

med Ragnar Waage. Dette selskapet

Stenersens Tank etablereS

kan deles opp i tre epoker:
1. Johan Stenersen perioden
1939 - 1943/1946
„ ™. . „ „
.
. ,
2. Christian F. Bonnevie perioden
1946 - 1972
3. Halvor N. Astrup perioden
1972- 1981

ble senere overatt av hans bror, Rolf
(Kristian) E(ckersberg) Stenersen.
Stenersen var ferdig utdannet
Cand.Jur. i 1921.1 årene mellom 1923
ino .
U 4.,
. c , ,
og 1926 oppholdt han seg i England,
Tyskland og Frankrike. Han var disponent i Waages Tankrederi A/S fra
starten i februar 1927, og i Waages
Tankrederi A/S fra starten i juni 1930.
I mai og oktober 1937 etablerte han
Stenersens Trampskibsrederi A/S og
Stenersens Trampskibsrederi II A/S,
som kontraherte to tørrlasteskip hver på
9.500 tonn-dødvekt ved svensk verft for
levering i 1938.
Johan Stenersen som var et aktivt
medlem i Nasjonal Samling, ble innsatt
som president i Norges Rederforbund i
februar 1942, en stilling han hadde frem
til sin død i juni 1943.

skipsaksjeselskapet "Kim" ble stiftet
21 febmar m 9 under naynet Sten_
ersens Tank
med en
nSiMmiiimnprVmnpr
pa 1,65 millioner kroner.

Johan Stenersen
Johan (Martin) Stenersen var født 7.
juni 1895, som sønn av forlagsbokhandier Johan Martin Stenersen (1865-1948) og Marthe Kathrine Eckersberg
(1869-1930). Han fullførte Oslo
Handelsgymnasium i 1912, og var
ferdig student i 1914.
I 1916 etablerte han aksjemeglerfirmaet Stenersen & Waage sammen
8

Selskapet ble disponert av skipsreder
Johan Stenersen, som også hadde tegnet
seg for 300.000 kroner.
Stenersen var forøvrig også disponent i Waages Tankrederi A/S og
Waages Tankrederi II A/S i Oslo. Selskåpets første styre bestod av disponent
Gustav Martinsen, formann. Disponent
Johan Sommerschield og Johan Sten
ersens bror, forlagsbokhandler Gunnar
Stenersen. Gustav Martinsen var forøvrig også styrets formann i Waages
Tankrederi A/S og Waages Tankrederi
lIA/S, mens Johan Sommerschield satt
i styret i Waages Tankrederi II A/S.

I innbydelsen til Stenersens Tank A/S
er datert i Oslo 25. oktober 1938. (se
kopi).
AB

Johan Stenersen og
Waages Tankrederier

li

Som tidligere nevnt var skipsreder
Johan Stenersen også disponent i

Waages Tankrederi A/S og Waages
Tankrederi II A/S.
Waages Tankrederi A/S disponerte i
1939 motortankeren Rigmor på 9.610
tonn-dødvekt bygget i 1931, mens
Waages Tankrederi II A/S disponerte
motortankeren Sysla 9.670 tonn
dødvekt bygget i 1932.1 tillegg hadde
Waages Tankrederi A/S kontrakt med
Kockums i Malmö om bygging av to
motortankere hver på 16.250 tonn
dødvekt for levering i desember 1940
og februar 1941.
Kun den ene kontrakten ble overtatt,
da Kathrine Stenersen på 16.250 tonndødvekt ble sjøsatt i september 1941,
og levert som Sysla 25. august 1945.
Hva som skjedde med den andre
kontrakten vites ikke. Kanskje noen av
SKIPETs lesere kan bidra med opplysninger om denne kontrakten ?
Etter frigj øringen ble disponeringen av
Waages Tankrederi A/S og Waages
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C-l A-skipet Kim ble overtatt i januar 1947; her med Saguenays skorsteinsmerke.
Foto Alex Duncan

Tankrederi II A/S overtatt av firma
Hagb. Waage, som fra før disponerte
Rederiaktieselskapet "Ruth" som var
stiftet i 1913.
Med overtagelsen av Waages Tankrederi A/S og Waages Tankrederi II AS,
ble grunnlaget lagt for en ekspansjon
som bragte rederiet Hagb. Waage opp
som ett av Norges største rederier på
1970-tallet, før det bukket under som
ett av mange offer for shipping krisen
som også tok knekken på Skipsaksje-

Undertegnede tillåter sig herved å innby til dannelse av skibsaksjeselskapet

Stenersens Tank,

*vto formål skal være ' skibsrederi. Aksjekapitalen blir minimum kr. 1.500.000.00, maksimum kr
1.650.000.00,' fordelt på aksjer å kr. 1.000.00.
Selskapet overtar kontrakt nr. 546 med A/B Götaverken, Gøteborg, for bygging av et moderne
dieselmotortankskib for levering februarimars 1041. Skibet blir ca. 17.000 tonn dv., og farten beregncs til
14 knop på full last. Maskinkraften blir 5600 bremsehestekrefter, og i lastetankene innlegges „heating
ooils" for føring av tunge oljer. Skibet blir forovrlg utstyrt efter usedvanlig fyldige spesifikasjoner,
således er f. eks. kompletfradiostaajon inkludert. Kontraktsummen er sv. kr. 4.250.000.00, hvorav sv. kr.
1.487.500.00 skal betales under byggetiden, og resten sv. kr. 2.762.500.00 i 12 halvårlige avdrag fra båtens
levering. Den første amortisering finner sted 6 mrtdr. efter leveringen. Renter betales efter de svenske
privatbankers rentesats som f. t. er 4y£ % pro anno.
Kontrakten overdras selskapet uten provisjon til innbyderen eller andre.
Jeg har foretatt nsiaktige kalkulasjoner over en sådan båts eventuelle driftsresultater, og er kom
met til det resultat at denne båt, selv på meget lava rater, vil kunne gi en god forrcntning. Ja, på en frakt
av 10/ fra Aruba til U. K./Continent vil selskapet kunne utdele et godt utbytte. Denne rate regnes imid
lertid for å væra meget lav, og det kan således nevnes at fraktene J begynnelsen av dette år var oppe
1 29/—. Fraktene begynte 1 år å svikte på vårparten, men det er tegn på at de nu begynner å gå op
over igjen.
Behovet for olje er stadig stigende, og med det voldsomme forbruk til biler, flyvemaskiner, olje
fyring i hus og som driftsmiddel til skib osv., har mann all grunn til å tro at forbruket vil oke ytterligere.
Med de enorme pengeutlegg til rustninger og andre offentlige arbeider som nu aettea i gang, og den sta
dig økende gullproduksjon har man berettiget grunn til & tro at pengeverdien vil fortsette å synke. En
plasering i internasjonal verdi som on moderne tankbåt skulda derfor by gode chanser for en penge
plåsering.
Selskapets forretningskontor skal være i Oslo. Selskapets disponent blir overrettssakforer Johan
Stenersen, disponent for Waages Tankrederi A/S, Waages Tankrederi II A/S og Stenersens Trampskibs
rederi H A/S.
Tegningen foregår fra den IS. til og med den 19. november 19S8 på tegningslister som er utlagt
hos Den Norske Creditbank, Gude, Stephanson & Nielsen A/S, Thrane-Nielsen A/S, Tennants Fonds og
Aktiemeglerforretning A/S, Hieronymus Heyerdahl jr., Isak Nielsen og på undertegnedes kontor, Hiero
nymus Heyerdahlsgate 1, 8. etasje, værelse nr. 804, Oslo,
I tilfelle overtegning forbeholder innbyderen sig rett til pro rata reduksjon og godkjennelse av en
hver tegnuig.
Ved tegningen deponeres 15 % av det tegnede beløp som innsettes på tegnerens navn i Den Norske
Creditbank, mens resten innbetales efter nærmere bekjentgjorelse.
Konstituerende generalforsamling innkalles med 8 dagers varsel ved rekommandert brev til hver
godkjent tegner.
Utgiftene ved selskapets stiftelse forbeholdes godtgjort av dette og forelegges den konstituerende
.generalforsamling til godkjennelse.
Av innbyderen er tegnet kr. 300.000.00, og det er på forhand tilsagt tegnet ytterligere 1.150.000.00
Mi.. Båledes at det gjenBtår minimum kr. 50.000.00, maksimum kr. 200.000.00.
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JOHAN STENERSEN.

selskapet "Kim". Waages Tankrederi AJ
S, Waages Tankrederi II A/S samt
Rederiaktieselskapet "Ruth", ble alle
besluttet oppløst på ordinær general
forsamling 19. juni 1980.

Første skip selges
Rederiets nybygg hos Götaverken ble
sjøsatt en maidag i 1941, og fikk da
navnet Ragnhild Stenersen. Grunnet
krigen ble det lagt opp i Göteborg.
Skipsreder Johan Stenersen avgikk
ved døden i juni 1943. Ny disponent
ble ikke ansatt før etter krigen, da
Christian F. Bonnevie overtok ledelsen
av selskapet.
På ekstraordinær generalforsamling
avholdt 20. november 1945, ble det
vedtatt at motortankeren Ragnhild
Stenersen som nå hadde fått navnet
Kim, skulle selges til et argentinsk
oljeselskap. Salgssum var 10 millioner
svenske kroner, og skipet ble overtatt
av kjøperne på prøveturen 4. desember
1945.

Selskapet forandrer navn
På generalforsamling 19. februar 1946,
ble det besluttet at selskapets navn
skulle forandres til Skipsaksjeselskapet
"Kim", samtidig som Christian F(red
rik) Bonnevie ble valgt til selskapets
disponent.
Christian F. Bonnevie var født 13. juni
1906 i Larvik, som sønn av lege Chr. F.
Bonnevie. Han ble gift 13. mai 1933
med Betty Birgitte Sofie Piene.
9

Etter artium på Hønefoss i 1925 og
Oslo Handelsgymnasium i 1927, ble
han ansatt hos Wilh. Wilhelmsen i Oslo,
hvor han arbeidet frem til 1929. 1 årene
fra 1929 til 1940, var han ansatt i
Waages Tankrederier i Oslo. Fra 1940
til 1945 arbeidet han for Nasjonal
hjelpen (Svenska Norge-hjälpen).

Nytt skip fra USA
Til erstatning for rederiets "super"
tanker Kim, overtok nå selskapet i New
Orleans 6. januar 1947, C 1-A skipet
Cape San Blas på 7.935 tonn dødvekt.
Skipet som kostet 4,7 millioner kroner,
var blitt levert fra verft i Beaumont
Texas i juli 1943. Det fikk ved over
tagelsen navnet Kim, og ble sluttet for
fire konsekutive reiser fra USNordstatene til Cherbourg/Antwerpen
range for et linjerederi til tilfreds
stillende rate.

Tankskip kontraheres
I mai 1947 bestilte rederiet en motor
tanker på 16.200 tonn-dødvekt. Kon
trakten ble inngått med det ukjente og
halvferdige Uddevallavarvet A/B i
Sverige og var den første nybygnings
kontrakt verftet inngikk med norsk
rederi.
Etter kontrakten skulle skipet som
kostet 7,37 millioner svenske kroner,
leveres 1. mai 1950. Nybyggingen ble
sluttet på tidscerteparti til The AngloSaxon Petroleum Co Ltd. (Shell) i
London for 5 år. Raten var 22/6 (22
shilling 6 pence pr. tonn pr. måned) med
levering senest 30. juni 1950, og 22/hvis senere levering.

Rederiets nybygning ble kjølstrukket
1. desember 1949, og ble overlevert til
rederiet 27. november 1950 i Oslo.
Skipet som hadde fått navnet Mai Bente
etter rederens datter, kom fullt ferdig
på 13,65 millioner kroner.
Etter overtagelsen av Mai Bente bestod
rederiets flåte av følgende skip:
M/T Mai Bente
16.200 tdw 1950
M/S Kim
7.935 tdw 1943

Neste tankskip
I 1952 inngikk rederiet kontrakt med
Öresundsvarvet A/B i Landskrona om
bygging av en motortanker på 18.500
tonn-dødvekt for levering i juni 1957,
til en basispris av 11,9 millioner
svenske kroner. 1 1956 ble nybygningen
sluttet på tidscerteparti til Shell Tankers
Ltd. for 5 til 8 år til en rate av 27/9.
For å få lisens for denne nybyg
ningen, måtte rederiet forplikte seg på
å seige motorskipet Kim. Som følge av
dette, ble skipet 22. mars 1956 levert
til The Britamer Corporation i Liberia,
som hadde betalt 9,7 millioner kroner
for det 13 år gamle skipet. En meget
god pris tatt i betraktning at rederiet
hadde betalt tilsvarende 4,7 millioner
kroner for skipet i februar 1947. Kim
ble overlevert de nye kjøperne i
Rotterdam. Skipet hadde i denne
perioden hatt et driftsoverskudd på 11,7
millioner kroner.
Mai Bente ble ved utløpet av sitt 5-årige
certeparti i september 1955, sluttet for
nye 7 år til rate av 23/6.

19.000-tonneren Kim ble levertfra Öresundsvarvet i 1957; her som Marie Eline av
Bergen. Foto via Per Alsaker
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Bulkskip
I 1957 ble det inngått kontrakt med
Nordseewerke i Emden om bygging av
et bulkskip på 16.430 tonn-dødvekt, for
levering i september 1959. Basisprisen
var 13,95 millioner Tyske Mark.
19. mars 1957 overleverte Öresunds
varvet motortankeren Kim til rederiet.
Skipet som var på 19.050 tonn-dødvekt,
gikk samme dag inn på et certeparti for
konsekutive reiser i ca. 6 måneder med
spanske befraktere til en meget god
frakt. Skipet utførte 7 reiser mellom
Venezuela og Teneriffe, noe som gav
et driftsoverskudd på ca. 8,5 millioner
kroner.
Etter endt utlossing siste tur på
Tenerife 16. september 1957, gikk det
til Cadiz for garanti dokking. Dok
kingen tok 6 dager, og Kim ble så 24.
september 1957 levert på sitt certeparti
til Shell Tankers Ltd.
Skipsfartsnæringen hadde siden
konjukturomslaget våren 1957 hatt sin
hardeste depresjon siden krisen i
begynnelsen av 1930-årene. Seiv for
dåtidens store og moderne skip hadde
fraktene i løsfart vært ulønnsomme og
ofte dekket ikke engang driftsutgiftene.
Verdens handelsflåte var 1. januar 1957
ca. 121 millioner brutto tonn, hvorav
ca. 36 millioner brutto tonn tankskip.
Opplegget av skip kulminerte høsten
1959 med over 7 millioner tonn død
vekt tørrlasteskip og nesten 8 millioner
tonn-dødvekt tankskip, eksklusive 1
millioner tonn-dødvekt i USAs reserve
flåte. Korn hadde avløst kull som
nøkkelvaren for transport. Mens
fraktene for tankskip gjennom hele
1958 hadde vært trøstesløse og neppe
dekket de rene driftsutgiftene, hadde
tørrlastmarkedet siden høsten 1958
vært livlig, særlig på grunn av korn
skipningene fra USA til India og
Europa. 71 tankskip på 1,35 millioner
tonn-dødvekt gikk over i kornfart, noe
som selvsagt trykket råtene for tørr
lasteskipene.
Det var på dette markedet rederiet
overtok bulkskipet som var under
bygging i Emden. Det ble overtatt 4.
august 1959, og fikk navnet Betty etter
rederens kone. Betty var på 16.890
tonn-dødvekt og gikk etter over
leveringen inn på et tidscerteparti med
amerikanske befraktere til rate 15/9 for
4 til 6 måneder, deretter for ytterligere
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mai bente

Bulkskipet Mai Bente på 31.300 tdw ble levertfra Lindholmens Varv høsten 1963. Waterweg Fotos

4 til 6 måneder til rate 16/3. Skipet ble
tilbakelevert fra dette certepartiet 5.
august 1960, og seilte resten av året i
løsfart. I betraktning av de lave frakter,
ble driftsresultatet på knappe 1,5
millioner kroner. Skipet gikk også i
1961 i løsfart, hovedsakelig med korn
og malm.

Kim på dette skips fulle dødvekt
tonnasje, slik at Kim ble viderebefraktet
til en rate på 23/6 fra september 1965
tiljuni 1966.
Mai Bente hadde i de 12 årene det
hadde vært i rederiets eie, hatt et samlet
driftsoverskudd på 23,1 millioner
kroner.

Ved inngangen til 1960-årene bestod
rederiets flåte av følgende skip:
M/T Kim
19.050 tdw 1957
M/S Betty
16.890 tdw 1959
M/T Mai Bente
16.200 tdw 1950

Bulk fra Lindholmen

Tankmarkedet var ved inngangen til
1962 inne i sitt sjette depresjonsår. Det
kunne derfor synes paradoksalt at det i
løpet av 1961 allikevel ble kontrahert
ca. 3 millioner tonn-dødvekt av
dåtidens supertankere på opptil 80.000/
130.000 tonn-dødvekt. 1. januar 1961
var verdens tankflåte ca. 68 millioner
tonn-dødvekt og kontrahert ca. 14,5
millioner tonn-dødvekt for levering i
årene mellom 1962 og 1966.
Opplagt var 2,6 millioner tonn og ca.
2,4 millioner tonn beskjeftiget i
kornfart. Utsiktene for "handy size"
tankskip som Skipsaksjeselskapet
"Kim" disponerte, var trøstesløse.
Det var med utgangspunkt i dette at
rederiet i 1962 solgt Mai Bente til
kjøpere i Spania, som overtok skipet i
Rotterdam 18. januar 1962. Prisen som
ble oppnådd var 215.000 Engelske
Pund brutto. Ved salget var Mai Bente
rederiets eldste skip. Det gjenstod 8,5
måneder av skipets certeparti med
Shell. Etter avtale med befrakterne ble
resten av dette certepartiet overført til

Til erstatning for Mai Bente, inngikk
rederiet nå kontrakt med AB Lind
holmens Varv i Göteborg om bygging
av et bulkskip på 30.100 tonn-dødvekt
for levering i oktober 1963. Kontrakten
ble inngått på fast pris til 21,5 millioner
svenske kroner.
Skipet ble sjøsatt og døpt 29. mai
1963, og fikk navnet Mai Bente. Det
ble overtatt etter en vellykket prøvetur
31. oktober 1963. Skipets dødvekt var
på 31.300 tonn, og endelig pris ble
knappe 30,2 millioner kroner. Det ble
først sluttet for tre reiser med korn fra
Canada og USA til Kontinentet, deretter
seks reiser med malm fra Syd-Afrika
til Japan.

Siste tankskip selges
Rederiets siste tankskip, motortankeren
Kim, ble solgt og overlevert til A/S D/S
Mathilda ved rederiet Jacob Christen
sen i Bergen 5. desember 1963. Rede
riet oppnådde 13,9 millioner kroner for
det seks år gamle skipet. I salget
medfulgte skipets certeparti til rate 27/
9 til september 1965, deretter 23/6 til
juni 1966, og sist rate 18/7-1/2 tiljuni
1971.

Kim som nå fikk navnet Marie Eline,
var Jacob Christensens andre skip. Fra
før disponerte Christensen motor
tankeren Astrid Elisabeth på 16.210
tonn-dødvekt bygget 1952.
Kim hadde i de seks årene det hadde
vært i Skipsaksjeselskapet "Kim"s eie,
hatt et samlet driftsoverskudd på 31,7
millioner kroner.
Etter salget av Kim, framstod Skips
aksjeselkapet "Kim" som et rent
bulkrederi, med følgende skip:
M/S Mai Bente
31.200 tdw 1963
M/S Betty
16.890 tdw 1959
Betty ble i november 1963 levert på
tidscerteparti frem til mai/juli 1965,
deretter på nytt tidscerteparti til
italienske befraktere frem til sommeren
1967.
Mai Bente var i 1965 beskjeftiget på syv
reiser med malm mellom Syd-Amerika
og Japan, deretter for en reise mellom
Port Elizabeth og Japan. Skipet utførte
deretter 10 reiser med kull fra Australia
til Japan.
I 1965 fikk norske rederier anledning
til å gå over til rasjonalisert mannskap
på bulk- og tankskip. Rederiet hadde
flere offiserer på kurs, og gjennomførte
etter dette en rasjonalisert bemanning
på skipene. For Bettys vedkommende
medførte dette en reduksjon på skipets
bemanning med 9 personer, og for Mai
Bentes vedkommende 6 personen Etter
dette var det i alt 33 personer ombord
på hvert av skipene.
11
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disponerte følgende skip:
33.022 tdw 1964
M/S Fernglen
M/S Fernwind
29.861 tdw 1963
M/S Ocean Master 35.840 tdw 1965
M/S Holthorn
29.861 tdw 1963
35.900 tdw 1966
M/S Solholt
37.283 tdw 1965
M/S SneW?
35.775 tdw 1966
M/S Sangstad
M/S Maz Bente
33.000 tdw 1963

pGra JD Jmain fikk nå navnet
Unibulkpi mens GmndWisdom m±
tt
'
navnet Unibulk Fir.

Det bie ° vertatt av de nye eiere i
Paiermo 22. mai 1967.
Ide knappe Bår som skipet hadde
vært i rederiets eie, hadde det hatt et
samlet driftsoverskudd på ca. 10
millioner kroner.

En ytterligere formalisering på
samarbeidet skjedde il970,daUnibulk
A/S ble opprettet med en aksjekapital
på 1,05 millioner kroner, og K/S
Unibulk A/S &Co med en kapital på
10,5 millioner kroner. Rederiet hadde
1/6-del i begge selskapene.
1 1973 tok K/S A/S Unibulk &Co to
Liberia registrerte bulkskip på 11 + 3
års tidscerteparti. Skipene Grand
Domain og Grand Wisdom begge på
31.488 tonn dødvekt, ble levert fra verft

Fearnley & Eger
Fearnley & Eger
Skibs A/S Golden West
B. Holter-Sørensen & Co
A/S Ivarans Rederi
A/S Ivarans Rederi
A.F. Klaveness & Co AS
Skips A/S "Kim"

På grunn av rask teknisk utvikling og
overgang til større enheter med hardere
konkurranSe, viste det seg vanskelig å
finne lønnsom beskjeftigelse for Betty,
etter at skipet var blitt tilbakelevert fra
tidscerteparti til italienske befraktere i
mai 1%7 Rederiet
derfor å
seige skipet til britiske kjøpere for en
pri§ tilsvarende 1U mimoner

For å bedre konkurranseevnen til Mai
Bente, ble skipet i 1967 utstyrt med 5 ti
tonns kraner.

Samarbeid med F&E
Etter overenskomst med Fearnley &
Eger overtok rederiet høsten 1966 til
kostpris 50 prosent av kontrakt nr. 175
ved Kaldnes mek. Verksted i Tønsberg,
om levering av et bil/bulkskip på ca.
20.250 tonn-dødvekt med bildekk fra
Blohm & Voss for 1530 biler. Etter
kontrakten skulle skipet leveres i
februar 1968 til fast pris, noe som for
rederiets 50 prosent andel utgjorde 16

Nybygget hos Kaldnes ble sjøsatt og
døpt 18. oktober 1967. Skipet som fikk
navnet Ferngulf, ble overtatt 11. januar
1968, og avgikk deretter til Hamburg
hvor bildekket ble installert. Skipets
dødvekt var på 21.208 tonn.
Det var ved levering sluttet på 5 års
certeparti på lumpsum fio basis til
Volkswagen.
13. oktober 1969 ble Mai Bente pårent
av et Liberia skip i tåke utenfor Baltimore. Heldigvis ble bare en sjømann
lettere skadet, mens skipet fikk
betydelige överbords skader akterut.
Skadene ble delvis reparert hos Beth-

Skips-AS Kim tok 50 prosent i bulkskipet Ferngulf i 1968. Waterweg Fotos
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lehem Steel i Hoboken, og hos
Framnæs i Sandefjord. Som følge av
dette var Mai Bente off-hire i 17,5
dager.
Etter nye lastelinjeregler, ble død
vekten på Mai Bente i 1970 øket fra
31.450 tonn til 33.000 tonn. Likeledes
ble bemanningen ytterligere rasjonal
isert fra 33 til 27 personer. Ved levering
i 1963 var den på 41 personer.
... ....

I juni 1971 ble samarbeidet med
Fearnley & Eger-sfæren ytterligere
befestet, da rederiet gikk inn med 50
prosent i bygge nummer 220 ved
Kristiansands Mek. Verksted, et roll on/
roll off skip på 3.200 tonn-dødvekt.
Skipet var kontrahert til fast pris på 27,7
millioner kroner, og skulle etter
kontrakten leveres i september 1973.
Skipsreder Bonnevie fråtrer
Ved fylte 67 år i juni 1973, fratrådte
skipsreder Christian F. Bonnevie etter
eget ønske som disponent og styre
medlem i rederiet.
Etter forslag fra Fearnley & Eger som
var selskapets største aksjonær, ble
skipsreder Halvor N. Astrup innstilt
som ny disponent og styremedlem.
Etter dette ble rederiets band til
Fearnley & Eger sfæren ytterligere
befestet.
Rederiets aksjekapital ble 19.
oktober 1973 forhøyd fra kroner 1,65
millioner til kroner 3,3 millioner ved
overførsel fra disposisjonsfondet.
Forhøyd samme dato til kroner 9,9
millioner ved nytegning til pari kurs. I
1975 forhøyd til kroner 19,8 millioner
ved nytegning.
Ved disponent skiftet i 1973, bestod
rederiets flåte av følgende skip:
M/S Mai Bente
33.000 tdw 1963
M/S Ferngulf (50%) 20.360 tdw 1968
M/S Nybygg (50%) 3.200 tdw 1973
(Fernhill)
I 1973 ble Mai Bente solgt til Hong
Kong kinesiske som betalte 29,7
millioner kroner for skipet. Skipet
hadde siden levering 10 år tidligere hatt
et driftsoverskudd på ca. 34,3 millioner
kroner.
Rederiets andre skip Ferngulf, ble i
februar 1974 solgt internt i Fearnley &
Eger sfæren, da NV Stoomvaart
Maatschappij Oostzee i Amsterdam
kjøpte skipet for 33,5 millioner kroner,
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Ro/ro-skipet Fernhill kom i fart som Gardenia under nederlandskflagg.
Foto via Donald MacFie

noe som for Skips A/S "Kim"s andel
utgjorde 16,75 millioner kroner. Skipet
hadde siden leveringen i 1968 hatt et
driftsoverskudd som for rederiets 50
prosent andel utgjorde ca. 12,2
millioner kroner.
Det var rundt 1973 at Fearnley &
Eger hadde skaffet seg betydelig
innflytelse i Amsterdam rederiet. I
tillegg til Fengulf, ble også Fearnley &
Eger's Fernleaf på 18.518 tonn
dødvekt bygget 1965, i 1973 overatt av
Amsterdam-rederiet.
Etter at salget av Mai Bente og Ferngulf
var rederiets likvide stilling særdeles
sterk, og midlene ble nå i stor grad
investert i skip og kontrakter innen
Fearnley & Eger sfæren.
1 1973 tegnet rederiet seg for andel i
Sagapart A/S, samtidig som de tok
andeler i to SANKO-certepartier:
5 prosent i nybygning 85.000 tonn
dødvekt tankskip sluttet til Anders Jahre
i Sandefjord, og 2,5 prosent i nybygning
85.000 tonn-dødvekt tankskip sluttet til
Chr. Haaland i Haugesund. Andelen på
5 prosent ble senere kansellert av
S ANKO, og rederiet mottok US-Dollar
142.500,- i kanselleringsgebyr.
Begge disse skipene var sluttet på 10
års timecharter til rate henholdsvis USDollar 2,82-1/2 med levering 3dje
kvartal 1975 og US-Dollar 2,92-1/2
med levering 2net halvår 1976.
Rederiets andel i Chr. Haaland's
SANKO båt Sanko Progress på 85.500
tonn-dødvekt ble kansellert i 1978.
Byggenummer 220 hos Kristiansands

mek. Verksted ble sjøsatt i februar 1974
som Fernhill og overtatt i mars 1974.
Rederiet var ikke fornøyd med gearene
for motorene, og nektet å overta skipet.
Mens saken gikk til voldgift, ble det lagt
opp i Høllen, hvor også søsterskipet
Fernbay hadde lagt siden april 1973.
Avgjørelse i voldgiftssaken fant sted
i mars 1974, og gav verkstedet med
hold. Fearnley & Eger var forpliktet til
å overta Fernbay og Fernhill.
Skipene ble nå formelt overtatt av NV
Stoomvaart Maatschappij Oostee i
Amsterdam, og gitt navnene Gardenia
og Begonia. Rederies andel i Fernhill
ble samtidig avhendet.
Videre ble følgende andeler i skip og
kontrakter hos Fearnley & Eger
overtatt:
* 35 prosent i bygge nummer 437, et
bulkskip på 120.000 tonn-dødvekt
(Fernhill), som skulle leveres i april
1975. Kontrakten var på totalt ca. 68
millioner Tyske Mark.
* 20 prosent i bygge nummer 440, et
bulkskip på 120.000 tonn-dødvekt
(Fernsea), som skulle leveres i april
1976. Kontrakten var på totalt ca. 70
millioner Tyske Mark. Begge disse
kontraktene var inngått med det tyske
verftet Rheinstahl Nordseewerke.
* 7,5 prosent i turbintankeren
Fernhaven på 216.549 tonn-dødvekt
bygget i 1969. Andelen ble kjøpt i juli
1973 for ca. 11 millioner kroner. Skipet
seilte på timecharter frem til juli 1980
til en rate av US-dollar 3,30 til juli 1975,
deretter til en rate av US-Dollar 2,50
til juli 1980.
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* 30 prosent i LPG-tankeren Fernvalley
på 22.000 m3 bygget i 1969.
Andelen ble kjøpt i november 1973 for
21 millioner kroner. Skipet seilte på
timecharter til juli 1975 til en tilfreds
stillende rate. I løpet av første halvår
1975 gikk skipet inn i en samseilings
pool med søsterskipene Fernwind og
Fernwood.
* 16-2/3 prosent i innslutningen av to
31.000 tonn-dødvekt bulkskip for
Unibulk gruppen. Skipene ble levert i
1974 som Grand Domain og Grand
Wisdom. Skipene ble i 1975 omdøpt til
henholdsvis Unibulk Pine og Unibulk
Fir.
* 24,5 prosent K/S Norway Jackup AS
som hadde kontrahert to oppjekkbare
plattformer hos Levingston Ship
building Company i Texas. Platt
formene som skulle leveres i henholds
vis september 1976 og februar 1977,
skulle disponeres av Odfjell Drilling i
Bergen. Prisen var fast, ca. US-dollar
19 millioner for den første plattformen,
og ca. US-Dollar 20 millioner for den
andre.
* 50 prosent i bygge nummer 1230 som
var et LPG-skip på 75.000 m3 hos
Wärtsilä i Finland, beregnet levering i
november 1977. Skipet var kontrahert
til fast pris av ca. 47 millioner USDollar. Rederiet hadde opsjon ut 1975
på å redusere sin andel til 25 prosent,
en opsjonen som ble benyttet i februar
1976. Rederiet kansellerte sin 25
prosents andel i november 1976, mot å
betale et kanselleringsgebyr på 9,25
millioner kroner.
(Levert i 1978 som Berge Sisu til Sig.
Bergesen d.y. & Co i Stavanger)

Shippingkrisen begynnelsen på slutten
I mai 1977 begynte det å rakne for
rederiet. Man fikk i juni samme år i
stand en kreditoravtale som skulle løpe
fram til høsten 1979.

Rederiet var solidarisk medeier i
bulkskipene Fernhill og Fernsea
sammen med det japanske handelshuset
Nissho-Iwai, Fearnley & Eger Befrakt
ningsforretning A/S, A/S Hanico, A/S
Custos samt et datterselskap av en
engelsk bank. Da det ikke lyktes å få
alle partnere til å akseptere en deltagelse
i Norsk Garantiinstitutt for Skip og
Borefartøyer A/S eller til å gå inn for
en avdragsutsettelse på skipenes lån,
var selskapet forpliktet til å betale fulle
avdrag og renter. Dette medførte for
Skipsaksjeselskapet "Kim" en årlig
likviditetsbelastning på ca. 11 millioner
kroner.
Prinsippavtalen med selskapets
øvrige kreditterer som forelå sommeren
1977, ble ikke undertegnet. Dette
skyldtes at utviklingen ble mer negativ
enn opprinnelig anntatt på grunn av det
betydelige fallet i skipsverdier som fant
sted på dette tidspunkt, noe som igjen
medførte at de øvrige partnere i Fernhill
og Fernsea ønsket å foreta en ekstra
ordiær nedbetaling på skipenes lån.
Solidaransvaret i disse to skipene gjorde
derfor at en kreditoravtale måtte
revurderes.
I løpet av høsten 1977 ble det klart
at kun to alternativer var reelle: Fortsatt
drift med sterkt reduserte eierandeler i
Fernhill og Fernsea, eller avvikling.
Skipsaksjeselskapet "Kim" kunne
ikke delta i avdrags- og rentebetalingen
på Fernsea 6. mars 1978 uten at dette
ville medføre en forfordeling av
kreditorene, som vesentlig bestod av
partnerne i Fernhill og Fernsea.
Partnerne forlangte derfor i møte 9.
februar 1978 at selskapets likvide
midler, kroner 10 millioner skulle
fordeles på samtlige kreditoren Sam
tidig skulle selskapets eierandeler i de
gjenværende skip overføres til de
øvrige solidariske partnere med
regnskapsmessig virkning fra. 1 .januar
1978. Kreditorene frafalt videre krav,
og rederiet var deretter i realiteten et

Rederiet hadde på denne tiden eierinteresser i følgende skip:
7,5%
20%
35%
30%
15,15 %
15,15 %
24,5 %
24,5 %
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T/T Fernhaven
M/S Fernsea
M/S Fernhill
G/T Fernvalley
M/S Unibulk Fir
M/S Unibulk Pine
Nybygg
Nybygg

216.549 tdw
120.700 tdw
120.700 tdw
16.520 tdw
31.488 tdw
31.488 tdw
Jackup rigg
Jackup rigg

1969
1976
1975
1969
1974
1974
1976
1977

tomt, men ikke insolvent selskap.
Rederiet hadde da ikke andre
förpliktelser, men aksjekapitalen var
tapt. Spørsmålet om rederiets fortsatte
eksistens
måtte avgjøres
av
aksjonærene.
Skipsaksjeselskapet "Kim"s eneste
gjenværende engasjement var
deltageisen i K/S Unibulk A/S & Co.
Selskapet som var under avvikling,
hadde på dette tidspunktet avhendet
sine to skip, men det pågikk flere
voldgiftssaker vedrørende fraktbeløp
som var blitt tilbakeholdt av befraktere.
Skipsaksjeselskapet "Kim" ble besluttet
oppløst på ordinær generalforsamling i
juni 1981.

Kilder:
Historien er i hovedtrekk basert på
Skipsaktieselskapet "Kim"s års
beretninger i årene fra 1939 til 1981.
Opplysninger om skipsreder Johan
Stenersen er hentet fra Lauritz
Pettersens bok "Handelsflåten i krig
1939-1945, del 5", og "Nærings
livets Menn i Norden".
Opplyninger om skipsreder Christan
F. Bonnevie er likeså hentet fra
"Næringslivets Menn i Norden".
Opplysninger vedrørende Johan
Stenersens forskjellige rederi
selskaper er hentet fra Per Selvigs
"Årbok over Norske Skibsrederier
1939-1945".
Opplysninger om Sanka Progress er
hentet fra Aasgaard Strøm's bok
"Christian Haaland 1915-1990".
Ellers har Dag Bakka jr's artikkel
om Fearnley & Eger, publisert i
Skipet 3-4/1994 vært til god hjelp.
I tillegg til ovennevnte kilder, har
også eget klipparkiv og notater blitt
benyttet.
Ellers takk til Dag Bakka Jr. for
informasjoner og kommentarer!
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1 mt KIM 1945
11163 brt 17300 tdw 540.4/66.5/39.9 ft
8-syl Götaverken
12.1945: Levert av AB Götaverken,
Göteborg (-546) som Kim til
Stenersens Tank AS (Chr F
Bonnevie), Oslo
Var kontrahert av Stenersens Tank AS i
oktober 1938 for levering 2.1941, sjøsatt i
1941 som Ragnhild Stenersen. Skipet ble

11.1950: Levert fra Uddevallavarvet AB,
Uddevalla (-106) som Mai Bente
til Skips-AS Kim (Chr F
Bonnevie), Oslo.
1.1962: Solgt til Compania Armadora San
Francisco SpA, New York/
Panama, nytt navn Lagos Erie.
6.1976: Solgt til opphugging i Spania,
ankom Barcelona 30.6 1976.

høsten 1945 vurdert overtatt av Staten for
ombygging til hval-koken det vari sa fall
meningen at det skulle tildeles Melsom &
~ . °
_, . ,
, .
Melsom. Planene skrinlagt og skipet
i™
overlatt til Skips-AS Kim.
m
o i /Liv • •
™ * ir
12.1945 Solgt til Yacimientos Petrohferos
Fiscales, Buenos Aires, satt i fart
som San Antonio.
nina t „ , ~
, . . ,.
2.1981: Solgt til opphugingi Pakistan,
ankom Karachi 3.2.1981 under
i r a*
-j
slep fra Montevideo.
F

4mt

T^T1
2ms KIM 1947-1956
,
, -w™ ! ~-,,. r. r
5201 brt 7935 tdw 412.3/60.1/24.9 ft
_ , , , 1tn ,,, , T ~
_.,.
2x6-syl 4150 bhk Nordberg - gearet til 1
prop
t,L
,
c,
,
7.1943: ,Levert~fra r,
Pennsylvania
Shipyards
_,
„
, .„..
Inc, Beaumont Texas (-274) som
-,
t,t •! tto<
«r
Cape
Cape San
San Blas
Blas til
til US
US War
War
Shipping Administration,
Washington/Beaumont Texas.
1.1947: Innkjøpt av Skips-AS Kim (Chr F
„ mr-s Bonnevie),
r, i. ,i ~Oslo, nytt
A navn Kim.
3.1956: Solgt til Britamer Corp,
Monrovia, nytt navn Sunflower.
12.1967: Til opphugging i Kaohsiung,
Taiwan.
3 mt MAI BENTE 1950-1962
9907 brt 16200 tdw 521.4/64.3/38.6 ft
9-syl 6750 bhk Götaverken

" ah

1957. 1963

8.1959: Levert fra Pvheinstahl Nordseewerke GmbH, Emden (-309) som
Betty til Skips-AS Kim (Chr F
Bonnevie), Oslo.
5.1967: Solgt til Field Tank SS Co Ltd
(Hunting (Eden) Tankers Ltd),
London, nytt navn Derwentfteld.
1978: Til Lydi Cia Naviera SA, Piraeus,
omdøpt Cavo Artemidi.
9.1980: Grunnstøtte 25.9.1980 på Panela
Bank etter avgang fra Salvador,
etter å ha bunkret på reise fra
Vittoria til Rotterdam. Brukket i
to, totalforlis.

557 om 9/38 5 ft
_ t „cnr,, 1 , ,-..
,
8-syl 7500 bnk Gotaverken
. '„ T
. . «.
,
._.
3.l9s7:LevertfraOresundsvarvetAß,
T
, ,
, ....
... iM
Landskrona (-143) som Kim til
„, .
._ „.
'„_
Skips-AS läm (Chr F Bonnevie)'
6ms MAI BENTE 1963-1072
o °i" iae ™ ™ l-,,
20608 brt 31450 tdw 640.2/80.2/47.0 ft
11.1963: Solgt til AS DS Mathilda
_ ~„„„„,,, T . ~ ,
~.
b
.
8-syl 10000 bhk Lindholmen-Gotaverken
(Jacob Chnstensen), Bergen, nytt
1Q 1%3 .
Lindholmens
nzvn Marie Eline.
XT
__ ,
. ino „.
0 ir.,, „..,,
, _,. XT .
_. ._
Varv, Goteborg (-1082) som
8.1966: Til Marcreado Cia Naviera SA (P
,„ .'
.n °\
. ' . ,_,
. _,.
,
Mai Bente til Skips-AS Kim (Chr
K Lemos), Piraeus, omdøpt
__
. . _ *
~ iii.
F Bonnevie), Oslo.
Michabakis.
nm™ o i =i ™!„,„„ _
w . .
_
.
11.1 972: Solgt til China Ocean Shipping
9.1973: Canyon Mantime Enterpnses Inc,
_ 6„
, .
FF 5
~
.
„
J;
Corp, Shanghai, nytt navn
Monrovia som Corona Canyon.
.
12.1975: Grunnstøtte 7.12.1975 under
ou
u •
~ av r,
. ,
.
, ,
Pa
anløp
Fortaleza,
store
skader.
_ 80-tallet
„, . overtatt
. _ av Shanghai
-,.,.,
~ ~
Ocean Shipping Corp.
_. ,. T , , nc
~ ,
Gikk for egen maskin til
aMontevideo.
,
•, Kondemnert.
, Stod
i Lloyds
„
i 95/96, men var trolig da
Montevideo. Kondemnert.
0
1976: Solgt i kondemnert stand til
Syracuse Shipping Co Ltd for
opphugging i Spania.
Parteierskap:
5.1977: Resolgt -i
til Pakistan,
avgikk
T_,_kl.T _.XTT ._,
,1968
_ ,n
~ ~
,
msFERNGULF
Monrovideo som Kahstrata under
FERNmLL
im
egen maskin; tatt pa slep 29 5.77"
ft FERNHAVEN
19?1
pga generatorsvikt i pos 15.48NFERNfflLL
m5
56. 14E, ankom Karachi 4.6.1977.
in„,
ms „„_..„„.
FERNSEA
1 976
mtFERNVALLEY
1969
5 ms BETTY 1959-1967
12423 brt 16890 tdw 528.1/66.5/39.2 ft
Se skipshistorikk i Skipet nummer 3og 4
6-syl 6750 bhk MAN
1994.

.-.!

Betty fra 1959 var et av
de tidligste bulkskip
under norsk flagg; her
som britisk
Derwentfield.
Foto via Per Alsaker
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Det yrende livet i Smedasundet i Haugesund tidlig på 50-tallet viser både Risøyfløtten nede til høyre, Haugesund i ruten på Stavanger,
lokalbåtene Gandal, Torvestad og Karmsund. Foto Mittet
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Av Leif M. Bjørkelund
~M~\e rike siLDEFiSKERiENE på Vestlandet utover på 1800-tallet og en øket samhandel mellom de større byene
M~J etter at handelsprevilegiene ble avviklet, dannet grobunnfor nye befolkningssentra i Nord-Rogaland. I
perioden 1840 til slutten av 1860-årene vokste Skudeneshavn, Kopervik og Haugesund, frem fra å være små
strandsteder til befolkningssentra med ladested og kjøpstadsrettigheter. Folketallet øket merkbart i samme
periode - det samme skjedde også i gruvesamfunnet i Visnes på Nord-Karmøy. Denne utviklingen medførte
storeforandringer innenjordbruketpå Haugalandet. Der hvor bøndene tidligere hadde basert sin produksjon
på dyrking av korn, gikk nå mer og mer over til dyrking av poteter, melke- og kjøttproduksjon som igjen ble
solgt til bybefolkningen. Haugesundfikk storparten av sineforsyninger av landbruksprodukterfra distriktene
innenfor byen, som Sveio, Tysvær, Skjold og Nord-Karmøy.
I nevnte periode utviklet regionen seg
også til et kraftsentra innen sildefiske,
foredling og eksport til land rundt
Nordsjøen, Skandinavia og Østersjøen.
Men seiv etter at Skudeneshavn, Kopervik og Haugesund hadde fått sine
byrettigheter, ble likevel Stavanger
regnet som "byen" i lang tid fremover.
Det var i byene de store markedene
fantes seiv lenge etter at handelsprevilegiene i 1842 ble opphevet.
Inntil dampskipsrutene kom, var
robåten eneste fremkomstmiddel - med
årer og seil. Færingen ble liksom
"abeidshesten" for folk bosatt langs
fjordene i Nord-Rogaland og Ryfylke.
16

En bytur den gang tok inntil tre dager,
en reisedag hver vei og en dag til
rådighet i byen.
.
DampSKipsrutene KOHTJTier
1854, samme år som Haugesund fikk
ladestedsrettigheter, ble det blant
Stavangers fremste forretningsmenn
lagt planer for et eget dampskipsselskap. I februar året etter ble Det
Stavangerske Dampskibsselskab
etablert og fikk samme år levert sitt
første skip, hjuldamperen "Ryfylke" fra
Skottland som ble satt i rute 31. oktober
1855. D.S.D. eller på folkemunne kalt

Stavangerske kom heretter til å spille
en viktig rolle innen kommunikasjon og
økonomisk samhandel mellom Sør- og
Nord- Rogaland og Ryfylke.
I 1891 ble Sandnæs Dampskibs
Aktieselskab etablert og Stavangerske
fikk dermed en ny konkurrent i ruten
på Bergen. Fra 1897 tok selskapet opp
konkurransen med Sandnes Damp i
nattruten på Bergen og de to selskapene
opprettholdt ruten frem til 1974.
Nattruten ble i årenes løp et populært
rutetilbud for befolknigen i nordfylket,
men ble etter hvert utkonkurrert av de
nye hurtigbåtene som ble satt inn først
på 1960-tallet.

Vi skal imidlertid ikke gå inn på
utviklingen av Det Stavangerske
Dampskibsselskab som er detaljert og
grundig beskrevet tidligere i "Skipet",
2/90,1/91 og 2/91, men heller fokusere
mer på de mindre og lokale foretak som
ble etablert på Haugalandet.

Lokalrutenes pionertid
Det første forsøk på å få i gang en lokal
dampskipsrute på Haugalandet fant
sted i 1873 da handelsmann Colbein
Sund i Haugesund kjøpte "Nidelven".
Et mindre åpent dampskip som ble satt
i rutefart mellom Haugesund- Vis
nes-Dalen og Tysvær. Turen fra Dalen
til byen kostet bare 6 skilling, men
bøndene, som hadde god tid og lite
penger, foretrakk å bruke sine egne
kommunikasjonsmidler, "apostlenes
hester", robåter og seilfartøyer, skriver
Reidar Østensjø i bind I av Haugesunds
historie.
Men det første forsøk på å få i stand
en regulær dampskipsrute ble derfor av
kort varighet og "Nidelven" solgt til
utenbys interesser.
Senere kom nye forsøk. D/s "Rap" på
21 tonn, innkjøpt i 1886 av A/S Rap
ved Nils Hauge, gikk en kort tid i rute
mellom Karmøy-Haugesund og Bømlo.
Ruten ble utvidet i 1888 til Tysvær med
anløp av Nes i Førlandsfjorden og var
Tysværs første dampskipsrute. Men i
1891 ble "Rap" avløst av Haugesunds
Fjorddampskibsselskabs d/s "Robert"
som ble innkjøpt fra Bergen samme år.
D/s "Robert", på 83 brt., gikk i rute
mellom Haugesund-Karmøy og Ry
fylke med anløp av Tysvær. Men ruten
ble et tapsbringende foretak og måtte

avvikle etter ett års drift, og skipet solgt
på auksjon via skipsreder H.M.
Wrangell i september 1892 til Ryfylke
Dampskipsselskab i Sand. "Robert"
kom i 1897 over på D.S.D.s hender og
ble frem til 1924 en gjenganger i ruten
Skjold - Stavanger inntil den i 1924 ble
solgt til Jøsenfjord.

Etablering
av Haugesunds Damp
Sjøveien var viktig for Haugesund og
rutetrafikken på byen økte sterkt etter
hvert som befolkning og næringsliv
vokste seg stadig større og større.
Frem til 1877 ble rutetrafikken på
byen besørget av utenbys og delvis
utenlandske selskaper. Viktige og
populære ruter var kystruten og natt
ruten med sine daglige anløp. Hauge
sund hadde også anløp av skip som gikk
i andre ruter. Det var skip med ruter på:
Göteborg - Stockholm - Kønigsberg Stettin - København - Hamburg - Rot
terdam - Antwerpen - Hull og Newcas
tle. I tillegg kom rutene mellom byene
Stavanger - Bergen, Sunnhordland og
Hardanger.
Tidlig på 1 870-tallet tok forretnings
menn i Haugesund initiativ til å få
etablert en regulær uteforbindelse
mellom byen, Stavanger og Bergen.
Etter et feilslått forsøk fire år tidligere
ble Haugesunds Dampskibsselskab
etablert 18. september 1877 med en
aksjekapital på 62.000 kr.
Samme år kjøpte HDS inn
dampruteskipet "Mandal" (Mandals og
Omegns Dampskibsselskab). Skipet
som fikk navnet "Karmsund" ble satt i
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rutefart mellom Stavanger, Kopervik,
Haugesund og Bergen med anløp av
andre mellomsteder i Sunnhordland.
"Karmsund" utførte fire turer i uken
dvs. to rundturer; en gikk nyleia mellom
Stord og Bømlo, mens den andre gikk
på utsiden av Bømlo.
Høsten 1904 satte HDS inn sitt nye
ruteskip, "Karmsund", levert fra
Trondhjems mek. Verksted. Skipet kom
til å trafikkere den viktige "livsnerven"
i ytre strøk gjennom 49 år mellom
Bergen-Haugesund inklusive turer til
Ryfylke og Stavanger.
Den første "Karmsund" fikk fra 1904
navnet "Karmøy" og ble satt inn i en
midlertidig rute på Bergen og en ny rute
på Akrehamn, Feøy (Føynå), Røvær og
Utsira.
Etter at sluseanlegget i Skjolda
straumen stod ferdig i november 1908,
åpnet dette for nye muligheter og
"Karmøy" ble satt inn i en ny rute
mellom Haugesund-Tysvær-Skjold (se
art. i "Skipet 3/89). Denne ruten ble
også betjent av selskapets d/s
"Haugesund" med anløp av Nes i Før
landsfjorden i konkurranse med
Kopervik Damps d/s "Vidar".
I noen år ble selskapets ruter drevet
med tre skip, men det viste seg at den
nye "Karmsund" kunne utføre
selskapets ruteplan alene. Gamle
"Karmøy" og "Haugesund" ble solgt i
1914 og 1915. For å opprettholde
Utsira-ruten leide selskapet inn et par
mindre motorfartøyer, m/k "Glyg" og
"Sagvaag". (se u. Utsira og Røvær
ruten), men ruten på Tysvær/Skjold ble
avviklet.
I mellomkrigsårene ble hovedruten
Stavanger - Bergen opprettholdt av
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Haugesunds Damps
første Karmsund på vei ut
forbi Kortanes mellom
Risøy og Hasseløy.
Sjøhusene på Vibransøy i
bakgrunnen. Foto via Alf
J Kristiansen
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nye d/s "Torvestad" gikk trofast i sin
daglige rute i Karmsundet inn til den i
1949 ble skiftet ut med den nybygde
m/s "Torvastad". (Se videre omtale om
selskapet i "Skipet" 1/92)
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Dampbåten Karmø ble levertfra Rosenberg i 1897. Foto via AlfJ Kristiansen
"Karmsund" inntil den i begynnelsen
av 1950-årene ble avløst av motorskip.
(Se videre omtale om selskapets

utvikling i "Skipet" 2/82 og 2/89)

initiativ som så en mulighet i rent
avgrensede og lokale ruter.

Aktieselskabet Karmø/

Aktieselskabet Torvestad
T 1 1
ko,
•
LOKalmteDater l
JvarmSUnClet
I skyggen av de overnevnte ruteselskapene med regulære seilinger
mellom Stavanger og Bergen, ble det i
årenes løp etablert en rekke mindre
aksjeselskaper og enmannsforetak som
i hovedsak drev rutefart mellom
Kopervik, Haugesund og bygdene
rundt Karmsundet.
Haugesunds Dampskibsselskab
hadde ikke hell med å knytte distriktene
nærmere til seg. Riktig nok ble det gjort
enkelte forsøk utover på 1900-tallet,
men i hovedsak forble HDS å finne i
ruten Bergen-Haugesund-Stavanger.
Derimot var det duket for lokale

Etter at veien Bø - Vikja var ferdig i
1891, ble det samme år av folk i
Torvestad og Haugesund dannet et
selskap - Aktieselskabet Karmø -og et
mindre rutefartøy med navnet "Karl"
ble innkjøpt fra Kristiania og satt i
rutefart mellom Vikja og Haugesund,
På folkemunne ble den kalt "Karl i
Vikja".
I 1897 ble "Karl" skiftet ut med d/s
"Karmø" på 26 tonn, levert i november
samme år som byggenr. 1 fra Rosenberg
mek. Verksted i Stavanger. D/s
"Karmø" ble i 1911 avløst av det nye
d/s "Torvestad" på 53 brt., som
selskapet fikk levert i 1911 fra Gravdal
i Opsanger. Selskapet skiftet samme år
navn til Aktieselskabet Torvestad. Den

Dampbåten Avaldsnæs ble satt ifart i 1894. Foto via AlfJ Kristiansen
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A/S Avaldsnæs
Dampskibsselskab
I 1894 ble enda et lokalruteselskap
etablert på Nord-Karmøy - A/S
Avaldsnæs Dampskibsselskab - som
samme år overtok det nybygde damp
ruteskipet "Avaldsnæs" på 35 brt. fra
skipsbygger Knut Skaaluren, Rosendal.
D/s "Avaldsnæs" ble satt inn i rute
Kopervik - Dalen og Haugesund med
mellomsteder. Ruten ble senere utvidet
med turer til Slåttevik og Nes nord i
Førlandsfjorden i Tysvær.
Avaldsnes Dampskibsselskab kom
imidlertid i økonomiske vanskeligheter
og ifølge Østensjø ble ruten en tid
betjent av en båt som het "Agvald"
inntil selskapet ble reorganisert som
Avaldsnæs Nye Dampskibsselskab.
Men driften måtte likevel etter en tid
innstilles. Haugesunds Avis skriver:
"...Da d/s "Torvestad" ble satt inn,
overtok den i 191 7 melkeruten etter d/s
"Avaldsnæs " - de to eierselskapene ble
enige om dette på grunn av de høye
kullprisene ".

Kopervik
Dampskibsselskab
Den 12. juni 1988 ble det av lokale
interesser i Kopervik etablert et nytt
dampruteselskap under navnet Koper
vik Dampskibsselskab med en aksje
kapital på kr. 12.000.
Kaptein Erik Guttormsen fikk i
oppdrag å besiktige et dampruteskip i
Svelvik - d/s "Vidar" tilhørende Bunde
fjords Dampskibsselskab i Kristiania.
Et kjøp kom i orden i august og "Vidar"
ankom Kopervik for første gang 18.
september og ble satt inn i rutefart fra
3. oktober samme år.
Skipet var bygget i 1869 ved Chris
tiansands mek. Verksted i Kristiansand,
som dampruteskip og målte 46 brt.
Den 14. november 1908 deltok skipet
under åpningen av det nye sluse
anlegget i Skjoldastraumen som
representant for kjøpstaden Kopervik.
D/s "Vidar" ble satt inn i rute mellom
Kopervik-Haugesund-Tysvær-Skjold
og Bokn med 4 ukentlige seilinger,

mandag, tirsdag, onsdag og lørdager.
(se sommerrute 15.06-16.08.1909).
Selskapet konkurrerte i ruten på
Tysvær og Skjold med Haugesund
Damps "Karmøy" og "Haugesund" og
var det selskap som holdt ut lengst i
denne ruten.
Men rutefarten var lite lønnsom og i
1913 måtte driften innstilles. Selskapet
ble imidlertid omgående reorganisert,
tilført ny kapital på kr. 10.800 og
gjenoppstod i november 1913 som A/S
Kopervik Nye Dampskibsselskap med
Isak Eriksen som disponent. D/s
"Vidar" kom igjen i rute 10. desember
s.å. og opprettholdt ruten i enda noen
år. Men den 18. juni 1915 ble det tillyst
tvangsauksjon over d/s "Vidar" i.h.t.
skadesløsbrev fra 1911 på kr.2400.
I 1916 var det slutt og i august ble
"Vidar" solgt for kr. 15.000 til interesser
i Tønsberg.
Ruten til Tysvær og Skjold ble i 1916
overtatt av m/s "Sagvaag" til det
nystartede Haugesund Motorskibs
selskab.
Som det her fremgår siet de fleste
lokalruteselskapene med økonomien
noe som igjen førte til at flere foretak
fikk en forholdsvis kort levetid. Dette
medførte at man opp gjennom tidene
fikk en stadig utskifting av nye
selskaper og båter i rutefarten og skapte
igjen usikkerhet for folk ute i distriktene
som var avhengig av regelmessige
seilinger. Særlig gjaldt dette for ruten
på Skjold og Tysvær.
Den eneste ruten folk i nordfylket
kunne stole på var Det Stavangerskes
rute til Stavanger. De andre kom og
gikk - snart det ene snart det andre.

Haugesund
Motorskibsselskab A/S
Seiv om lokalrutefarten var lite
lønnsom kom nye aktører inn i
markedet når andre måtte gi tapt.
Et av dem var Haugesund Motorskibs
selskab A/S som ble etablert 1. juni
1916 i Haugesund med Malthe
Sørensen som forretningsfører.
Selskapets formål var å drive rutefart
mellom Haugesund, Karmøy, Tysvær,
Skjold, Utsira og Sunnhordland. Senere
ble ruten også utvidet til Stavanger.
Rutefarten ble de første par årene
drevet med m/s "Sagvaag" og fra 1918
ble flåten utvidet med den nybygde
m/s "Haugesund".

Haugesunds Kai

Wlff~8 iTlfii ilfwIilTiir B

p8BMilPl5fi|

Indre kai i Smedasundet med Karmøy (til venstre) og Vidar, ca 1910.
Foto via Alf J Kristiansen
"Sagvaag" ble opprinnelig bygget som
seilskøyte i 1905 av Gunvald Ottesen,
Sagvåg, for regning av Lars Stokka i
Espevær. Den målte 36 bit. og loa. var
60 fot. 1 1915 ble "Sagvaag" ombygget
og fikk innsatt en 30 BHK Rubb
semidiesel (H. Haldorsen), og leiet inn
av Haugesund Damp i postrute på
Utsira.
Konsesjon for nevnte postrute ble
sommeren 1916 overdratt til det nye
Haugesund Motorskibsselskab og
overtok samtidig "Sagvaag" fra og med
juli s.å. "Sagvaag" hadde følgende
ruteplan: Måndag/Torsdag Fra
Haugesund - Buvik (Visnes) - Vedavåg
- Åkrehamn og Utsira.
Tirsdag/Fredag: Haugesund - Føynå Røvær og Utsira. Onsdag var liggedag,
men avgikk på lørdager fra Haugesund
- Tysvær og Skjold med retur fra
Skjoldavik kl. 17.
"Sagvaag"s rute på Tysvær og Skjold
var i konkurranse med Kopervik
Damps d/s "Vidar" frem til den ble
trukket ut i august 1916.
Etter denne tid kom d/s "Tysvær" på
36 brt. som en ny konkurent på ruten
Tysvær - Haugesund. "Sagvaag" hadde
rute til Tysvær på lørdager med retur
mandag morgen, og "Tysvær" på
søndager med retur til Haugesund om
kvelden. Men ruten til Tysvær var lite
lønnsom.
Postruten på Utsira betjente selskapet
frem til 1920 da Utsira seiv tok hand
om denne tjenesten. (se Utsira- og
Røvær-ruten)
I 1918 ble selskapets ruteopplegg
utvidet og omfattet på det meste:

Haugesund - Sunnhordland - Tysvær Skjold - Åkrehamn - Utsira - Føynå Røvær - Kopervik og Stavanger.
Utvidelsen av ruten ble muliggjort ved
at selskapet samme år overtok sitt andre
skip.
Den 16. november 1918 overtok
selskapet m/s "Haugesund" fra skips
bygger Gunvald Ottesen i Sagvåg.
Skipet målte 90 brt., og var utstyrt med
en 2-syl. 80 BHk Bolinder.
M/s "Haugesund" var godt skikket
for rutefart og ble satt inn i ruten på
Utsira og Skjold. Fra mai 1919 fikk
Haugesund Motorskipsselskab konkur
ranse på Skjolderuten av hotelleier
Gustav Henriksen da "Henriksens
Bilruter" startet daglig bussrute på
Skjoldavik - Haugesund med en
7-seters automobil.
På denne tid da sjøen ennå var
"hovedvei", hadde hver landhandler
(krambu), bakeri eller poståpneri med
beliggenhet til sjøen egen brygge. Dette
medførte at lokalbåtene hadde en rekke
anløp av mindre kaier og brygger lans
Skjoldafjorden. De mest brukte var:
Skjoldavik, Isvik, Serdalskaien,
Kringeland (Grinde), Søvik, Steinbru,
øklandsvik, Nylund (Våra), Kvednavik
og Straumen.
Foruten ruten på Skjold og Tysvær
hadde selskapet ukentlige rundturer til
Stavanger og Sunnhordland.
Men seiv om selskapet forsøkte seg
med et stort og utvidet ruteopplegg, gav
driften ikke tilstrekkelig avkastning.
Fra og med 1920/21 gikk driften med
underskudd og selskapet siet tungt
økomomisk om måtte søke Haugesund
kommune om driftstøtte.
19
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solgt til A/S Riskafjord, Hommersåk/
Stavanger. Etter ombygging ved
Haugesunds Slip, ble fartøyet over
levert sine nye eiere i mars 1924 som
"Riskafjord I" og satt i rute mellom
Hommersåk og Stavanger.
Etter at flåten var avhendet ble
Haugesund Motorskibsselskab likvidert
og nok et lokalruteselskap var dermed
blitt historie. Etter at Haugesund
Motorskibsselskab avviklet sin rute på
Skjold, ble den midlertidig opprettholdt
av motorkutter "Signal" inntil andre
kunne overta.

Motorkutter Sagvaag ble satt i rutefart i 1915. Foto via Alf J Kristiansen
M/s "Haugesund" ble i 1921 utleiet
for en periode til Haugesund Damps
rute Bergen - Stavanger.
Konkurransen utover på 1920-tallet
øket og nye selskaper kom inn i
rutefarten. Bl.a. gjorde d/s "Eira" et
forsøk på en rute Karmøy og Sunnhordland men det ble en fjasko. Den måtte
etter tre turer, i konkurranse med m/s
"Haugesund", gi opp.
Også Det Stavangerske viste sin
interesse og satte d/s "Rogaland" (fra
1929 "Kvitsøy") inn i ruten på Karmøys
vestside. Fra januar 1923 innskrenket
selskapet til en seiling på Sunnhordlands-ruten. Mens Skjolde-ruten og
ruten på Stavanger ble opprettholdt.
Haugesunds Dagblad skriver

26.10.1922: "... M/S "Haugesund" går
sin siste tur til Sønhordland med bla.
bygningsvarer til private fra Haugesund".
I februar 1923 grunnstøtte m/s
"Haugesund" i Brattholmsundet nord
for Føresvik og måtte slippsettes ved
A/S Haugesunds Slip. Ruten på
Sunhordland og Skjold ble innstilt fra
14. mars. "Sagvaag" ble etter "Haugesund"s havari satt inn i ruten på Karmøys vestside.
Selskapet besluttet samme år å
avvikle og båtene sirkulert for salg. I
april 1923 ble "Haugesund" solgt til
Stadsbygd Trafikkselskap i Trondheim,
og satt i lokalrute som "Staværingen".
Den 27. november ble "Sagvaag"

Rutedampskipet
"Skjoldefjord"
I august 1923 ble det etter initiativ fra
skipsfører Tjernagel, maskinist Olsen
fra Haugesund, og stuert Andreas Strøm
fra Skjoldastraumen, etablert et selskap
som skulle drive rutefart mellom
Skjold, Tysvær, Haugesund og Sunn
hordland.
Selskapet som fikk navnet Damp
skibsaktieselskabet Skjoldefjord ble
registrert i Haugesund med en hr. L.
Larsen som forretningsfører. Et mindre
rutedampskip ble innkjøpt for kr.
15.000 fra Stavanger Havnevæsen og
omdøpt til "Skjoldefjord". Skipet hadde
en tid vært benyttet i rutetrafikk på
Ryfylkefjordene, var sertifisert for 110
passasjerer og hadde et stort lasterom.

Den nybygde Haugesund fra 1918. Fra tidsskriftet "Skibsbygning
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Skipet målte 49 brt. og var bygget i
1895 ved Christiansands mek. Verksted,
som damptaubåt "Kvik", og hadde
inntil den i 1917 ble innkjøpt til
Stavanger, vært hjemmehørende i
Larvik og Tønsberg.
Den 9. august 1923 opprettet det nye
selskapet rute på Sunnhordland med
avgang fra Haugesund hver tirsdag til
Etne via mellomsteder med retur
onsdag morgen kl 06. Fra Haugesund
neste dag til Skjoldavik via Tysvær.
Selskapets rute på Tysvær og Skjold
slo godt an, men allerede den 25. august
s.å. måtte niten på Sunnhordland legges
om på grunn av vrangvilje fra HSDs
dampskipsekspeditører i Langevåg.
Innbjoa og Valevåg. "Skjoldefjord
måtte derfor sløyfe en del anløp på
grunn av den sterke uviljen man ble
møtt med. Etter denne tid gikk
"Skjoldefjord" i rute to gånger ukentlig
til Førde og andre steder - med ende
havn i Etne hvor kaien var eiet av
Haugesund kommune.
Ruten Haugesund, Tysvær og Skjold
omfattet en rekke anløpssteder.
Skjoldavik/Isvik - Steinbru - Nylund
(Våra) og Straumen. I Tysvær anløp den
Hundsnes, Hervik. Kårstø og Slåttevik.
Men "Skjoldefjord"s rute ble likevel en
kortvarig historie. Bussrutene som kom
igang utover i 1920-årene, var nok en
sterk konkurent til dampskipsrutene og
tok vekk mye av trafikkgrunnlaget.
Konkurransen på ruten SkjoldHaugesund ble ikke mindre da
Skjoldastraumsruta - Vordeneset Billag
- ble satt i drift fra mars 1927. Dessuten
var reisetiden en viktig faktor å ta
hensyn til i valget mellom buss og båt.
Reisetiden med lokalbåten mellom
Skjold og Haugesund tok nærmere 7
timer, mens bussreisen kunne gjøres
unna på omlag 1 times tid. Det var først
og fremst frakt av gods og krettur som
var rutebåtens fortrinn.
Det er noe uklart når "Skjoldefjord"
sluttet i sin rute. Men etter noen få år
måtte driften avvikles og skipet solgt
med tap for eierne. Skipet fikk senere
navnet "Majoren I" og ble overtatt av
Stavanger Kommune og A/S Kull
import, men i 1929 rapportert slettet
som vrak.

Mathias K. Kallevik
En av dem som i sin tid fikk knyttet sitt
navn til lokalbåt trafikken på Hauga
landet var Mathias K. Kallevik fra
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Rapid gikk i rutefartfra 1927 til 1940. Foto via AlfJ Kristiansen

Avaldsnes - eller Mathias "Berget" som
han ble kalt.
Ifølge broren Ole Kallevik, drev han
med båter og rutefart hele sitt voksne
liv. Kallevik hadde tilsammen fem skip
som han enten eide seiv eller i lag med
andre. Den første het "Glommen" som
han eiet sammen med en Breivik i
Haugesund, siden fulgte damptaubåten
"Lom" som Kallevik og Henrik Log,
Risøy, fikk bygget ved HMV i 1906.
Taubåten "Føien" anskaffet Kallevik
etter salget av "Lom" i 1916. Kallevik
hadde i noen år drevet "Lom" i rutefart
mellom Haugesund - Avaldsnes og
Tysvær frem til den i 1916 ble solgt til
handelsmann Olav Jensen på Dalen.
I 1920/21 kjøpte Kallevik inn sitt 4.
fartøy - motorkutter "Glyg" på 29 brt.
Fartøyet hadde i 1915 gått en tid i
postrute på Utsira og hadde sann
synligvis en nokså enkel passasjer
innredning. "Glyg" ble satt i rutefart
mellom Solstrand i Førdesfjorden,
Røyksund, Varaneset, Gismervik og
Haugesund.
I 1927 ble "Glyg" avløst av et nytt
og mer tjenlig fartøy. Kallevik kjøpte i
april s.å. på vegne av A/S Glyg den
kombinerte vann- og slepebåten
"Rapid" på 59 brt. fra Bergen. "Rapid"
var bygget ved Laxevaag Jernskibs- og
Maskinbyggeri i 1905 for Engelsen og
Sars m/fl., Bergen.
Etter ombygging til rutebåt ved
Haugesunds Slip der den fikk nytt
overbygg og salong med plass for 120
passasjerer, ble "Rapid" satt inn i
rutefart i løpet av 1927. Rutetilbudet
ble fra denne tid utvidet til Stavanger.
Gamle MK "Glyg" solgte Kallevik i
1928 til kjøpere i Balsfjord, Troms.

"Rapid" hadde to ukentlige seilinger,
tirsdag og fredag, i ruten Haugesund Stavanger, men hadde enkelte turer
utenom f.eks anløp av Slåttevik der
også båten lå over om natten for å gå i
rute neste morngen. Foruten gods og
passasjerer førte "Rapid" ofte sauer
bl.a. fra Haugesund, Varaneset, Fiskå
og Høievarde til Stavanger.
I følge avisene utover i 1930-årene
ble "Rapid" i sommerhalvåret benyttet
til lystturer og turisttrafikk i helgene.
"Rapid" var hjemmehørende i Hauge
sund til 1940 og ble da solgt til Aksel
Hatlem og Kristoffer Salbu, Sørbøvåg
i Ytre Sogn. Skipet ble fortsatt benyttet
i lokal rutefart inntil den forliste i slutten
av krigen og var da rekvirert av de tyske
okkupasjons-myndighetene.

Den første "Røgvær"
1 1920 kjøpte handelsmann Olav Jensen
fra Dalen i Avaldsnes, m/k "Røgvær"
som han satte i rutefart mellom
Kopervik, Dalen og Hauge-sund.
Kutteren var bygget 1911 i Gravdal for
Teodor Scrøder og Endre Brynjulfsen
fra Røvær og satt i postrute mellom
Haugesund, Røvær, Feøy og Utsira.
"Røgvær" var innredet med enkle
passasjerbekvemmeligheter forut med
et "skylight" over og med lasterom
aktenfor. Som ny var den utstyrt med
en Skandia-semidiesel (Lysekil), som i
1933 ble skiftet ut med en 24 HK
Brunvoll.
I tiden rundt 1920 trakk Schrøder
"Røgvær" ut av postruten og solgte den
samme år til Olav Jensen på Dalen.
Jensen hadde fra 1916 drevet lokalrute
fart i Karmsundet med d/s "Lom", men
21

kveld. Denne fløttmannsruten ble
opprettholdt til et stykke ut i 1960.
Mens "Risøyfløtten" gikk frem til ca.
1980.

Salhusfergen
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Salhusfergen var livslinjen til Karmøy fra 1918 til 1955. Jenssens Foto

den ble tatt ut av ruten i 1917 p.g.a.
kullmangel og høye bunkerpriser, lagt
opp og solgt 1920 til interesser i
Vestfold.
Med den nyinnkjøpte "Røgvær"
overtok Jensen en daglig rute mellom
Kopervik og Haugesund som frem til
vinteren 1920 hadde vært betjent av d/s
"Alf i konkurranse med m/s "Hauge
sund" (HMS). M/k "Røgvær" overtok
i ruten fra 27. januar 1920 med
avganger fra Kopervik til Haugesund
på tirsdager, onsdager og fredager.
"Røgvær" ble etter hvert et kjent
trekk i sin daglige rute i Karmsundet
med melkespann, gods og passasjerer.
Etter krigen den solgt til Svend
Jakobsen i Avaldsnes som fortsatte i
ruten. Men i 1949 var det slutt for gamle
"Røgvær". Etter 38 års lokalfart på
Haugalandet gikk den til en dampskips
ekspeditør i Tvedestrand hvor den i
flere år gjorde tjeneste under navnet
"Rival".

Fløttmenn og ferger
Ved siden av lokalrutebåtene var
fløttmann og de mindre pendelfergene
en viktig del av den lokale kom
munikasjon før bruforbindelsene ble
utbygget. Den mest kjente av fløtt
mannstjenesten er nok utvilsomt
"Risøy-fløtten" i Smedasundet i Hauge
sund.
Fløtten hadde fra og med 1898 vært
betjent av to fløttmenn som rodde fra
Torgallmenningen på fastlandssiden til
Fløttmannsbrygga på Risøy. Senere
fikk man en søndre og en nordre fløtt
stasjon.
22

Den mest kjente av byens fløttmenn
var Ole J. Dagsland eller bedre kjent
som "Ola flytt" som var kommunal
fløttmann fra 1876 til han gikk av 1906
i en alder av 74 år.
Alt i 1899 ble det arbeidet med planer
om å gi Risøy en bedre fastlands
forbindelse. Flere alternativer ble
fremsatt bl.a. med en "petroleumsferje"
og i 1908 planer om en elektrisk ferje.
Men som det heter i sangen "Ongane
på Risøynå.." fikk ingen elektrisk båt
så lenge "di hadde han Ola flytt fallera".
Først i januar 1915 kom den føste
motordrevne fergen mellom Skipper
kaien og Vågsallmenningen.
Aller helst ønsket man en permanent
broförbindelse over Smedasundet, men
det skulle enda gå mange år før det ble
en realitet. Inntil en bro kunne stå ferdig
bestilte Haugesund kommune to motor
ferger ved H. Gravdal skips-byggeri,
Opsanger i Sunde. Motor-fergene som
var bygget av tre ble levert i 1918 og
1920 som henholdsvis "Risøyfergen
No.l" og "Risøyfergen No.2". fergene
hadde plass for hest med vogn eller et
kjøretøy. Begge fergene kom til å
trafikkere i Smedasundet frem til den
nye Risøy-broen stod ferdig i mai 1939.
Den ene av motorfergene kjøpt av A/S
Haugesunds Slip og ble under krigen
holdt i beredskap i tilfelle broen skulle
bli ødelagt av bombing eller sabotasje.
Men "Risøy-fløtten" fortsatte å gå
etter at broen var ferdig. Flere mindre
motorbåter ble satt inn og trafikken
opprettholdt ved søndre og nordre
fløttstasjon. Foruten Risøy-fløtten gikk
det også en fløtt fra nordsiden av Risøy
til sørsiden avHasseløy (Bakarøynå) i
rushtiden, dvs. morgen, middag og

1 1918 ble det nye fergeleiet ved Salhus
i Karmsundet åpnet og Karmøy fikk
dermed et regelmessig og lenge
etterlengtet forbindelse med fastlandet
og Haugesund. Samme år kom den nye
m/f "Salhusfærgen" i drift og åpnet for
en regulær bil- og godstrafikk mellom
øya og fastlandet som hittil kun hadde
hatt sjøveien som eneste alternativ.
Den nye motorfergen ble levert i
oktober 1918 fra Glommen mek.
Verksted i Fredrikstad for Rogaland
fylke (Rogalands veivesen) og registrert
i Stavanger. "Salhusfærgen" hadde
plass til en buss, lastebil eller et par
personbiler.
Det nye fergesambanet i Salhus
gjorde det mulig å opprette en regulær
bussrute mellom Haugesund - Kopervik
- Skudeneshavn fra 1920. Fergen
opprettholdt i de kommende år sam
bandet over Salhus inntil den nye Karm
sund-brua stod ferdig i 1955.

Lokale melkeruter
Etter at meieriene i Haugesund og
Kopervik kom i drift, ble storparten av
melken tilført fra gårdene rundt
Karmsundet. Men en del av melke
mengden ble også solgt til private
melkehandlere i byen. For å få melken
frem startet bøndene tidlig såkalte
"kjørelag" - med hest og kjerre eller
"rolag" for dem som lå nær sjøen.
Da motoren kom i bruk, ble melke
transporten utført av mindre og åpne
motorbåter inntil større og mer egnede
fartøyer ble satt inn. Dette ble særlig
aktuelt under 1. verdenskrig da de
lokale rutebåtene måtte innstille pga.
kullmangel og høye priser.
En av de mange som engasjerte seg i
denne farten var Torstein Kvinnesland
fra Tysvær. Etter noen års drift med en
apen motorbåt, overtok i 1923/24
sammen med Knut R. Surnevik m/k
"GandaF' på 56 fot. Før denne tid hadde
kopervikskøyta "Bulgia" gått en tid i
rute mellom Tysvær, Kopervik og
Haugesund, men ble nå avløst av
"Gandal" som tidligere hadde gått i
godsrute Haugesund-Vest-Karmøy Stavanger.
I slutten av 1920-tallet ble "Gandal"
solgt til Sørlandet, men kom tilbake til

Jelsa i Ryfylke i 1937 og etter krigen i
rutefart mellom Bokn-KopervikHaugesund (Se rutefarten på Bokn)
Kvinnesland overtok i 1929/30 en
45-fots nybygget kutter fra Sagvåg som
ble satt inn i ruten som "Tysværfjord".
Fartøyet ble imidlertid solgt i midten
av 1930-tallet til Vier og Nautervik og
gikk tapt som "Viervåg" i nord-vest
storm ved Ombo før krigen. Fartøyet
gikk i rute Jørstadvågen-Stavanger.
De lokale melke- og passasjerrutene
i Karmsundet fortsatte til langt ut i
etterkrigstiden, men ble etter hvert
utkonkurrert av bussruteselskapene.
De siste mindre lokalrutebåtene i
Karmsundet - bortsett fra m/s
"Torvastad" - var "Røgvær"-båtene og
"Gandal".

"Svend Røgvær"
Etter krigen overtok Svend Jakobsen fra
Avaldsnes m/k "Røgvær" og fortsatte
ruten som Olav Jensen hadde drevet fra
1920-årene. Svend Jakobsen - eller
"Svend Røgvær" som han ofte seiv
kalte seg, opprettholt lokalruten i
Karmsundet - Østre- og Vestre
Avaldsnes - frem til slutten av 1969.
Jakobsen solgte den som nevnt til
interesser i Tvedestrand i 1949 og
kjøpte inn samme år en 46-fots kutter bygget 1933 i Herand som "Sjøgutt"fra Halsnøy og satte den i ruten
"Røgvær" (2). Men etter noen års drift
satte Jakobsen inn den 3. "Røgvær" i
rute fra 1957. Fartøyet opprinnelig
bygget som damptaubåt "Vulcan" i
1883 og ble innkjøpt fra Sandefjord
som "Snar" i 1955. Etter en omfattende
ombygging og innstallering av motor,

ble den i rute som m/s "Røgvær". I sitt
ruteopplegg hadde "Røgvær" en rekke
anløpssteder: Haugesund - Gunnars
haug - Salhus - Dalen - Høyevarde - Va
raneset - Røyksund - Kvitanes - Håstø
og Gismervik. I en tid korresponderte
"Røgvær" med Stavangerske og Hauge
sund Damp i Føresvik i Bokn.
"Røgvær" gikk i lokalrute frem til
slutten av 1969. Lokalruten var da
forlengst blitt utkonkurrert av
bussrutene.
Fra 1970 benyttet Jakobsen den til
turisttrafikk i Karmsundet frem til den
i 1989 ble solgt til Askøy ved Bergen.

Rutefarten
Bokn-Kopervik-Haugesund
Etter krigen ble det gjort flere forsøk
på å få i gang en permanent rute
forbindelse mellom Bokn, Kopervik og
Haugesund.
I 1946 ble Kopervik Dampskips
selskap etablert med Johan Brudvik
som disponent. Samme år kjøpte
selskapet inn det gamle dampruteskipet
"Ceres" på 48 brt., bygget ved Akers
mek. i 1872.
"Ceres" ble samme år satt inn i rute
mellom Kopervik - Haugesund og
Føresvik i Bokn. Men ruten svarte ikke
til det man hadde forventet og "Ceres"
ble etter et drøyt års drift tatt ut av ruten,
lagt opp og utbudt for salg. Solgt i 1948
til Nils O. Heimark, Austevoll.
Fra "Gandal" til m/f "Bokn"
I løpet av 1948-1950 kjøpte hauge
sunderne, Johannes Borgø sammen
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med svogeren Borgfinn Olsen, inn m/k
"Gandal" og satte den i rute på Bokn Kopervik - Haugesund.
M/k "Gandal" var en gammel
kjenning fra lokalrutefarten mellom
Tysvær og Haugesund i 1920-årene,
som nå gjorde "come back" i
"Boknarutå". I den første tiden gikk
"Gandal" hver dag med melk til
meieriet i Kopervik og annenhver dag
til Haugesund med folk. Men etter at
meieriet i Kopervik ble nedlagt, gikk
melketurene til Haugesund med en
rundtur daglig.
I løpet av 1950-årene ble "Gandal"
overtatt av interesser i Bokn. Først av
tidligere los Marton Gundersen og
Øystein Trosnavåg, og i 1959 av Per
Ognøy og Sigurd Grønnestad.
I 1961 kjøpte Per Ognøy P/R
(POgnøy og S.Grønnestad) inn m/s
"Regent" fra Granvin i Hardanger.
Fartøyet var i sin tid bygget i 1926 i
Sagvåg for et selskap i Ålesund. Fra
1959 hadde "Regent" vært hjemme
hørende i Granvin.
Det nyinnkjøpte rutefartøyet fikk
navnet "Boknfjord" og avløste gamle
"Gandal". Den nye "Boknfjord" var et
mer tjenlig rutefartøy og gikk trofast i
"Boknarutå" til slutten av 1969.
Under den store orkanen 23.
september 1969 siet fartøyet for
tøyningene, sprang lekk etter grunn
støtning og sank ved kaien i Føresvik.
"Boknfjord" ble hevet, men ble etter
besiktigelse kondemnert. Vraket ble, i
følge Per Ognøy, senere overtatt av
Sjøforsvaret og brukt som skytemål
vest av Karmøy.
Gamle "Gandal" ble etter flere års
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Den tredje Røgvær som ble
satt i fart i 1957 var
opprinnelig en gammel
slepebåtfra 1883.
Foto Alf J Kristiansen
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Motorkutter Gandal kom inn i rutefarten i 1948-50. Jenssens Foto
opplag i Alvestadkroken i Bokn, solgt
1967 som vrak til slippeier Reidar
Birkeland på Avaldsnes, og senket i
Nedstrandfj orden ca. 1969 etter at den
var blitt nedrigget.
Inntil man kunne finne erstatning for
tapet av "Boknfjord", leide Bokn
kommune inn et par mindre fartøyer og
ruten ble midlertidig opprettholdt av
skøyta "Skarpsild" og m/s "Turisten"
tilhørende A/S Riskafjord.
I 1970 dannet Per Ognøy og Sigurd
Grønnestad et nytt ruteselskap med
Bokn kommune som hovedinteressent
- Bokn Rutelag A/S, som samme år
kjøpte inn m/f "Follaferja" fra Namsos.
Den fikk navnet "Boknaferja" ble og
satt i fart mellom Føresvik/Austre Bokn
og en daglig rundtur til Susort i Tysvær.
Fergen var et eldre trefartøy, opp
rinnelig bygget i 1891 på Varaldsøy,
Hardanger, som galeas "Elegance" for
interesser i Mandal. I 1949 ble den
bygget om til motorferge og var
hjemmehørende i Namsos som
"Follaferja" inntil den ble innkjøpt til
Bokn. Den målte 49 brt. og hadde plass
til 10-12 personbiler.
Et par års tid før "Boknaferja" kom
i drift hadde Bokn fått bilfergesamband
mellom Føresvik og Kopervik. Det
Stavangerske satte fra 1968 inn m/s
"Fjordbris" som senere ble etterfulgt av
m/f "Hidle", m/f "Ryfylke" og fra 1976
den nybygde m/f "Bokn". Sistnevnte
ble av boknabuen populært kalt for
"gullhøna".
Den nye 15-bilers m/f "Bokn" fra
1976, skulle imidlertid bli den siste som
kom til å trafikkere i sambandet.
Utbyggingen av den nye Kyststamveien
skulle legges over Bokn, medførte at
24

øykommunen fikk fastlandforbindelse
i løpet av 1991. Et viktig ledd i det nye
vei- og tunnel-anlegget var ferge
forbindelsen i "Rennfast" mellom
Rennesøy og Vestre Bokn. Den nye
fergeterminalen i Arsvågen ble
høytidelig åpnet 26. juni 1991 og
markerte en ny æra for øykommunen.
Fra samme dag ble Riksvegsambandet
mellom Mekjarvik - Skudeneshavn lagt
om Arsvågen og biltrafikken mellom
Sør- og Nord-Rogaland har fra denne
tid gått over Bokn.
Utsira- og Røvær-ruten
Etter at lokalrutene i Karmsundet, Vikja
- Vibrandsøy - Haugesund ble avviklet
først på 90-tallet, er det i dag kun Utsira
og Røvær-rutene tilbake.
Den første regulære båtforbindelse
mellom Utsira og Haugesund kom da
øya 1. juli 1887 fikk poståpneri.
Fartøyet var en "Lister-skøyte" som ble
ført av Aasmund Gautesen. fra Røvær.

Postruten gikk hver tirsdag og fredags
morgen med retur om kvelden.
Aasmund Gautesen omkom senere i
den store Røvær-ulykken 13. oktober
1899 der 30 røværbuer omkom ved
forlis i orkan på hjemreise etter en
begravelse i Skåre.
Fra juli 1893 ble postruten Utsira Føynå - Haugesund overtatt av Hans
Knut Eriksen med seilskøyta "Egerø"
- en "Listerskøyte" på 36-38 fot.
I juni 1905 ble postbefordringen til
Utsira overtatt av Haugesund Damp først med d/s "Karmøy" og senere med
d/s "Haugesund". Skipene gikk i rute
mellom Haugesund - Føynå Åkrehamn - Utsira - Tysvær og Skjold
frem til 1915.
Som erstatning for d/s "Haugesund"
som ble solgt i 1915, leide HDS i april
inn m/k "Glyg", og fra oktober s.å.
skiftet ut med m/s "Sagvaag".
Et nystartet ruteselskap - Haugesund
Motorskibsselskab - overtok fra juli
1916 postbefordringen med m/s "Sag
vaag" som selskapet nylig hadde
overtatt. Postruten ble opprettholdt tre
gånger ukentlig i fisketiden og ellers to
ukentlige turer.
M/s "Sagvaag" ble i 1920 tatt ut og
erstattet med den 40-fots store skøyta
"Utsire" (Utsira soknestyre). "Utsire"
var utstyrt med en 35 HK Rap-motor
og ble ført av Mikal Ellingsen. Skøyta
opprettholdt ruten fra 1920 til 1927 med
tre ukentlige seiringer året rundt.
Samme år som "Utsire" gikk ut, ble
ruten overtatt av Bendik Mannes,
Åkrehamn, som satte inn det nyinn
kjøpte dampruteskipet "Herdla" på 53
brt som betjente Utsira-ruten til den i
mars 1929 ble solgt på auksjon til
Stavanger.

Ceres fikk et kort mellomspill i Kopervik. Foto via Alf J Kristiansen
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Etter denne tid gikk Hjalmar Næss
inn i ruten med motorkutter "Heim" i
en kort periode og senere avløst av
Valnum Helgesen. Helgesen trafikkerte
i ruten med sin 60-fots motorkutter
"Nordsjøen" inntil Johannes Klovning
overtok post- og passasjerruten i 1930
med kutteren "Telavaag".
I 1931 fikk Klovning overlevert den
nye 60-fots kutteren "Sirafjord" fra
brødrene Ottesen i Sagvåg, som ble satt
inn i Utsira-ruten. Under okkupasjonen
ble "Sirafjord" rekvirert av tyskerne og
først tilbakelevert etter frigjøringen.
Johannes Klovning leide først inn
skøyta "Brødrene" fra Utsira-brødrene
Thommassen som senere tok over fra
1941-45.
Før "Sirafjord" var tilbake i ruten ble
den en tid betjent av motorskøyta
"Skare". Men fra og med 1947 overtok
Johannes Klovning igjen med
"Sirafjord" og fortsatte i ruten inntil sin
død i 1954. Ruten ble da overtatt av
sønnene Johannes og Arthur Klovning
dy.
1 1958 ble "Sirafjord" fra 1931 skiftet
ut. Samme år kjøpte Klovning m/s "Alf
2" som fikk navnet "Sirafjord II" og
gikk i ruten frem til Johs. Klovning i
mai 1969 fikk overlevert den nye m/s
"Sirafjord" (3) fra Georg Eides Sønner
i Høylandsbygd.
Samtidig med "Sirafjord" gikk
Haugesund Damps westamaran
"Haugesund" fra 1975 inn i Utsira
ruten i sommerhalvåret, men ble etter
kort tid avviklet.
I slutten av 1970-tallet besluttet Utsira
kommune seiv å overta driften av
rutefarten til og fra øya. Et nytt
kombinert laste- og passasjerfartøy ble
kontrahert ved Karmsund Verft og
overlevert i april 1979 som "Utsira".
Det nye rutefartøyet på 193 brt.
trafikkerte i Utsira-ruten frem til den i
januar 1994 ble solgt til Nordmøre.
Samtidig overtok Utsira Kommune et
nytt rutefartøy - m/s"Folla" - bygget i
Brattvåg 1978 og målte 444 brt. omdøpt til "Utsira" og har fra denne tid
trafikkert i Utsira-ruten. I 1997 ble
"Utsira" ombygget og utstyrt med
bilrampe akter og trafikkerer fremdeles
i ruten.
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Boknferja ble innkjøpt i 1970. Foto via Alf J Kristiansen
postrute mellom Haugesund - Røvær og
Føynå. Men dette rutetilbudet falt bort
da "Røgvær" senere ble solgt til Olav
Jensen på Dalen.
Fra og med 1920 ble m/k "Røværfjord" satt inn i ruten Haugesund Røvær. Røvær-ruten hadde Stats- og
postbidrag fra 1. juli 1920 og ble
opprettholdt med tre ukentlige rundturer i fisketiden og to turer ukentlig
ellers i året.
Frem til røværbuen seiv overtok
rutefarten, hadde øya siden 30-årene
hatt ruteforbindelse sammen med
Utsira.
Men i 1953 ble "Sirafjord" avløst av
røværbuen Kristian Mikkelsen som
startet rute med sin 50-fots motorskøyte
"Nestholm". Fra og med denne tid har
øya hatt egen rute.
Skøyta gikk i ruten frem til
Mikkelsen i 1961 kjøpte inn m/s "Vigra

II" fra Ålesund. Gamle "Nestholm" ble
samme år solgt til Tittelsnes og brukt i
arbeidsrute til Stord Verft.
M/s "Vigra II" var bygget 1917 i
Dimmelsvik i Hardanger som
"Kleivdal" for interesser i Laksevåg.
Fra 1927 tilhørte den A/S Vigra
Ruteselskap i Ålesund, og gikk som
lokalrutebåt i Møre og Romsdal under
navnet "Vigra II" frem til den kom til
Røvær i 1961. Nyanskaffelsen var en
stor forbedring i rutetilbudet for
røværbuen og fartøyet kom til å
trafikkere i ruten under samme navn
frem til den nye m/s "Røværfjord" ble
overtatt i 1979. "Vigra II" ble lagt opp
og delvis brukt som reservebåt.
Den nye m/s "Røværfjord" som var
et kombinert laste- og passasjerfartøy,
ble levert fra A/S Haugesunds Slip i
1979. Fartøyet ble senere reg. på
Røværfjord ANS med John Mikkelsen

Den tredje Sirafjord fra 1969. Foto AlfJ Kristiansen
J
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Røvær-ruten
I 1911 startet Endre Brynjulvsen med
sin nybygde motorkutter "Røgvær" i
25
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Nåværende Utsira, tidligere Follafra 1978. Foto Alf J Kristiansen

som innehaver. John Mikkelsen overtok
driften av ruten etter sin far Kristian,
og har siden 1957 vært tilknyttet
Røvær-ruten.
I dag drives Røvær-ruten med de to
fartøyene, "Røværfjord" og hurtigbåten
"Sjøfart" som ble overtatt i 1994 fra
Arne Osnes.

gjennom de siste årene. I følge
Mikkelsen hadde ruten i 1997 et belegg
på omlag 30.000 reisende.
Det har i den senere tid vært snakk
om å sette inn en ny kombinert laste
og passasjerbåt i ruten, men når dette
eventuelt vil bli en realitet er pr. dato
fremdeles uavklart.

Rutefarten på Haugalandet" (skrift
utgitt under Havnedagene i
Haugesund 1998. Leif M.
Bjørkelund, Stein Erik
Dagsland og Alf Johan
Kristiansen.
Årsskrift Kopervik & Omegn
Historielag, nr.7 1997.
Magnus Torgersen: "Fjordabådane"
- Rutebåter i Ryfylke
Art. i "SKIPET", Norsk Skipsfartshistorisk Selskap,
Bergen
Reidar Østensjø: Haugesunds
historie 1837-1913 Bl/2.
Svein Ivar Langhelle: "Tysvær Slik levde dei" 1820-1920
B2, 1997.
Tysvær Rutebillag 1930-1950
(Tysvær Bibliotek)
Art. i skoleavis på Utsira:
"Rutebåter gjennom tidene"
av Marit Eide Klovning.
Upublisert art. om Haugesund
Motorskibsselskab, av Jahn
Breivik.
Art. fra Haugesund Dagblad
Intervju med Svend
Jakobsen, Avaldsnes.

Røvær-ruten har hatt et godt belegg

nm
D/S "AVALDSNÆS" 1894-1912
Lokalrutebåt
Bygget i 1894 av Knut Skaaluren,
Rosendal, som tredamper "Avaldsnæs"
for Avaldsnæs Dampskibsaktieselskab,
Avaldsnes/Haugesund.
35 bit., loa. 60.8x11.4x5.6 fot.
Compound
Sank 12.januar 1899 ved Bøneset i Salhus
etter kollisjon med nattruteskipet
"Sandnæs", på reise Dalen-Haugesund
med melkespann og passasjerer. Fire
passasjerer omkom. Fartøyet ble etter kort
tid hevet, reparert og satt i fart igjen.
Mellom 1900-1910 ble selskapet
reorganisert og overtatt av
Avaldsnæs Nye Dampskibsaktieselskab.
Ombygget etter 1910 og ommalt til 36 brt.
Tatt ut av niten Dalen-Haugesund etter
1912. Solgt en gang mellom 1917-1920 til
Vormedal Uldvarefabrik, Vormedal, og
brukt i transport av folk og varer til
fabrikken. Hugget opp i 1927 av A.
Vikanes, Stord.
D/S "VIDAR" Lokalrutebåt
Levert 1869 fra Christiansands mek.
Verksted som "Vidar" for G. Møller,
Christiansand.
26
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46 brt. Compound dampmaskin.
Solgt 1887 til Bundefjords Dampskibsselskab, Kristiania.
Innkjøpt i august 1908 for 12.000 kr. av
Koperviks Dampskibsselskab, Kopervik.
Satt i rutefart Kopervik - Haugesund Skjold/Tysvær-Bokn.
Selskapet reorg. nov. 1913 og reg. på A/S
Kopervik Nye Dampskibsselskap (Isak
Eriksen) og fortsatte i lokalrutefart.
Ombygd i 1914.
Solgt 1916 for 15.000 kr. til
kommandanten på Tønsberg befestninger.
Brukt som vakt- og transportbåt.
Solgt 1928 til Arendals Skibsophugning brukt som slepebåt og isbryter. Opphugget
i Arendal i 1939.
D/S "LOM" 1906-1913 Taubåt/Passasjer
Levert 1906 fra Haugesund mek. Verksted
som (bygg nr. 2) "Lom" til Mathias K.
Kallevik og Henrik Log, Haugesund.
Taubåt med passasjerbekvemmeligheter.
Compound dampmaskin (HMV).
Taubåttjeneste - lokalrute Haugesund Avaldsnes - Tysvær.
Overtatt kort tid før 1. verdenskrig av
Olav Jensen, Dalen, og brukt i rutefart Karmsundet - Røyksund/Tysvær -
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Haugesund. Tatt ut av rutefarten 1917
Pga. høye kullpriser,
Solgt 1920 til Vestfold og brukt der som
taubåt,
M/K"GLYG" 1921-1928 Lokalrutebåt
Bygget i 1912 som kutter "Glyg" for
ukjent eier.
29 brt., 14 nrt. 20 HK semidiesel.
Innkjøpt i 1921 av Mathias K. Kallevik,
Avaldsnes. Beskjeftiget i lokalutefart
Haugesund og Førdesfjorden.
Solgt 1928 til interesser i Balsfjord,
Troms.
Jfr. "Flaggboken" 1935, eiet av Johan
Hansen P/R, Balsfjord, Troms.
Fra 1950 eiet av Skjervøy Melkeruter A/
S, Tromsø. Er oppført i "Flaggboken"
1955, uten navngitt eier. Det er usikkert
om "Glyg" eksisterte etter denne tid.
D/S "RAPID" Gods og passasjerbåt
Levert 1905 fra Laxevaags Maskin- &
Jernskibsbyggeri, som slepe- og vannbåt
"Rapid" for Engelsen & Sars, Bergen.
59 brt. Compound dampmaskin.
Innkjøpt i april 1927 av A/S Glyg (M.
Kallevik), reg. i Haugesund. Ombygd til
passasjer- og lastebåt vedHaugesunds Slip

A/S. 61 brt. I rutefart Haugesund Kopervik - Føresvik- Stavanger. (2
seilinger pr. uke).
Solgt ca. 1940 til Aksel Hatlem og
Kristoffer Salbu, Sørbøvåg/Ytre Sogn.
Fortsatt reg. i Haugesund. Brukt i
lokalrutefart. Sank i slutten av krigen i
nærheten av Stolmen (Austevoll) låstet
med sement og bygnings-varer mens
båten gikk i fart for de tyske
okkupasjonsmyndighetene.
M/K "RØGVÆR" (1) 1920-1949
Bygget 1911 i Gravdal som m/k
"Røgvær" for regning av Teodor Schrøder
og Endre Brynjulfsen, Røvær.
Innredet med lugar/salong forut og
lasterom aktenfor.
Som nybygg utstyrt med 1 syl. Skandia
(Lysekil) semidiesel - fra 1933 innsatt
Brunvoll semidiesel.
Satt inn i post/passasjerrute mellom
Hauge-sund-Røvær-Feøy.
Solgt 1920 til handelsmann Olav Jensen,
Dalen i Avaldsnes.
Satt inn i rutefart Dalen - Haugesund.
Overtatt etter krigen av Svend Jakobsen,
Avaldsnes som fortsatte ruten.
Solgt sommeren 1949 til Tvedestrand og
satt i lokalfart (dampskipsekspedisjon)
som "Rival". Utrangert i løpet av
1950-tallet.
D/S "NIDELVEN"
Omkring 1870 kjøpte handelsmann
Colbein Sund i Haugesund en liten apen
dampbåt med navnet"Nidelven" som han
satte i rutefart på Visnes-Dalen og Tysvær.
Turen fra Dalen - til Haugesund kostet
kun 6 skilling - men bøndene som hadde
god tid og lite penger føretrakk å bruke
"apostlenes hester", robåter og
seilfartøyer skriver østensjø i bind 1 av
Haugesunds historie. Rutefarten ble av
kort varighet og "Nidelven" solgt.
D/S "RAP"
Innkjøpt til Haugesund 1886 av A/S Rap
ved Nils Hauge og satt i lokalrutefart Karmøy og Bømlo.
"Rap" på 21 tonn ble i en kort tid benyttet
til hvalfangst på kysten før den ble solgt.
M/K "RØGVÆR" (2) 1949-1956
Bygget 1933 i Herand, Kvinnherad, som
"Sjøgutt" til interesser i Høylandsbygd.
22 HK Rapp (semidiesel).
Innkjøpt 1949 av Svend Jakobsen,
Avaldsnes, og satt inn i lokalrutefart:
Haugesund - Gunnarshaug - Salhus Dalen - Høyevarde - Varaneet - Røyksund
- Kvitanes - Håstø - og Gismervik.
I 1957 solgt til Kvalavåg, Røyksund.
Senere nedrigget ved Birkeland Slip,
Karmøy. Sist sett ved Storøy der skroget
lå i mange år.
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Dampskipet Vidar i lokalfartfra 1908 til 1916. Foto via AlfJ Kristiansen
M/S "RØGVÆR" 1957-1989
Lokalrutebåt
Levert 1883 fra Vulcans Jernstøberi &
mek. Verksted, Kristiania, som
damptaubåt "Vulcan" for A/S Vulcan (Ole
Petter Christiansen), Fredrikstad.
19 brt., 47.4 x 12.1 x 5.1 fot.
Compound 69 IHK.
Ombygget m. nytt dekkshus framfor
styrehuset. Ommalt 22 brt.
Forlenget 7.2 fot i 1911.
I 1939 solgt til Håkon Elias Gunther,
Fredrikstad. Solgt samme år til Johan A.
Scheele, Fredrikstad, og videre samme år
til Nils Halvorsen i Porsgrunn og omdøpt
til "Snar". Etter krigen overtatt av Mauritz
Sommer-Pettersen, Sandefjord og brukt til
tauing av Jahres hvalbåter til og fra
verksted.
Innkjøpt juli av Svend Jakobsen,
Avaldsnes/Haugesund Ombygget til
rutefartøy, ved Gismarvik, Røyksund og
Toftes Verksted i Dalsvågen på
Nord-Karmøy. Satt i fart fra våren 1957
som m/s "Røgvær". Ommalt: 28 brt.
Innsatt 2-syl 50/80 BHK
Wichamnn-motor.
I rutefart Gismervik-Kopervik-AvaldsnesHaugesund.
Tatt ut av lokalrutefarten høsten 1969 brukt til "sightseeing" og fisketurer i
sommer halvåret. Ombygget i
begynnelsen av 1970 - innsatt 1971 Volvo
Penta diesel.
Solgt våren 1989 til Helge Nilsen,
Follese, omdøpt "Røgvær I", men fortsatt
registrert i Haugesund. Overtatt i
september 1992 av Arild Nilsen, Florvåg,
Bergen.
M/S "SAGVAAG" 1916-1923
Levert i 1905 fra Gunvald Ottesen
Skipsbyggeri, Sagvåg/Stord, som
seilfartøy "Sagvaag" til Lars Stokka m/fl,
Espevær, reg. Haugesund.
Loa. 60.2 x 16.8 x 6.2 fot.

Ombygget i 1915 til motorskip, innsatt en
30 BHK Rubb semidiesel (H. Haldorsen)
og ommalt. 36 brt.
Innkjøpt juni 1916 av Haugesund
Motorskibsselskab, Haugesund.
I rutefart
Haugesund-Vest-Karmøy-UtsiraTysvær-Skjold og Sunnhordland.
Solgt i november 1923 til A/S Riskafjord,
Hommersåk/Stavanger.
Levert mars 1924 etter ombygging ved A/
S Haugesunds Slip som "Riskafjord I" av
Stavanger.
Kolliderte 21.11.1924 med DSDs d/s
"Oscar II" ved Siriskjær nær Lervik og
sank.
12.1924: Hevet og reparert ved Sandnes
mek. Verksted.
Solgt i august 1952 til Simon Innvær på
Bremnes for kr. 10.000.
Innvær hadde planger om å bygge den om
til fraktefartøy, men skroget viste seg å
være i så dårlig forfatning at dette ble
oppgitt. Motoren ble tatt ut og fartøyet
lagt opp i Urangsvågen. Delvis hugget
opp og resten av skroget senket.
M/S "HAUGESUND" 1918-1923
Levert november 1918 fra Gunvald
Ottesen Skipsbyggeri, Sagvåg, Stord, som
rutefartøy "Haugesund" til Haugesund
Motorskibs-selskab, Haugesund.
2-syl 80 BHK Bolinder-motor.
I rutefart
Haugesund-Utsira-Skjold-TysværSunnhordland og Stavanger.
Solgt i april 1923 til Stadsbygd Trafikk
selskap, Trondheim. Omdøpt
"Staværingen" og satt i melkerute mellom
Rødberg og Trondheim.
Fikk senere innsatt 120 HK motor. 1939:
Ny bro-overbygning.
1952: Ny motor, 240 HK Wichmann.
1958: Stadsbygd Trafikkselskap
innlemmet i Fosen Trafikklag A/S,
Trondheim.
Tatt ut av rutefart i 1961 og lagt opp.
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Dampskipet Tysvær etter ombygging i 1926. Foto via Stein Erik Dagsland

Nedrigget til lekter etter 1962.
Natt til søndag 7. juni 1967 grunnstøtte
lekter "Staværingen" med
sildelosseanlegg ombord og sank nord for
Florø ved Olavs-skjæret under slep av
bugserbåten "Siko".
D/S "TYSVÆR"
Bygget 1875 ved Christiansand mek.
Verksted, Kristiansand, som d/s "Torridal"
for Torridal Dampskibsselskab, Kristian
sand.
38 brt., 13 nrt., loa. 68.3 x 14.1 x 5.8 fot.
Skipet seilte senere under navnene
"Svithun" og "Brisling" - eier N.
Espeland, ukjent hjemmested.
Innkjøpt til Haugesund 1917/18 av
Thorbjørn Furuberg, omdøpt "Tysvær" og
satt i rutefart mellom Haugesund og
Tysvær. I de første årene seilte "Tysvær" i
konkurranse med Haugesund Motorskibs
selskabs m/s "Sagvaag". Det er uvisst
hvor lenge skipet gikk i rutefarten på
Tysvær.
I 1926 fikk den innsatt en ny dampmaskin
- og påkostet en omfattende ombygging
på skrog og overbygg.
Fra 1934 er "Tysvær" registrert på Nye
Haugesund mek Verksted, og 1938
overtatt av J. Tvedt, Haugesund.
Solgt 1939 til Edvard H. Vikse, Sveio/
Haugesund. Antagelig solgt videre tidlig
under krigen til kjøpere i Molde.
Ingen informasjon om skipet etter 31.08
og 12.09.1942.
D/S "HERDLA"
Lokaldampskip. Levert juni 1875 fra
Trondhjems mek. Verksted, Trondheim,
som dampruteskip "Lyngdal" for Farsund
Dampskipsselskab, Farsund.
59 brt los 72.2 x 14 fot
Compound dampmaskin.
Våren 1887 innkjøpt av Herlø
Dampskips-selskab, Bergen.
02.1888: Selskapet likvidert.
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04.1888: Sartor & Herlø D/S A/S, Bergen
07.1892: Solgt på auksjon til Fjell og
Herlø kommuner for kr. 7.150.
Driftsansvar overført til Skålevik Mølle,
Fjell.
05.1895: A/S Dampskipet Lyngdal
(Skålevik Møller, Fjell), Bergen.
02.1899: Hermann F. Barstad, Hop på
Askøy.
07.1906: Omdøpt til "Herdla" og ommalt
67 brt.
04.1913: Solgt av Hermann Barstads
Enke og arvinger til D/S A/S Sotra for kr.
18.000.
10.1916: Solgt til S. & M. Christoffersen,
Tuftevik/B ergen.
07.1917: Guttorm Gjerde, Hatvik/Bergen
05.1918: Olai Bergsvik & Ludvik Furnes ,
Skjerjehavn.
02.1921: Chr. Nyhavn, Austerheim.
02.1925: Johan Kallekodt og Tor Egeland,
Bergen. Ommalt til 53 brt.
12.1926: Solgt til Bendik Mannes, Åkre
hamn reg. på Elin Mannes.
I rutefart Utsira - Vest-Karmøy.
03.1929: Solgt på auksjon for kr. 1500 til
Eleonora Svihus i Stavanger.
03.1948: Beejæring fra Eleonora Svihus
at fartøyet var opphugget og slettet i
Bergen skipsregister.
M/K "GANDAL"
Bygget i Sandnes som motorkutter
"Gandal'' - ukjent eier. 56 fot - utstyrt
med en "Grei" semidiesel - senere skiftet
ut med en Rap" på 35 BHK.
Den 3. januar 1921 ble m/k "Gandal" satt
inn i godsrute Haugesund - Vest-Karmøy
og Stavanger. Den avgikk fra Haugesund.
Overtatt - trolig etter 1923 av Torstein
Kvinnesland og Knut Surnevik, Odland,
og satt i rute mellom Tysvær og
Haugesund.
Solgt i slutten av 1920-årene til interesser
i Kristiansand.
Innkjøpt i 1937 fra Kristiansand til Jelsa

for kr. 10.000 av Tormod Åserød og
Thomas Kristiansen, og satt i rute for
DSD mellom Jelsa og Sauda.
Brukt som vaktbåt under okkupasjonen.
Drev på land i orkan og forliste ved
Fjøløy fort. Hevet, reparert.
Innkjøpt ca. 1950 av Johs. Borgøy og
Borgfinn Olsen, Haugesund. Satt i
lokalrute mellom Bokn - Kopervik og
Haugesund.
I løpet av 1950-årene ble "Gandal"
overtatt av interesser i Bokn. Først
overtatt av tidligere los, Marton
Gundersen og Øystein Trosnavåg, og i
1959 av Per Ognøy og Sigurd
Grønnestad.
M/k "Gandal" fortsatte i ruten på Bokn
inntil m/s "Boknfjord" overtok i 1961.
Lagt opp i Alvestadkroken. Solgt til
Reidar Birkeland, Nygård på Karmøy 24.
april 1967 som vrak. Nedrigget og senket
i Nedstrandsfjorden i 1969.
M/S "BOKNFJORD" 1961-1969
Lokalrutebåt
Bygget i 1926 av Brødrene Ottesen i
Sagvåg som "Regent" for A/S Record,
Ålesund.
33 brt. 17 nre. 1-syl. "Rubb"-semidiesel
(Wichmann) på 60 BHK.
Motoren ble senere skiftet ut med en
2-syl. "Hjelset" semidiesel på 120 BHK.
I 1959 solgt til interesser i Granvin og
reg. i Haugesund.
Innkjøpt til Bokn i 1961 av Per Ognøy P/
R og satt i rutefart mellom Føresvik/
Austre Bokn - Kopervik og Haugesund
som "Boknfjord". Ommalt 1962 til 43 brt
23 nrt.
Siet fortøyningene under orkan 23.
september 1969 -slått lekk og sank ved
kai i Føresvik.
Hevet, men kondemnert etter besiktigelse.
Senere overtatt av Sjøforsvaret og brukt
som skytemål vest av Karmøy.
M/F "BOKNAFERJA" 1970-1976
Bygd i 1891 på Varaldsøy i Hardanger
som galeas "Elegance" - første eier var
trolig TM. Thomassen, Mandal.
Tilhørte fra 1912 Hans Karlsen P/R,
Rønvik reg. i Bodø.
Senere overtatt av Bernhard Lind P/R,
Bodin/Bodø. Solgt 1949 til Ragnar
Brekkan, Kolvereid.
Fra 1950 satt i fart som ombygget
motorferge "Follaferja" og registrert i
Namsos. Ommalt til 49 brt. Motor: 2-syl.
210 HK Normo semidiesel.
Innkjøpt 1970 av Bokn Rutelag A/S,
Føresvik og reg i Kopervik som "Bokna
ferja".
I rutefart Føresvik/Austre Bokn og Susort
i Tysvær. Kapasitet inntil ca. 10
personbiler.
Solgt i 1976 til Otra A/S, Kristiansand.
Ble senere nedrigget til lekter. Slettet av
skipsregisteret juli 1992 som kondemnert.

"RISØYFERGE No 1"
Levert januar 1918 fra Gravdal
Skipsbyggeri, Opsanger/Sunde, til
Haugesund Kommune.
Lengde 30 fot.
Motor: "Karmt" semidiesel fra
Møllerodden mek. Verksted.
Brukt som pendelferge i Smedasundet.
Lagt opp da Risøybroen stod ferdig i mai
1939.
Solgt etter krigsutbruddet 1940 til A/S
Haugesunds Slip. Fergen ble holdt i
beredskap hvis Risøybroen skulle bli
ødelagt ved bombeangrep. Sank i slutten
av krigen på grunt vann ved sørenden av
verkstedet.
"RISØYFERGE No 2"
Levert 1920 fra Gravdal Skipsbyggeri.
Opsanger/Sunde til Haugesund
Kommune.
Lengde 30 fot.
Motor: "Karmt" semidiesel fra
Møllerodden.
Pendelferge i Smedasundet.
Lagt opp etter at Risøybroen var ferdig i
mai 1939. Solgt samme år til Bergen og
omdøpt til "Uren 1" og satt i fart på
Damsgårdsundet i Bergen.
Ombygget med større overbygg og fikk
innsatt ny 21 HK Union semidiesel.
Ommalt 21 bit.
Juni 1950 solgt til Bergens Elektriske
Færgeselskab og omdøpt til "BEF 3".
Tatt ut av fart i 1957 og lagt opp ved
Tveitevåg på Askøy. Forliste under storm
i februar 1959. Hevet og hugget opp hos
Einar Cook, Bergen.
M/S "SALHUSFÆRGEN"
Levert juni 1918 fra Glommens mek.
Verksted, Fredrikstad, som m/ferge
"Salhusfærgen" til Rogaland fylke
(Rogaland veikontor). Stavanger.
31 brt., 14 nrt, 46.5x15.4x7.3 fot.
4-takts FMV bensinmotor.
I pendel rute ved Salhus i Karmsundet.
I fart frem til Karmsund Brua ble ferdig i
1955.
Fergen ble senere tatt i bruk under
arbeidet med kraftlinjene over
Åkrafjorden. Enkelte opplysninger går ut
på at den senere kom til Møre. Videre
skjebne uviss.
M/S "VIGRA II" 1961-1982
Lokalrutebåt
Bygget 1917 i Dimmelsvik, Hardanger,
som "Kleivdal" for T.H. Kleivdal,
Laksevåg/Bergen. 26 brt 11 nrt.
"Grei" semidiesel.
Solgt 1926 til Mandal.
Tilhørte fra 1927 A/S Vigra Ruteselskap,
Ålesund, som "Vigra II". I lokalrutefart i
Møre og Romsdal. Ommalt 1929: 32 brt
17 nrt. etter forlenging fra 48.6 til 60.9
fot.

1933: Ny overbygning og forlenget til 67
fot. Fikk senere innsatt en "Finnøy"
semidiesel på 102 BHK. Ommalt 1956:
63 brt., 28 nrt.
Innkjøpt 1961 av Kristian Mikkelsen,
Røvær, og satt inn i lokalrute mellom
Røvær og Haugesund. "Vigra II" betjente
ruten frem til den nye "Røværfjord" ble
levert i 1979. Lagt opp og delvis brukt
som reservebåt.
Solgt 1982 til Edvin Hammerø,.
Haugesund. I mai 1984 solgt til A/S
Sønnavind i Langesund og omdøpt til
"Sønnavind". Fra november 1987 overtatt
av Øivind Johansen, Helgeroa/Langesund.
Fartøyet er fremdeles i fart som
"Sønnavind".

Innkjøpt til Utsira i 1958 av Johannes og
Arthur Klovning og reg. i Haugesund som
"Sirafjord II". Satt inn i rutefart mellom
Utsira-Føynå og Haugesund.
Ca. 1960 innsatt Wichmann-motor. Overtatt
1971 av Arthur Klovning og brukt som
fiskefartøy og småhvalfanger. Fiskerinr.
R-48 U.
I 1970-årene flyttet Arthur Klovning til
Åkrehamn og fikk nytt nr. R-48 K.
Fikk senre nytt styrehus. Brukt utover i
1980-årene til forskjellige oppdrag, bl.a.
innen oljevirksomheten og som vaktbåt.
Kondemnert høsten 1986 og senket i
Nedstrandsfjorden.
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M/S "SIRAFJORD n"
Bygd 1948 ved Skaalurens Skipsbyggeri,
Rosendal, som "Alf II" for Flekkefjord
Dampskipsselskap A/S, Flekkefjord.
72 brt., loa 72 x 18.5 x 10.3 fot.
Union-motor

SOm ble Senket på StavanSer havn 9 - aPril

D/S "CERES" 1946-1947

M/S "SIRAFJORD" 1969-1985
Levert 1969 fra Georg Eides Sønner A/S,
Høylandsbygd, som "Sirafjord" til Johannes

Yrende liv av lokal- og kystruteskip i Smedasundet under varemesse i juli 1935.
Foto via AlfJ. Kristiansen.
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Fyrtårnet på Europa Point,
Gibraltars sydligste punbkt, hvor
Atlanterhavet og Middelhavet
møtes.
Foto Hallvard Bagge 16. juli 1998
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Westfal-Larsens Brandanger
fotografert i Vancouver i 1958.
Foto via Göran Freiholtz

Og slik ligger Brandanger i dag,
som en luftspeiling av en
skipstype som forlengst er borte.
Peter Btronfotografert 19. mai
1998 av Valentin Banev.
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Radek under utrustning til ringnotbåt i Dåfjorden, fotografert 20. juni 1998 av Svein Thore Sønstabø

Mange ferger har etterhvert
havnet i stasjonær tjeneste
som forkjøkken ved
fiskeoppdrettsanlegg.
Vi tar med to fergerfra
Saltens Dampskibsselskab
som har havnet på
Vestlandet

Strilstad, ex Skjerstad til
Saltens Damp, bygget på
Sterkoder i Kristiansund i
1967 ble i 1995 solgt til
Gjølanger Bruk. Her er
den fotografert på
Straumsnes 3. juli 1998 av
Ole Jakob Dingen.

•;

1

Nederst:
Fjordfergen Folden fra
1964, bygget på Ulstein Mek
Verkstedfor Saltens Damp,
ble allerede i 1985 solgt til
oppdrettsbransjen med
navnet Stigen. Her ligger
den fortøyd ved et
oppdrettsanlegg i Nyleia
mellom Stord og Bremnes,
fotografert 1. juni 1998 av
Svein Thore Sønstabø.
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Lokalrutebåten Utsirafra 1979. Foto Kjell B Sønstabø

Klovning, Utsira/Haugesund. 193 brt., loa.
30.15 m. 3-syl. Wichmann, 200 BHK.
I rutefart Utsira - Haugesund. Tatt ut av
rutefarten i løpet av 1970-årene.
Solgt i mars 1985 til P/R Sture Gøran (Stein
Karlsen, Brasøy), Sannessjøen, og omdøpt
"Sture-Gøran". Rederiet omdannet til A/S
i april 1994.
Beskjeftiget som bruksvaktbåt.
M/S "UTSIRA" 1979-1994 Gods/Passasjer
Levert i april 1979 fra Karmsund Verft &
mek. Verksted, som "Utsira" til Utsira
Kommune, Haugesund.
193 brt., loa. 27.43 m. 8-syl. 565 BHK
Caterpillar.
Satt inn i rutefarten mellom Utsira- Haugesunc*-
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Solgtjan. 1994 til P/R Vassøyfisk DA (Bertil
Ludvig Bertelsen), Vassøy, fremdeles reg.
Haugesund. Omdygget til brøndbåt og
omdøpt mars -94 til "Vassøyfisk".
Solgt { april 1994 til P/R Seifjord ANS
(Gunnar Brekstad), Svegsundet, Kristian
sund Omdøpt juni 1994 til "Seifjord" fortsatt i drift

D/S "SKJOLDEFJORD"
Levert 1895 fra Christiansands mek.
Verksted, Kristiansand, som dampskip
"Kvik" for Dampskibet Kviks Aktieselkab,
Larvik.
51 brt., 20 nrt., 63,9 x 14,6 x 8,7 ft.
Compound dampmaskin.
Solgt 1903 til Tønsberg & Omegns
Dampskibsselskab, Tønsberg.
Kjøpt 1917 av Stavanger Havnevesen for
kr. 38.000.
Tilhørte fra november 1923 Dampskibs-A/S
Skjoldefjord (L. Larsen), Haugesund. Tatt i
bruk som lokalrutebåt under navnet
"Skjoldefjord" med rute Skjoldafjorden og
distriktet.
Ommalt: 49 brt 19 nrt.
Solgt tilbake til Stavanger og gitt navnet
"Majoren I" med Stavanger Kommune og
A/S Kullimport som eiere.
Slettet i reg. oktober 1929 som vrak.
Jfr. Haugesund skipsregister, innkjøpt til
Haugesund i 1946 - fra Stavanger og gitt
navnet "Vestbjerg". Reg. som motorskip.
Solgt 02.1948 til Johan Gotteberg, og
Bernhard Hattlem, Florø. Skipets videre
skjebne ukjent.

M/S "UTSIRA" (2) 1994- Bil- og
paSsasjerferge
Levert 1978 fra Brattvåg Skipsinnredning,
Brattvåg som "Folla"
444 brt-> loa 40 57 m 12_syi Caterpillar på
850 BHK.
Innkjøpt 1994 av Utsira Kommune - satt i
mtefart mell0m Utsira - Haugesund som
"Utsira". Ombygget 1998 med bilrampe.
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FJORDABÅ"TKALENDEREN
1999
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Av Atle Wilmar

Marinens
kullholker
var utrangerte
krigsskip
somfikk
ny og litepåaktet
som lagerskip
for kull.første
Likevel
var kullforsyning
en viktig
oppgave,
og en
i forbindelse
med tjeneste
opprustningen
foran
Unionsoppløsningen ble det bevilget penger til kjøp av sivile fartøyer som ble bygget omfor oppgoven.
Atle Wilmar har gravet i kildene på Riksarkivet og kan legge frem den første samlete oversikt over disse
mindre kjente skip.
Skonnerten "Uller" (1843) ble utrangert 4.8.1863, og ble
brukt som kullholk frem til 1877. Da ble skroget dokksatt
for undersøkelse. Deler av kobberplatene ble fjernet,
tømmeret undersøkt og funnet dårlig. "Uller" ble opphugget.
Skonnerten "Gler" (1849) ble utrangert i 1879, og ble
ombygget til kullholk samme høst. Den 17.11.1879 ble
"Gler" dokksatt ved Karljohansvern, maskin og kjeler ble
tatt ut og skroget tettet. Tatt ut av dokken 12.12, men igjen
dokksatt 19.12 grunnet lekkasjen Endelig utsatt 27.1.1880.
Skipet ble opphugget i 1905.
Fregatten "St. Olaf (1856) ble omdannet til kullholk i 1892,
fartøyets dampbarkass overtatt av verftet og fikk navnet
"Brona". "St. Olaf fikk oppsatt kraner i 1897. "St. Olaf
ble dokksatt 10.8.1903 for besiktigelse og etterseelse. Det
ble foretatt borringer i tømmeret for å sjekke tilstanden til
tømmeret. Man fant at fartøyet fortsatt var brukbart, til tross
for at baug og akterende var delvis råttent. "St. Olaf ble
solgt til Norsk Skipsophuggings Co AS, Stavanger for
opphugging i 1925.
De siste årene før Unionsoppløsningen fikk marinen flere
større bevilgninger. Stortinget ga den 14.6.1898 en
ekstraordinær bevilgning på kr. 140.000 for å øke marinens
kullbeholdning i Oslofjorden (Bergen fikk egen bevilgning).
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I terminen 1898-99 ble kr. 72.618,41 benyttet, i terminen
1899-1900 kr. 61.764,42 og i terminen 1900-1901 kr.
10.925,38. Bevilgningen ble overskredet med kr. 5.308,21. 1
slutten av 1890-årene ble det også etablert flere
opplagshavner. Marinen måtte kjøpe flere tidligere
handelsfartøy og ombygge disse til kullholker.
"Johanne Augusta" ble innkjøpt i 1898, fulgt av "Pauline"
året etter. "Pauline" ble i budsjettåret 1902-03 reparert og
påsatt zinkplater. Begge fikk i terminen 1903-04 forhøyet
zinkhuden. "Johanne Augusta" lå i Melsomvik.
"Emily" ble innkjøpt rundt 1900 og ble liggende i Marviken.
I terminen 1904-05 ble fartøyet dokksatt og reparert av sivil
skipsbygger for kr. 1000. "Emily" ble i terminen 1907-08
solgt for kr. 500. "Sophie" ble innkjøpt i 1902, og "Louise"
året etter. "Louise" ble liggende i Marviken.
"Sophie" ble innkjøpt fra Moss Værft, Bjergnings- og Dykker
Co. Fartøyet ble avrigget i fjerde kvartal 1902 for heving av
ds "St. Olaf" av Sarspborg, sunket ved Finneboen,
Nevlungshavn på 9 favner, og heving av ds "Spurt" av Oslo,
sunket i Fredrikstadelven på 8 favner. For sistnevnte arbeide,
hvor de bergede verdier androg til 161.000 kroner, ble
selskapet ved voldgift av sjørettsmedlemmer i Oslo tilkjent
50 % i bjergelønn.

Den 21.3.1903 ble det bestemt at kullholkene skulle
nummereres. Som forhenværende krigsskip skulle "Gler" og
"St. Olaf ikke nummereres, de øvrige fikk nummer; "No.l"
("Johanne Augusta"), "No.2" ("Pauline"), "No.3" ("Emily"),
"No.4" ("Sofie") og "No.5" ("Louise").
Kullholk "No.5" sank våren 1903 i fortøyningene. AS Moss
Verft, Bjergnings- og Dykker Co hevet båten. Bergingen
kostet kr. 9.517,28. Kullholken ble reparert av
skibsbyggmester Larsen, som hadde det laveste anbudet på
kr. 2.450. "No.5" ble også dokksatt for ettersyn og lapping
av kobberhudbunnen. Totalt kostet reparasjonene kr.
3.635,41.
Det tyske skipet "Herman" ble innkjøpt i 1905 for kr.
8.747,61. Kullholk "No.6" fikk i terminen 1905-06 montert
10 master med bommer, og ble slept til Melsomvik. Alt i
terminen 1907-08 ble "No.6" slept tilbake til Karljohansvern
og reparert.

Første verdenskrig
Da 1. verdenskrig begynte hadde marinen 6 kullholker. Dette
var ikke nok, og flere leide lektere ble benyttet i de første
månedene. Noen av marinens lektere ble tildelt avdelingene.
"No.2" ble 9.1914 tildelt Hvaleravdelingen, og ble slept til
Hvaler. Marinen kjøpte 2 nye lektere, begge av jern.
"Lofthus" ble innkjøpt i 1914 og "Mona" i 1915.
De avriggede barken "Lofthus" ble innkjøpt av marinen som
kullholk den 30.10.1914. Selgeren var L. O. Silius, Kragerø,
som besørget slepingen av lekteren fra Kragerø til Horten.
Kjøpssummen var kr. 36.400. "Lofthus" var bygget av jern,
og ble liggende i Marviken opplagshavn.
Den 3.10.1917 ble "Lofthus" solgt til skipsreder Haakon
Rachlew, Sandefjord, for kr. 250.000. Lekteren skulle leveres
i Melsomvik i Tønsbergfjorden, og skulle taues dit på selgers
regning og risiko.
Om kvelden den 12.10.1917 kl 1530 startet slepingen av
"Lofthus" fra Marviken til Melsomvik. Ombord i "Lofthus"

Bilder:
Oppe til venstre:
Kullholk No 4 i Horten
rundt 1914. 1 bakgrunnen
Ellida og bortenfor ligger
Heimdal.
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var høybåtsmann Olsen og 13 mann avgitt fra panserskipet
"Norge". Slepebåtene var de leide bevoktningfartøyene
"Mjøfjord" og "Sir Samuel Scott". Slepet gikk greit ned til
Gitmertangen litt øst av Tromøysund natt til lørdag (13.10).
I sjøgang og vestlig vind brakk begge sleperne omtrent
samtidig, og "Lofthus" kom i drift og forsvant i mørket. Først
neste morgen ble "Lofthus" funnet igjen nede ved Lyngør,
hvor besetningen hadde ankret den opp mellom skjærene.
Forpiggtanken var slått inn, men ellers var båten hel.
"Mjøfjord" og "Sir Samuel Scott" tauet "Lofthus" til
Arendal. Skipene ankom ved middagstid den 13.10, og
"Lofthus" ble overlatt til Pusnes mek. verksted for reparasjon.
Mandag ble "Lofthus" pumpet lens, slik at reparasjon kunne
foretas. Ny plate ble satt inn i baugen. Tirsdag kl 1530 ble
"Lofthus" slept videre av "Mjøfjord" og "Sir Samuel Scott".
Slepet gikk ut i tung sjø i havet ved Borøy. Ved 7-tiden, litt
øst for Møkkalasset fyr, skar lekteren ut og sleperen til "Sir
Samuel Scott" røk. Skipet forsøkte flere gånger å få ny sleper
ombord, men dette lykkes ikke på grunn av sjøgangen.
"Mjøfjord" forsøkte å holde "Lofthus" på været da det ble
betraktet som håpløst å komme inn Bondedypet, men seiv
med full fart klarte ikke båten å holde "Lofthus" klar av
grunnen. Klokken ni meldte lekteren at den hadde tatt
grunnen. Hele besetningen gikk i livbåten. Plutselig tok
"Mjøfjord" to-tre grunnbrott og måtte kappe sleperen. Det
blåste sør-sørvestlig kulig og været var stygt. "Lofthus" støtte
på Målen og brakk i to.
Noen minutter etter at besetningen på "Lofthus" hadde
gått i livbåten, var den inne i Målrumpa og kom i brott og
kantret. Noen av mennene forsvant, men de øvrige kom seg
opp i livbåten igjen. De satt i vann til livet uten utstyr og
årer. Inne ved Romlingsbåene kantret livbåten igjen. Kun
fem mann kom seg opp i livbåten igjen. Gutten som hadde
vært rormann på "Lofthus" mente han var skyld i ulykken
og hoppet overbord, en kamerat fisket han opp igjen, men
rormannen hoppet overbord og forsvant like etter. Kun 4
mann kom med livbåten inn til Borøy. 10 mann omkom ved
forliset.
"Lofthus" var forsikret for kr. 250.000, kullasten for kr.
500.000.
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Til høyre:
Kullfylling av kanonbåten
Frithjof.
Fotos via Atle Wilmar
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Perioden 1919-1940
Etter første verdenskrig ble de fleste kullholkene utrangert.
"N0.2" ble solgt 22.2.1919 til Christiania Portland
Cementfabrik. "Herman" ble liggende i Karljohansvern til
ut i 1930-årene.
"Mona" ble liggende i Melsomvik frem til 1940. Båten ble i
oktober 1930 dokksatt og deretter fylt med kull, totalt ca
1400 tonn. Da nøytralitetsvernet igjen startet i september
1939 ble fartøyet igjen dokksatt og reparert ved Kristiansands
mek. Verksted. Tyskerne overtok fartøyet. I 1943 ble det
disponert av MAST Kirkenes. Fartøyet ble hyreteknisk
forvaltet av Westgaard & Co, Oslo.
"Mona" lå 8.5.1945 i Trondheim med norsk besetning
underlagt KMA Drontheim. Marinen overtok fartøyet, som
ble solgt til Christiania Portland Cementfabrik for kr. 155.000
i 1947.
Kullholk No. 1 ("Johanne Augusta")
1864 Williamsburg, USA
443 BRT, 428
1864
1870
1875
1883
1891
4q 1898
21.3.1903

NRT 117,0 x 26,0 x 17,0 fot
Levert tysk kjøper "Johanne Augusta".
Solgt til J. Hansen PR, Moss.
Solgt til ukjent kjøper.
Solgt til Oscar Hansen, Kristiania.
Solgt til H. W. Wiborg, Kristiania.
Avrigget, solgt til marinen som kullholk.
"Kullholk No. 1".

Kullholk No.2 ("Pauline")
New Bedford, USA
403 BRT, 396 NRT 107,8 x 25,0 x 18,7 fot
1831
Levert ukjent kjøper. "Pauline".
1875
Solgt til A. Arnesen PR, Drammen.
1888
Solgt til AS Pauline (A. Christiansen), Drammen,
lq 1899
Avrigget, solgt til marinen som kullholk.
21.3.1903
"Kullholk No.2".
9.1914
Tildelt Hvaleravdelingen, slept til Hvaler.
11.1918
Slept av B/F "Finn" fra Hvaler til Melsomvik.
22.2.1919
Solgt til Chritiania Portland Cementfabrik,
Oslo [kr. 15.000]. Reparert og ombygget til
kalksteinslekter [kr. 15.ooo].
1927
Kondemnert.
Kullholk No.3
1900
21.3.1903
1908

("Emily")
r
Solgt til marinen
som kullholk.
"Kullholk No.3".
Solgt [kr. 500].

Kullholk No.4 ("Sophie")
1867 J. Thower, Quiney/Mass
1287 BRT, 1196 NRT 186,5 x 37,0 x 23,6 fot
1867
Levert Isaac Taylor, Boston/Mass. "Dexter".
1876
Solgt til W. A. Riedemann, Bremerhafen [£9.ooo].
"Sophia".
18..
Hjemmehavn endret til Geestemunde.
1889
Solgt til AS Sophie (T. Bassør), Kristiania.
"Sophie".
1895
Solgt til AS Sophie (Chr. Møller), Kristiania.
4q 1902
Innkjøpt av Moss Værft, Bjergnings- &
Dykker Co., Moss
1903
Solgt til marinen som kullholk.
21.3.1903
"Kullholk No.4".
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Kullholk No.5
1...
1903
21.3.1903
vår 1903
5.1903
1903

("Louise")
Levert som "Louise".
Solgt til marinen som kullholk.
"Kullholk No.5".
Sank i fortøyningen.
Hevet av Moss Værft, Bjergnings- & Dykker
Co, Moss [kr. 9.517,28].
Reparert av skibsbyggmester Larsen
[kr. 2.450].

Kullholk N0.6 ("Herman")
1869 Briggs & Cushing, Freeport/USA
1855 BRT, 1690 NRT 208,4 x 40,5 x 28,1 fot
Levert som "Jairus B. Lincoln".
1869
1883
Solgt til D. H. Wätjen Co, Bremen.
"Hermann".
1890
Solgt til H. Wessels, Bremen.
1894
Solgt til C. J. Løingenberg Co, Bremen.
5.1899
E. Berentsen PR, Stavanger [£l4so].
2q 1904
Solgt [kr. 20.000]. Avrigget i Stavanger.
1904
Solgt til marinen som kullholk
"Kullholk No.6".
Kullholk "Mona"
1878 Osbourne Graham & Co, Sunderland
1063,80 BRT, 965,09 NRT 204,9 x 34,5 x 21,2 fot
1878
Levert H. Owen & Son, Liverpool. "Mona".
1907
Solgt til Bernhard Samuelsen, Arendal.
1915
Avrigget, solgt til marinen som kullholk.
10.1930
Dokksatt og deretter fylt med kull, totalt ca
1400 tonn.
9.1939
Dokksatt og reparert ved Kristiansands mek.
Verksted.
pr. 1943
MAST Kirkenes.
194.
Hyreteknisk forvaltet av Westgaard & Co, Oslo
pr. 1.4.1945
KMA Drontheim.
7.5.1945
Lå i Trondheim.
1947
Solgt til Christiania Portland Cementfabrik
[kr. 155.000].
3.11.1947
Drev på land ved Marnet ved Strømtangen,
Fredrikstad natt til 3.11. Var på reise fra
Horsens i Danmark til Slemmestad.
1950
Hevet. Solgt tilbake til Christiania Portland
Cementfabrik [kr. 140.000]. "Lisbeth".
Kalksteinslekter.
1962
Solgt til Torsten Johannisson, Göteborg. Byttet
mot ss "Hjalmar Wessel". Opphugget.
Kullholk "Lofthus"
9.1869 Charler Conell & Co, Glasgow #63
1240 BRT, 1150 NRT 231,6 x 35,3 x 22,2 fot
9.1869
Levert George Smit & Sons, Glasgow.
"City of Madrid".
1888
Solgt til S. Goldberg & Sons, Swensea.
"Agnes Lillian".
3.1898
Solgt til AS Jernskib Lofthus (J. A.
Henschien), Lillesand. "Lofthus".
31.3.1914
Delvis avmastet på reise Newport Mon.Pernambuco med kull. Forre mersrigg og store
bramrigg gikk overbord i SV storm og opprørt
hav. Fartøyet søkte nødhavn i Queenstown
(Cobh)/Irland. Her ble det kondemnert.
30.10.1914
Solgt til Marinen av L. O. Silius, Kragerø
[kr. 36.400].
16.10.1917
Grunnstøtte på Målen utenfor Tromøya på
reise Marvika-Melsomvik med 1000 tonn kull
etter at sleper brakk.

Foto: Marinemuseet
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Av Thorbjørn Ingebrigtsen
Marinen overtok våren 1945 fire amerikanske minesveipere
som etter sluttfasen av krigen i Europa skulle komme til å
tjenestegjøre i i flere år.

NYMS 379
NYMS 380
NYMS 381

De fire minesveiperne av Yard Mine Sweeper-typen ble
overtatt i mars 1945. For å markere at de var norske, fikk de
bokstaven N foran nummeret, altså NYMS 379, NYMS 380,
NYMS 381 og NYMS 382. Etter åha heist norsk kommando
ble de tildelt 3. minesveiperdivisjon med stasjon i Cherbourg.
Her var det NYMS 382 ble torpedert og senket av tysk
undervannsbåt i Lyme Bay 7. mai 1945 klokken 1945 GMT,
bare noen timer før den tyske kapitulasjonen. De 22 som
omkom ble da også Marinens siste krigstap.

Jeg tjenestegjorde ombord på KNM Vorma, under kapt.lt.
Hjalmar Noras som sjef. Med 33 manns besetning var vi
ikke mange, men du verden hvor fint vi 20-åringer hadde
det sammen med våre overordnete. Fartøyet hadde ikke
slingrekjøl, så tjenesten passet ikke for folk med sjøsyke.
Vorma var likevel en ypperlig sjøbåt, og det var en fryd å
kjøre henne i ruskevær.
Slik fartøyet var utrustet på 50-tallet var innredningen stort
sett original: Forut under dekk var det to lugarer for
kvartermeste, samt fire for maskinfolk. Videre var det banjer
for ca 25 mann. På babord side lå proviantrommet og på
styrbord asdic-rommet.
Under skorsteinen lå maskinrommene, som var adskilte.
I det forreste var det to hjelpemotorer som leverte likestrøm,
samt to kjeler for oppvarming av vann. I senter stod en 8-syl
GM diesel som drev aggregatet for sveipinga. I det aktre
maskinrommet var framdriftsmaskineriet montert.
På hoveddekk midtskips var maskin-casing, dekkshus med
to messer, bysse og med innredning for offiserer i akterkant.
Under bakken var sanitæranlegg med dusj, WC osv. I
akterkant av rorhuset lå radar og plotterom på babord side
og radio og dekodingsrom på styrbord.

Det ble bygget 481 slike Yard Mine Sweepers mellom 1942
og 1945. Konstruksjonen var av tre og byggere var jevntover
småskipsverft og yachtverft i USA. I størrelse og utforming
var de ikke så ulike den store utgaven av de britiske Motor
Mine Sweepers (MMS).
Deplasementet var 260 tonn, lengden 136 fot o.a., bredden
24.5 og dybden 6 fot. Maskineriet var to 8-sylindrete 4takts General Motors dieselmotorer som hver utviklet 500
bhk og drev hver sin propell. All manøvrering ble foretatt
fra styrehuset, fra kontrollsøyler på babord side med elektrisk
overføring til et luftgear i akterkant av motorene. Om dette
skulle svikte var det dessuten montert maskintelegraf.
Fartøyene hadde en toppfart på vel 14 knop, og med
bunkersbeholdning på 18 tonn dieselolje var aksjonsradius
rundt 1900 nautiske mil på 9 knop.
Bestykningen var en enkeltløpet 3" kanon montert på
fordekket, samt to 20mm Oerlikon som luftskyts, plassert
på hver side i akterkant av styrehuset. For bekjempning av
undervannsbåter var det 18 synkeminer på akterdekket. Slik
sett var båtene brukbare både til minesveiping, eskortetjeneste
og anti-ubåt oppgåver.
De tre overlevende NYMS 'ene ble etter krigen ført hjem
til Norge og tatt i tjeneste i Marinen. Til å begynne med
beholdt de nummeret, men fikk i 1952 vanlige skipsnavn,
etter elver, og NATO standernummer:

ble KNMS Alta
ble KNM Vorma
ble KNM Begna

M-320
M-321
M-322

Kommandoen ble strøket på KNM Vorma 24. januar 1959 i
Marvika i Kristiansand. Fartøyet ble da overlatt til Marine
kommando Østlandet og endelig utrangert etter opplag i 1961.
Såvidt jeg vet ble Vorma solgt til Porsgrunn, hvor den ble
avrigget og rensket for maskineri og brukbare deler. Skroget
ble deretter trolig senket.
En trist skjebne for et fartøy som i dag ville ha vært et
krigsminnesmerke. Vi som fikk tjenestegjøre ombord på
disse båtene minnes tiden med glede og vemod. Jeg har
mange med meg når jeg sier at minnet om NYMS-skiprene
fremdeles lever blant oss.
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Hurtigruten

Rutefarten forøvrig

OVDS

Hvaler Båt & Ferjeselskap

M/S Richard With har sommeren 1998 tatt i alt 17 turer til
Geiranger i nordgående rute fra Bergen. For å rekke dette
ekstraanløpet måtte skipet sløyfe Florø og Torvik. Skipet
seilte etter egen sommerrute på strekningen Bergen Trondheim. Passasjerer ble satt i land / tatt ombord med egen
båt som kom utpå fjorden i Geiranger. Fra Trondheim og
nordover seilte skipet etter den vanlige sommerruta for
Hurtigruta.
Turene har hatt svært god oppslutning. I denne
sammenheng har skipet fått utvidet passasjersertifikatet til
750 passasjerer på dagseilas til/fra Geiranger.

M/S Vesleø II ex. Silverfjord ble innkjøpt i juni 1998 for fart
mellom Fredrikstad - Hvaler - Strømstad.

TFDS

Som nevnt i forrige Røkesalong får Nesodd-båtene ny
hurtigbåt i oktober. Båten leveres fra Kværner Fjellstrand
og er av typen Admiral 38 meter, opprinnelig påbegynt av
Rosendal verft for kinesisk regning.
M/S Askepott seiler fortsatt i ruta Oslo - Slemmestad.

M/S Nordstjernen har også denne sommeren gått på
Svalbardcruise. Søndag 21. juni gikk første tur fra Tromsø.
Siste rundtur gikk 23.08 fra Tromsø og skipet avsluttet
sesongen 30.08 i Tromsø. Etter avsluttet sesong lå skipet noen
dager i Tromsø før hun ble seilt til Ibestad for vinteropplag.

Oslofergene
M/S Oslo IV er solgt til Kroatia. Båten har fått navnet fått
navnet For.
Oslofergene overtok i midten av mai nybygget Oslo X fra
Lindståls i Risør. Båten er lik sine to søstre, men er isforserket.

Nesodden-Bundefjord Damp

Sørlands-Cruise
"Hurtigruteverftet" på Fiskarstrand
Fiskerstrand Verft as har halt i land kontrakt for overhaling
av samtlige fem hurtigruter høsten 1998/ vinteren 1999.
Dette omfatter hurtigruteskipene Richard With 22.oktober
98, Polarlys 22. november 98, Nordlys 11. januar 1999,
Harald Jarl 20. januar 1999 og Nordnorge 9. februar 1999.
Skipene blir tatt ut av rute angitte datoer i Bergen og går til
Fiskerstrand Verft for vedlikehold. Samtlige skip blir ute av
rute en rundtur.

Katamaren Sørlandscruise har ligget i opplag i Flekkefjord i
lang tid. I mai ble båten solgt til Agder Cruise AS i Risør og
fikk navnet Risørjenta. Under dette navnet opptok den ruten
mellom Oslo og Sørlandet 24. juni og holdt det gående frem
til ca 10. august, bare avbrutt av et maskinhavari, da Askepott
vikarierte. Rapportert 21. september for sørgående forbi
Vrengen på vei tilbake til Risør fra suppleringsrute i Oslo
fjorden.

M/S «Vesleø II» i Strömstad 1. juli 1998. Foto: Rolf Kristoffersen
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M/F "Folgefonn"
ved Hatvik lørdag
12. september.
Foto: Ole Jakob
Dingen
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Rogaland Trafikkselskap
STAWEST A/S, datterselskap av Rogaland Trafikkselskap
A.S har som nevnt tidligere kjøpt M/F Østfold. Fergen vil
trolig bli satt inn på sambandet Stavanger - Tau. Østfold ligger
nå til kai i Stavanger.
Rogaland Trafikkselskap har kontrahert tre nye ferjer hos
Remontowa i Gdansk, Polen. Kontraktssummen er på 210
millioner. 1. januar 2000 skal ferjene være klar for Finnøy
sambandet.
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M/F Halsnøy blir ledig i HSD-flåten og vil bli reserveferje
en tid fremover.
M/F Haus går trolig tilbake til BNR. Denne ferja er oppsatt
som reserveferje for selskapene i Hordaland.
Westamaran Hardangerfjord seilte på fjordcruise 27.,28.,29.
og 30. august fra Haugesund kl. 10.00 til bl.a. Mauranger
fjorden og Rosendal. Retur til Haugesund kl. 21.00 hver
kveld. Disse turene ble arrangert i forbindelse med Sildajazz
arrangement i Haugesund.

Hardanger Sunnhordlandske
HSD sin nye ferge M/F Folgefonn som er bygd ved
Trondheim Verft as skal etter planen være klar på Hatvik Venjaneset i løpet av uke 38/1998. Ferja har plass til 76 PBE
og 300 passasjerer.
Ferja kom til Bergen 03.09. på kvelden. Tiden frem til dåpen
ble benyttet til utprøving av ferja/ opplæring av mannskapet.
Folgefonn ble døpt lørdag 12.09 kl. 11.30 ved kaien til Frank
Mohn Fusa as på Venjaneset. Etter dåpen var det visningstur
på fjorden for gjester og publikum til Hatvik og tilbake til
Venjaneset ferjekai. Ferja returnerte tilbake til Bergen etter
at "dåpssermonien" var overstått. HSD vil bruke ennå noe
tid på testing / opplæring før ferja settes i ordinær trafikk
trolig mot slutten av uke 39/98.
Leveringen av M/F Folgefonn medfører styrking av
kapasiteten i en rekke andre ferjesamband i HSD sitt
ruteområde. I tillegg har HSD fått kjøpe M/F Seimstrand fra
BNR. Denne ferjen får navnet Rosendal når HSD overtar
som tredje eier.
Nedenfor har vi laget en oversikt over omplasseringene i
HSD-flåten. Disse endringene vil skje i løpet av høsten 1998.

iMÉÉA -*^^^^«ta^._

Flaggruten
HSD holder på med et nybyggings-program for Flaggruten.
Styret i HSD har valgt Austal Ships, Australia som
byggeverft for de to nye hurtigbåtene som skal leveres
sommeren 1999. B åtene får plass til 360 passasjerer.
HSD har sikret seg en opsjonsavtale for en tredje hurtigbåt.
Prislappen pr. båt er 50 mill.
M/S Vingtor og M/S Sunnhordland kolliderte i tett tåke like
nord for innseilingen til Haugesund nordfrå mandag 22.06.98
ca. 10.45. Båtene fikk en del skade - verst gikk det ut over
Sunnhordland som fikk en trøkk helt akter i salongen på
babord side samt området for baggasjeoppbevaring. Vingtor
fikk en flenge i babord skrog et stykke over vannlinjen. Begge
båtene ble reparert ved Oma Slipp på Stord.
Vingtor var tilbake i rute allerede torsdag 24.06.
Sunnhordland var ferdig reparert omlag midt i juli
HSD har leiet M/S Salten fra OVDS for 4 måneder til ruta
Haugesund - Stavanger. Båten var på plass tidlig i juni.

Ferjesamband

Ny ferje

Nåværende ferje

Hatvik - Venjaneset
Halhjem - Våge
Siggjarvåg - Sagvåg
Skånevik-Matre-Utåker
Leirvik-Ranavik-Sunde (B-ferje)
Skjersholmane-Utbjoa
Sandvikvåg - Husavika

Folgefonn
Eidfjord
Ølen
Kvam
Fitjar
Rosendal (Seimstrand)
Sveio

Eidfjord
Ølen
Kvam
Fitjar
Halsnøy
Sveio
Haus (leigd fra BNR)
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M/F "Ivar Aasen" til kai
hos Liaaen Verft i Ålesund
Foto: Frank Iversen
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FSF - Gods
M/S Tjelden har også i år vært utleiet for sommerfart mellom
Malmö og København.

Bergen Nordhordland Rutelag
M/F Nordhordland har seilt i leiefart for RT også denne
sommeren. Ferja gikk på Hanasand-sambandet. Etter
leieoppdraget ble ferja seilt til Skjøndal Mek. Her ble
mannskapsinnredningen bl.a. oppgradert. Ferja skal også få
montert slingrekjøl. Nordhordland ble satt inn på ruta
Leirvåg - Sløvåg 7. september.
M/F Lindås avgikk Bergen 17.05 nordover til N.Trøndelag
for leiefart. Muligens vil NTS overta ferja.
M/F Haus gikk avløsning for HSD på sambandet
Mosterhamn - Valevåg i slutten av april /begynnelsen av
mai. Hun fortsetter deretter på Sandvikvåg - Husavika utover
sommeren / høsten.
M/F Seimstrand ex. Stryn (FSF) er planlagt solgt til HSD
i høst. Dermed får denne ferja sin tredje eier og nytt navn.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
M/F Sogn vart sett inn som B-ferje på Oppedal - Lavik frå 1.
mai 1998.
M/F Gulen har også denne sommeren gått i leiefart for
OVDS på strekningen Bognes - Skårberget. Sesongen ble
avsluttet 23.08, men ferja ble observert i Lødingen 25.08.
Gulen var trolig tilbake i opplag i Kaupanger ca. 28.08.
FSF leigde M/F Tau frå Rogaland Trafikkselskap i tida
15. juni -31. august til sambandet Dragsvik - Hella Vangsnes.
FSF kjøpte hurtigbåten Høydalsfjord i april fra Steinar
Hopen, Eikefjord. Båten går fortsatt i ruta "Flåmsekspressen"
mellom Flåm og Sogndal.
I samband med "Håkonarspelet" i Eivindvik 15. august gikk
M/S Solundir ekstrarute frå Bergen kl. 11.30 til Eivindvik.
Retur frå Eivindvik ca. kl. 17.00 til Bergen ca. kl. 18.30
I forbindelse med åpningen av Meland Golfbane søndag
30. august gikk M/S Fjordprins ekstratur frå Bergen kl. 10.50
til Meland med retur kl. 17.00 frå Meland til Bergen. Båten
var også en tur/retur over Herdlefjorden til Mjølkevikvarden
ved Herdla for å hente folk frå Askøy.
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FSF har kjøpt frysebåten Origo Reefer. Hun ble overtatt ca.
01.09 i Høylandsbygd og har allerede fått nytt navn,
Framnes. Båten ble observert i Måløy 03.09 fortsatt rødmalt,
men med nytt navn.
I tillegg har FSF leid fryseskipet Halgafelli fra Færøyene
for sesongen 1998/99.
Frysebåtene Firda og Måløy har ligget i opplag siden tidlig
i juni i Skavøypollen like sør for Måløybrua.
FSF har brutt samarbeidet med tidligere Vesterålen
Shipping på Sortland og vil heretter megle fryseskipene på
egen hand. FSF planlegger å sette alle tre frysebåtene i fart
i løpet av uke 39-41 /1998.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar
MRF får ny hurtigbåt hos Kværner Fjellstrand as til ruta
Ålesund - Hareid i november 1998. M/S Hjørungavåg er
tenkt benyttet til reservebåt / leieoppdrag.
M/S Hjørungavåg har også denne sommaren gått sommar
cruise mellom Ålesund og Ona. Cruisa gikk søndagane
12.07, 19.07, 26.07 og 02.08.
I samband med dette gjekk M/S Fjørtoft i ruta Hareid Ålesund i den tida Hjørungavåg var til Ona.
M/S Romsdalsfjord gjekk i ruta på Nordøyane i denne tida.
Nyferja, M/F Ivar Aasen har hatt et lengre driftsavbrudd før
hun var tilbake i rutefart 12.09. Ferja har ligget til verksted
hos Liaaen i Ålesund i denne tiden. I tidsrommet IvarAasen
har vært ute av rute har MRF måtte seile med redusert
kapasitet på Halsa - Kanestraum og Festøy - Solevåg Hundeidvik.

Fosen Trafikklag
M/F Fru Inger har hatt småvansker med styresystemet i
sommer og rente på land en gang. Ferja var ute av drift kun
en kort stund for utbedring.

Namsos Trafikkselskap
M/F Olav Duun ligger i opplag i Namsos. Rutebåt
redaksjonen har fått vite at ferja var planlagt solgt til
Fillippinene. Disse forhandlingene har imidlertid stoppet opp.

NTS har bestilt ny 60-bilers ferge hos Harstadverftene as
for levering i mars 1999.
M/F Lindås er innleid fra BNR f.o.m. 17.05.98.

Torghatten Trafikkselskap
TTS bygger ny 50-bilers pendelferje til Vega-sambandet i
Polen for levering vinteren 1998.
TTS har bestilt ny hurtigbåt av katamarantypen hos
Westcraft as i Deknepollen / Måløy for levering høsten 1998.
Båten skal erstatte M/S Heilhorn i ruta på Bindalsfjorden.
TTS har bestilt en mindre 16 meters passasjerbåt hos
EuroBåt i Måløy for levering i månedsskiftet februar/mars
1999. Nybygget vil bli satt i trafikk i Gildeskål. TTS har
opsjon på en søsterbåt for eventuell levering høsten 1999.

Helgeland Trafikkselskap
M/S Helgeland II ligger i Sandnessjøen i påvente av salg.

OVDS
M/S Salten er utleid til HSD for ruta Haugesund - Stavanger
i 4 måneder. Båten startet opp rutefart sørpå i juni.
M/S Ofoten har gått i nordruta Bodø - Stokmarknes i
sommer avbrutt av et par verkstedsopphold.
Gamlebåtene går i sørruta Bodø - Sandnessjøen og også
nordruta når Ofoten har vært ute av drift.
OVDS leide i sommer M/F Gulen (FSF) og M/F Frafjord
(RT) til sambandet Bognes - Skårberget.
M/F Røsund var utleid til FFR i sommer.

Andøyferge
M/F Andfjordferga ligger i opplag på Andenes etter
sommerfart Andenes - Gryllefjord.

Troms Fylkes Damp
TFDS har bestilt to passasjerkatamaraner ved Oma
Båtbyggeri på Stord for levering i 1999. Første båt skal
leveres i januar 99. Den andre båten skal i fart fra mai 99.

TFDS har solgt katamaranen Fjordprinsessen til Thailand.
Båten lå lenge ved verkstedskaien til OVDS i Bodø. Nå i
september er båten imidlertid borte fra Bodø.
Fjordkongen II er fortsatt ikke solgt. Båten blir brukt til
avløsning og ligger eliers i opplag i Tromsø. Båten har nå
fått sort skrog slik som de andre hurtigbåtene i selskapet.

Finnmark Fylkesrederi
FFR sin nye hurtigbåt, M/S Kobbøy ble døpt i Hammerfest
10. juli. Båten ble overlevert 6. juli fra Oma Båtbyggeri på
Stord. Det spesielle med Kobbøy er at båten kan ta 4 biler på
akterdekk der det også er lasterom. Båten har også egen
sykelugar. Båten kan ta 85 passasjerer og servicefart er 28
knop. Kobbøy skal stasjoneres i Måsøy om sommeren og i
Tana om vinteren.
FFR har kontrahert ny hurtigbåt ved Oma Båtbyggeri,
Stord for levering sommeren 1999. Båten bygges lik den
største TFDS-båten som verkstedet skal levere.
FFR sin eldste hurtigbåt M/S Hornøy er tatt ut av drift
etter at en har oppdaget en del galvaniske tæringer i skroget.
Skipskontrollen har midlertidig inndratt skipets sertifikater.
FFR leide M/F Røsund i sommer til sambandet
Honningsvåg- Kåfjord i høysesongen.
M/F Honningsvåg på sambandet Kåfjord - Honningsvåg
blir overflødig når FATIMA (fastlandsambandet) åpnes våren
1999. MRF er interessert i ferja for sambandet Molde Vestnes.

FFR - hurtigbåtdrift i utlandet
M/S Vargøy var tilbake i Hamburg-fart i mars 1998.
Sommeren 1998 gikk M/S Varangerfjord i sommerfart
mellom Jersey og England. Her har FFR sikret seg en tre
årig kontrakt med rederiet Channel Hoppers.
FFR er medeier i et nystartet selskap, Nordic Jet Line.
Selskapet skal bygge enda en 60 - meters hurtigferge hos
Kværner Fjellstrand for fart mellom Tallinn og Helsinki.
Levering skal skje i 1999.
Nordic Jet Line fikk levert hurtigfergen M/S Nordic Jet i

M/S "Kobbøy" norgående Hustadvika 7.7.98. Foto: Frank Iversen
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juni fra verftet på Omastrand. 11. juni ble Nordic Jet døpt i
Helsinki.

NOR - CARGO
M/S Porsøy - ref. Skipet 2/98. Her tar vi med en rettelse:
Porsøy som seilte på T/C til Nor-Cargo i ruten Sandnes Tromsø har fått ny eier. Simon Møkster Shipping as har
solgt Porsøy til Arne Wæraas i Hammerfest. Planen er at
skipet bygges om for frysefart.
Nor-Cargo har kjøpt et brukt ro/ro skip til Nordsjølinjene.
Skipet var ventet overtatt i juni fra sine kroatiske eiere. Skipet
har navnet Cres og er bygget i 1990. Skipet er på størrelse
med Cometa og Tungenes. Skipet skal få montert sideport
og planen er at skipet skal i fart i høst for Nor-Cargo under
navnet Nordhav.

TOT

Nor-Cargos nyanskajfelse
Nordhav, det kroatiske ro/roskipet Cres under
ombygging ved Wilton
Fijenoord i Rotterdam,
fotografert 8. september av
Dag Bakka Jr. Skipet har
fått norskflagg og styling,
men harfremdeles sin
opprinnelige
skorsteinsmerke.

Gamle rutebåter
Westamaranen Fjorddronningen II som miljøkrigeren Kurt
Oddekalv kjøpte av TFDS ligger fortsatt til kai ved Laksevåg
Verft as i Bergen. En holder nå på og bygge om styrehuset.
Styrehuset utvides i bredden med 1 meter og 6 meters lengde
akterover. Skallet for denne utvidelsen har nå vært på plass
en stund.
Saltens bilferje Skjerstadhar endt sine dager som moderfartøy
for et oppdrettsanlegg på Straumsnes i Fjaler kommune (Sogn
og Fjordane).
Rutebåtredaksjonen takker våre korrespondenter på kysten
for verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen.
Redaksjonen avsluttet 20.09.98

Rutebåter i turisttrafikk
M/S Bruvik har også denne sommeren ( 3. sesongen) gått i
turistrute mellom Bergen og Mo hver søndag fra 26. april til
4. oktober. I tiden 21. juni til 31. august gikk båten daglig.

Denne Ulle katamaranen
har værty observertflere
gånger i Bergensområdet i
sommer. Det dreier seg
åpenbart om en av
glassfiber-katamaranene
bygget av livbåtprodusenten
Harding Trading i Rosendal
på 70-tallet, enten Mikkel
levert til NBD i 1973 eller
Mikkelinefullført i 1981.
Førstnevnte havnet på
Grønland og sistnevnte som
Lastein i Indre Telemark.
Hvem har løsningen?
Foto Ole Jakob Dingen
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Fra Kjell Birger Sønstabø
(4070 Randaberg):
MOSKUS (slepebåt/LEUF/48/1903)
tilhørte lenge Ødegaards i Ålesund,
men har siste par år ført en mer
omflakkende tilværelse, med eiere på
Hvaler (96-97) og nå i Hundvåg.
TORILD (oppdrettsbase/LDCL/219/
1923/ex fiske; H-232-F) har ligget ved
et fiskeoppdrett ved innløpet til
Fyksesund i Hardangerfjorden i en
årrekke. Mars -98 ble båten imidlertid
slept av PORS til og fra slippsetting i
Mælandsvågen/Bømlo.
Fra Ole Jakob Dingen (5050
NESTTUN):
EMBLA II (skøyte/LKQW/34/1 935)
sett ved verft i Dåfjorden/Stord 130498.
Denne båten, som skal ha gått i
melkerute for HSD, drives av den første
Wichmann 2AC som ble laget.
Motorfabrikken har fått beskjed om
dette, uten at det synes å interessere.
VESTAS (frakt/LMGN/199/1949) har
ligget noen år ved slippen i Eivindvik/
Gulen, men er nå forhalt til en avsides
vik ytterst i Eivindviksundet. Fartøyet
skal ikke ha vært i bruk siste 3-4 år.
Radaren ser ut til å være fjernet. Et
sikkert tegn på at denne greie frakte
skuten snart følger efter resten av
frakteflåten; bort og vekk. Nok et stikk
til lastebilmafiaen.
UFO!!! En lekter med hjemstedet
Knarrevik i hekken har i noen år ligget
på en sandbanke nord om Mjømna/
Gulen. Spalteredaktøren så samme
lekter i Leirvåg/Austrheim 140594, og
tipper det må være en av Norwegian
Talc's gamle lektere. Kan noen huske
hvilke navn disse lekterne bar ?
Fra Olle Renck (S- 18148 LIDINGÖ):
REX (lystbåt/SGJX-437l/bygget
1865) ligger velholdt og fin ved
Skeppsholmen i Stockholm. Denne
båtens lange historie i stikkord: GRETA
AF SKEPPSHOLMEN-94, AISLING
94, REX-84, ex motorlasteskip-75, ex
dampslepebåt-53,
BERGA-40,
SKAFTET-32, SKAFTET 11-21,
VIKEN- 17, ex norsk-00, PLUGGEN
ca -1898. Båten ble bygget ved Akers
mek i 1965 for Christiania Is- og
Bugserdampskibsselskab.
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ROSENBERG (slepebåt/SDPA14496/141/1944) er nå svensk lystbåt/
stasjonær husbåt opplagt i Gäddviken i
Nacka, som del av en veritabel
skrothaug av fartøyer (ROSENBERG
seiv ser ikke så verst ut). Hun ble bygget
som typisk amerikansk slepebåt ST 696
i New Orleans i 1944. Fra 1946
ROSENBERG V (norsk kjennemerke
LFJL) tilhørende Rosenberg Verft i
Stavanger. I 1971 FINDAL av
Langesund, og i 1974 SJØKRAFT av
Bergen. I 1982-83 ble hun solgt til
Sverige, fikk navnet FINDAL påny, og
nå altså ROSENBERG.
Fra Jan Elund Mathisen
(1743 KLAVESTADHAUGEN):
BØRØYSUND (veteranskip/LDBP/
179/1908) var på gamle trakter i
sommer. Sett ved anløp av den gamle
VDS-bastionen Stokmarknes 290798.
LISTA (tank/LHLC/1775 1/1995),
Mowinckeltanker i kystfart, sett på
nordgående gjennom Tjeldsund
290798.
Skrøpelig trio sett ved Arnøykaia i
Narvik 040898: RAANA (ferge/
JWPW/166/1957)utenpåLENALINE
(frakt/LHEP/ 149/1969)
utenpå
VESTKYST (frakt/LDUQ/276/195 1).
Husjords Rederi i Narvik har alle for
salg. Gi bud !
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Fra Leif M Skjærstad
(5030 LANDÅS):
ROSLAGEN (sandskute/LNMH/217/
1967) grunnstøtte i Mellesdalsundet/
Osterfjord 250898. Fartøyet var
fullastet, men kom seg av grunn for
egen hjelp. Hun tok inn mye vann og
var nær ved å synke, men mannskapet
klarte å holde det gående til Romarheimkaien ved å øse ut vann med
sandgrabben. Det hele beskrives som
et rent uhell pga uoppmerksomhet.
SAMBA (bilferge/LMAN/285/1967/ex
SAMBAND) grunnstøtte under en
sightseeingtur i Lysefjorden 290898. To
personer ble lettere skadet. Skipperen
hadde oversett en grunne på kartet.
Fra Harald Sætre
(5260 INDRE ARNA):
NORDDAL (turistferge/LMBP/195/
1961) sett ved Steinstø i Hardanger 4/
98. Denne tidligere bilfergen var da
under klargjøring til sommerens
turisttrafikk på Fyksesundet. Hvordan
sesongen har vært vites ikke, men det
er nå tre fartøy fart på Fyksesund, så
det spørs...
Ved Hardanger Fartøyvernsenter i
Norheimsund lå pr 4/98 bl a
BRØDRENE AF SAND og motorbåten FAUN til restaurering. Sistnevnte
er bygget i 1916vedDamsgaardsBaatbyggeri & Motorbåtforening.

Slepebåten Rosenberg fotografert i Gäddviken i Nacka i april i år av Olle Renck.
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Den fordums kvalbåt Torildpå s/z/?/? i Mælandsvågen 21. mars 1998, fotografert av
Svein Thore Sønstabø.

UFO!!! Nedrigget og avkuttet skrog
brukes som entreprenørfartøy av et
firma på Stord. Sett på Snilstveitøy/
Kvinnherad 7/98. Er dette et tidligere
marinetankskip ?

Fra Svein Thore Sønstabø
(5440 MOSTERHAMN):
EKAR (frakt/LMFN/108/1915/ex
ALVINE -54, PAULINE -28) fikk i
mars/april -98 ny Caterpillar 400HK
ved Kopervik Slipp.
GERD STENSEN (sandpumper/
LEGE/433/1967/ex KALØ -75) sett på
vei syd Nyleia 6/98.
JEMO (frakt/LMKN/263/1920/ex
GAUPØY-60, ARE-49, HARRIET-39,
URSULA-21, BLOMBERG-20) gikk
efter ett års opplag i Naustbakken/
Mosterhamn til Mælandsvågen for
slippsetting. Er nå bunnsmurt, og lå pr
20/7 fortsatt i Mælandsvågen.
LØKTA (bygderutebåt/LJCY/74/1936/
ex ARNAFJORD -54) ble solgt fra
Helgeland Trafikk til Mosterhamn i 65, der styrehus ble flyttet over på
HANS, som da nettopp var innkjøpt.
Vraket av LØKTA ble liggende nord om
Fyrholmen i Mosterhamn, og er
muligens fortsatt å se ved fjære sjø.
MERCANO (reketråler/LEDY/25/
1965/VA-16-LD) sank 110697 på
rekefeltet sør om Hidra efter kollisjon
med et annet rekefartøy. Båten gikk ned
i løpet av ett minutt, og ligger på 300m
dyp.
MOWA (frakt & fiske/LIED/50/1954/
ex B- 1 5-B) var velkjent på Hordalands
kysten med sine voluminøse laster av
isoporkasser for nå henfarne Hordafisk
S/L. Hun lå 15 år opplagt i Brandasund,
44

til hun høsten -97 ble hun slept til Fitjar
mek V, der maskin og styrehus ble
fjernet. Senere slept til Ørskog
industriområde for sandblåsing. Pr II
98 ved Kvernenes Båtbyggeri i Fitjar,
der planen skal være ombygging til
føringsbåt for fisk.
OPSANGER (frakt/JWRN/297/1942/
ex ARON-98, LIV MARIT-86,
SØNNODD-65, SANDSUND-76,
SKUDE-70, JARDAR-65, SKØ 3846), en veteran som nå har vendt tilbake
til Sunnhordland (Sunde) efter mange
år på Møre.
RADEK (fiske/JWNT/80/1957/ex
ARNØYSTEIN-97, JARDLY 1-67,
RADEK-65/nå F-126-NK) har gått
runden. Var en av de første med
kraftblokk på 50-tallet. Tilbrakte så
mange år som føringsbåt for levende
fisk på strekningen Bremanger-Bergen.
Efter et kort mellomspill som små-

hvalfanger (H-73-ØN) i -96 har hun nå
påny fått montert kraftblokk, notbinge
og kran. Arbeidet ble utført i Dåfj orden/
Stord 7/98.
RØRINGEN (fiske/LLS1/49/1 954/ex
N-62-L, N-53-R, N-40-BL) ble
kondemnert i -95. Har siste året ligget
opplagt i Solheimsviken/Bergen,
muligens for ombygging til lystbåt.
SJØGLIMT II (frakt & fiske/LJMU/
35/1915/ex H-209-AV) ble solgt til
Shetland i -90 efter Ä ha tilbrakt noen
år med frakt av kasser for oppdretts
næringen. Nylig sett der vest.
SPOREN (lystbåt/LCCL/42/1933/ex
SUNDT III) sett på Dåfjordslippen/
Stord 5/98. Tidligere velkjent på Bergen
havn som reisendebåt for Sundt & Co.
STIGEN (bilferge/LLZC/228/1964/ex
FOLDEN) er som så mange ferger
pensjonert og redusert til oppdrettsbase.
Ble siste vinter flyttet til en lokalitet
nord om Siggjarvåg/Bømlo, efter å ha
ligget mer værhardt til vest om
Øklandsvåg helt siden -90.
Tilsist fra Terje Nilsen
(4085 HUNDVÅG):
ECHO FIGHTER (fire fighter &
stand-by/2.008/1984/ex russisk
VIKHR-4) er nylig innkjøpt av Echo
Shipping/Stavanger mtp vakttjeneste i
Nordsjøen. Skipet er utstyrt med 5
brannkanoner. Det er nå registrert i
Bergen. Lå i sommer i Hillevåg for
påkrevet vedlikehold/oppgradering.
FEEDERMAN (ro-ro-skip/4.700tdw/
1972/ex BEERBERG-96, BORE X-78)
er tyskeiet og Malta-registrert. Har i
sommer gått niten Stavanger/TanangerNewcastle for Color Line. Stor

Gibraltar-registrerte Visnes går nå fast i kystfart, fotografert 5. september av Ole Jakob
Dingen. Er denne nå det eldste fraktefartøyet i fart?
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trailertrafikk har krevet innchartret
ekstratonnasje.
MAMAIA 1 (rumensk) lå i Hillevåg 2
uker medio juli -98. Efter utseende må
dette være FOB 9 eller -10 (49/1982)
som ble solgt til Romania i 1990. Noen
som er uenige ?
RAMFORM VALIANT og
RAMFORM VIKING (seismikkskip/
9.456) er søsterskip bygget ved
Langsten i Tomrefjord. De ble døpt i
Stavanger 160498. Gudmor hadde store
problem med å knuse champagne
flaskene på begge skip. Først ved fjerde
forsøk lyktes det. Om ikke skipene og
gudmødrene er hva de var, så er
åpenbart champagneflaskene det !
RØNNER (havforskning/LAKM/126/
1948/ex PEDER RØNNESTAD-79,
SPITZBERGEN-52) har ligget
nedrigget ved kai hos Sverre Hundsnes
i Lundsvågen/Hundvåg i månedsvis.
Primo 10/97 var hun er par dager
bortom Br Anda. Skal i vår har blitt
solgt til kjøper på Østlandet. Stemmer
det?
SKAGERRAK (kabelskip/LCEC/
7172/1976) låstet kabel frajerbanevogn
på Stavanger havn i tiden 15-200798.
Det er lenge siden jernbanesporet i
Stavanger var i bruk, og det blir vel
lenge til det skjer igjen.
Br Anda i Stavanger har efter fusjon
skiftet navn til Norsk Metall
Gjenvinning. Det er ikke hugget skip
siden VILNES SENIOR ble hugget i
vår. Fremdeles ligger 6 tidligere
marinefartøy og venter på sin skjebne.
Lekteren BA-FIRE (ex kanonbåt,
senere minelegger VIDAR, bygget
1882) flyter fremdeles, og har kanskje
en fremtid dersom det nå satses på andre
typer metallskrap.
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Det tidligere tyske fartøyetfotografert 25. juni 1998 av LeifM Skjærstad
l
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Tysk krigsvrak i Skavøypoll
Da Tyskland kapitulerte i mai -45 var
Kriegsmarine bare en blek skygge av
seg seiv, men likevel sterkere i Norge
enn på andre krigsskueplasser. Det ble
derfor efterlatt store mengder materiell,
først og fremst i form av mindre
fartøyer av ymse slag. Å følge levnetsløpet til hvert enkelt slikt fartøy ide
første efterkrigsårene er en håpløs
affære, og skipsvraket denne gang har
da også en dunkel fortid. Men sikkert
er en fortid i Kriegsmarine.
Efter form og størrelse å dømme kan
hun ha vært transportferge (MFP=
Motor Fahr Prahm) eller artillerilekter
(AFP= Artillerie Fahr Prahm). Disse
var vanligvis 55 meter lange og 7 meter
brede, med tverr baug og hekk.
Fremdriftsmaskineriet var tre Deutzdiesler. Skipstypen blir likevel bare en
antagelse, hvis ikke leserne vet bedre.

For "vårt" vrak ligger årene fra bygging
til 1949 i mørke. Men på slutten av 40tallet lå hun ved Måløy Sildoljefabrikk,
der en skar ned metall som skulle
brukes. Det skal ikke ha blitt tatt iland
maskineri. En får tro det allerede var
fjernet. Ca 1950 ble fartøyet slept inn
til Skavøypoll, der det efterhvert sank.
Efter åha ligget her i50 år planlegges
nå fjerning av vraket. Du finner det rett
nedfor idrettsplassen i Skavøypoll,
noen få km øst for Måløy langs RV 15.
Kilder:
Lenton: German Warships of WW II
(ISBN 0356-04661-3)
Whitley: German Coastal Forces of
WW II (ISBN 1-85409-085-2)
Modulf Dombestein,
6718 DEKNEPOLLEN.

- ' IiIéBiii f i

Hva kan dette være?
Etter ryktene et tidligere
norsk marinetankskip som
er avrigget og kuttet.
Brukes nå som
entreprenørlekter av et
firma på Stord. Fotografert
på Sniltveitøy utenfor
Rosendal i juli av Harald
Sætre.

wKm- *"*SS

-«• 5 "'" '*i?X

«£

9"

I

HUM

'Mai

45

Ukjent fraktebåt
, . . r. ~ U o.
° -a aq
Den ukjente fraktebåten pa side 48 i
C1 • .
0 , nno °
,„„
«Skipet» nummer 2.1998 ma være den
..,,.
, U o.
~,
,A _ ,
tidhgere slepebåten Cement 6, som da
bildet ble tatt i 1968 hadde navnet
r? i; •
Fredheim.
Båten var bygget i 1914 ved Kaldnes
mekVerkstediTønsbergforChristiania
Portland Cementfabrik, Kristiania.
Som ny var båten på 72 brt, med en
triple ekspansjon damp-maskin på 250
ihk. Fra 1914 og fram til begynnelsen
av 1950-årene ble den brukt til å slepe
lektere mellom kalksteinsbruddet på
Langøya utenfor Holmestad og sement
fabrikken på slemmestad.
I 1956 ble båten solgt til Arne
Gismarvik, Kopervik, og etter at den
var ombygget til fraktebåt ble den året
etter satt i fart som Kopervik. Med
motor og nytt dekkshus og styrehus
akter fikk båten en tonnasje på 79 brt
og ca 100 tdw.
Høsten 1966 skiftet tidligere Cement
6 navn til Fredheim. To år senere ble
båten solgt til Johan Brøndelsbo,
Avaldsnes. Fra 1974 til 1977 tilhørte
den Georg Nygård, Muslandsvåg, nå
med navnet Nybas. I 1977 ble båten
solgt til Edvard Stabben, Tømmervåg
ved Kristiansund, og i 1979 til Arne
Brisnes, Underdal.
To år senere ble Nybas solgt til Per
Frank Olsen, Blomsterdalen i Bergen,
og bygget om til lystbåt. Styrehuset ble
fjernet og erstattet av et nyere fra den
kondemnerte Karmøy-snurperen

Vølund. Dette var mye større enn det
som tidligere hadde stått på båten og
&
r
&
gav derfor et noe spesielt utseende.
6
o
Utover i 1980- og 90-arene ble baten
b
observert forskjellige steder i Bergens
distriktet. I iuli 1984 sa jeg baten i
J
„
Stamnes-hella, senere la den lenge i
Damsgardsundet i Bergen. Sist jeg sa
den var { J anuar } 997 da den la ved
LaksevaS Verft> na uten styrehus - Hva
som senere har skJ edd med baten vet
ikke ' men det » kanskJ e noen av
leseme i Bergensdistriktet?
Alf Johan Kristiansen

Vedrørende opplysninger på side 49 om
at betongvraket i Flatangerleia må være
Renshavn kan dette ikke stemme, da
dette skipet grunnstøtte i januar 1965
på Vettabåen mellom Bjugn og
Vallersund og sank der.
Vettabåen ligger omlag 6.5 times
seilas senger sør enn vraket ved
Asholmen ved Utvorda (Flatangerleia).
Forøvrig ligger vraket av betongbåten
Rensfjord midtveis mellom Krosskjera
utenfor Roan og er fremdeles godt
synlig etter at den grunnstøtte der den
1. desember 1956.
Geir Ole Søreng

Kommentarer til nr 2.98
Den ukjente fraktebåten på side 48 er
LDBX Fredheim av Kopervik, bygget
på Kaldnes i 1914 som taubåt Cement
6. Senere kjent som Nybas gjennom
mange år, bl a i sandfarten på Nordmøre
i årene 1977-79. I 1981 ble den solgt
for ombygging til lystbåt og fikk et
særdeles ruvende overbygg. Jeg mener
å huske at dette overbygget senere ble
tatt av igjen og montert på brønnbåten
Gripfisk, nå Åsværfjord.

Mer om Ellan

Skipet som ligger på innsiden av John
Richardson ex Alta på side 31 er ikke
ex-norsk Heimvik, men derimot et
tilnærmet søsterskip Solomon av Calcutta, bygget i 1973 på Skåla på
Færøyene som bygg nummer 23 og
levert derfrå som dansk Mette Steen.
Senere skiftet skipet navn til Morlang
Mette før det ble solgt til India i 1987.

Nybas liggende ved Stamnes 19. juli 1984, fotografert av AlfJ Kristiansen.

Fra sjøkaptein Bjørn Tandberg i
Farsund har jeg mottatt nye opp
lysninger om motorskipet Ellan.
Etter at den i 1942 ble levert fra AB
Holms Skeppsvarv, Råå, som 3-mastet
motorskonnert Ella av Skövde har
fartøyet hatt en lang og omflakkende
tilværelse.
Ella - fra 1953 som norsk Ellan av
Farsund og fra 1963 hjemmehørende i
Haugesund (se "Langs kysten i femti
år", side 79). Den 14. februar 1986 ble
Ellan herj et av brann under reparasjon
i Stamneshella, siden kondemnert og
erklært som totalvrak.
1 1989 ble fartøyet imidlertid kjøpt av
svensk Bengt Holm og tatt under slep
til Råå i Sverige hvor den ankom 13.
september 1989. Etter planen skulle
skipet restaureres, men dette måtte
oppgis av økonomiske grunner. I juli
1988 ble det rapportert at skroget var
drevet og tettet. Det ble senere solgt til
Karlstad Kommune ved Vänern, hvor
den skal settes i stand som skoleskip
for kommunen. Ifølge Bjørn Tandberg
skal den være slept til Karlstad nå i
september.
Men er det noen av "Skipefs lesere
som kjenner til når Ellan fikk
seilføringen fjernet?
Leif MBjørkelund

Kutteren Ulvø
Jeg er interessert i å få vite mer om
kutteren Ulvø som var i min oldefars
eie fra begynnelsen 1920-årene til rundt
46

1945. Den hadde tidligere et engelsk
navn - Gertrudel - da den var bygget i
England i 1898. Lengden var 70 fot og
tonnasjen 45 brt.
Da båten fikk innsatt motor, en 16
hk Lysekil, ble stormasten fjernet.
Senere ble motoren skiftet ut i en 35 hk
Bjørnevik.
Det siste jeg vet om båten er at den
ble solgt fra Kragerø på 1970-tallet.
Siste kjente eier er død, men han hadde
påkostet båten en del før han solgte den,
angivelig østover. Båten var da i såpass
god stand at jeg har et håp om at den
fremdeles kan flyte et eller annet sted.
Jeg er derfor sterkt interessert i å høre
fra noen som kan ha nærmere opp
lysninger om kutteren.
Jarle Neverdal
Steinhagen
4100 Jørpeland Tel 51 74 78 35 (pr)
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Tollkrysseren Falken var stasjonert i Trondheimsfjorden fra 1925 til ut i 1950årene. Men hvor kom den fra og hvor ble den solgt? Foto via Finn R Hansen

Tollkrysseren Falken
Jeg er interessert i nærmere opp
lysninger om tollkrysseren Falken som
var stasjonert i Trondheims-området fra
1925 til ut i 1950-årene. Da den kom
fra Bergen i februar 1925 hadde den hatt
navnet Matre.
Jeg er interessert i å vite byggeår,
byggested, hvilken tjeneste den hadde
og hva som skjedde etter at den ble
utrangert i Trondheim.
Finn R Hansen

Kompletteringer
Bare etpar småting til nummer 2.98:
Side 9: Egil Næsheims Rederi:
D/S Vard. Byggenummeret var 560.
Skipet var ikke bestilt av AS Rundtur,
men ble kjøpt leveringsklart.
Forlis 1931: Side 16:
D/S Blink Byggenummeret var 100.
D/S Sagatind hadde byggenummer 111.
Toralf Nilsen
Tom Sætre, Vesthellinga 17, 1315
Nesøya, har kjøpt en original halv
modell av DS Primo, bygget 1910 ved
Craig, Taylor & Co, Thornaby on Tees
- trolig engelsk. Han er interessert i
nærmere opplysninger om dette skipet,
samt for mt Vikland, bygget 1950 ved
John Brown & Co for Tankers Corp
vedJohan Rasmussen & Co, Sande
fjord.
Han har tidligere søkt etter bilder av
tankskipene Bianca fra 1948 og Fenris
fra 1932, uten resultat. Kan noen
hjelpe?
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Kaj Fagerbakke spør etter bergensbåten Hanseatic (2.260 tdw), levert i 1966 til
Strandheim & Stensaker. Foto via Bjørn Pedersen.
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Bjørn Pedersen lurer på hvilken Diana dette kan være. Noen forslag?

Kaj Fagerbakke, Oppsaltoppen 19D,
0687 Oslo, ettersøker bilder av følgende
norske skip: Hanseatic 1966, Tampa ex
Fernlake 1960, Jebsen-båtene Ramnes,

Refsnes, Reknes og Rognes bygget i
1975/76, samt saudi-arabiske Jeddah
Cement III.
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Norsk Ordinært Register
M/S FØRDE JUNIOR
LIYX Førde Havfiske AS, Bremanger/Måløy (SF-9-B).
12.01. 1.001 brt.
Solstrand AS, Tomrefjord (64)
M/S CERES
LJBZ Ceres Shipping AS, Oslo
16.01
116 brt.
ex svensk reg. STRÖMKARLEN AV TROLLHÄTTAN
M/S RS 114
LIZR Redningsselskapet, Høvik/Oslo
20.01. 96 brt.
Båtutrustning AS, Rubbestadneset (104)
M/S FAR MINÄRA
LJCO Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS) Ålesund
29.01. 1.631 brt.
ex Isle of Man reg. FAR MINÄRA ex NOR reg. FAR MINÄRA
M/S GAMLE OKSØY
3YYN Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand
30.01. 330 brt.
ex norsk reg. OKSØY
M/S GURI KRISTINE
JXLW Bergslien AS, Trondheim
30.01. 30br.t
ex ?? AULENI
M/S RØSSØY
LJDC Seines AS, Bodø
03.02. 1.473 brt.
ex tysk reg. BORSEFLETH
M/S EDMY
LJDD Myklebusthaug Shipping AS, Fonnes/Bergen
04.02. 573 brt.
ex NIS reg. EDMY
M/S ULABRAND
LIZS Redningsselskapet, Høvik/Oslo
11.02. 141 brt.
Kværner Mandal AS, Mandal (14)
M/S SIRIUS OF DART LJBJ Sirius Utviklings- og Opplevelsessenter AS, Skjeberg/Oslo
11.02.
33 brt.
ex britisk reg.
M/S MARIE CLAIRE
LJDK Lars Erik Soknes, Nesbru/Oslo
11.02. 62 brt.
ex britisk reg.
M/S STRILBORG
LIZB Simon Møkster Rederi AS, Stavanger
16.02. 2.955 brt.
Aukra Industrier AS, Aukra (93)
M/T FJORDGLIMT
LJBG Fjordglimt Invest AS, Måløy
20.02. 681 brt.
ex Panama reg. FJORDGLIMT ex norsk FOSTRAUM
M/S HAVSUND
LJDI Trond A. Kittilsen Shipping AS, Stathelle/Brevik
23.02. 91 brt.
ex svensk reg. TITAN ex norsk BAMBLE
M/T MST ODIN
LIPI
Navion Maritime AS, Stavanger
23.02. 65.167 brt.
Samsung Heavy Ind. Co. Ltd., Koje Island (1211)
M/S VEIDNES
LJDW Veidnes AS, Dønna/Sandnessjøen
24.02. 257 brt.
ex færøyisk reg. VESTURTUGVA.
M/S VESLEØ II
LJCU AS Hvaler Båt og Fergeselskap, Skjærshallen/Fredrikstad
ex nederlandsk NOORDSTER.
26.02. 189 brt.
M/S ECHO FIGHTER
LJDS Echo Shipping AS, Stavanger
ex russisk VIKHR 4.
02.03. 2.008 brt.
M/S NORMAND VESTER LIRI Solstad Rederi AS, Skudeneshavn
03.03. 3.061 brt.
Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (224).
M/S ROBAS
LIQI
Rofisk A/S, Harøy/Ålesund
06.03. 451 brt.
Aas mek. Verksted AS, Vestnes (149).
M/S FRØYANES JUNIOR LJCM - Frøyanes Junior AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy (SF-22-S).
06.03. 897 brt.
Noryard AS og Båtbygg AS, Tomrefjord og Raudeberg (1)
M/S BELLSUND
LJDG Arktisk Marin AS, Tromsø
13.03. 765 brt.
ex canadisk reg. ONWARD EAGLE.
M/S VESTBUEN
LJDT Vestbuen AS, Ålesund (M-505-A).
13.03. 165 brt.
ex islandsk reg. JONINA.
M/S NORTHERN RIVER LJB Y Sævik Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund
16.03. 3.124 brt.
Myklebust mek. Verksted, Gursken (18).
M/S GUARD BALTIC
LJCQ Baltic AS, Tananger/Haugesund
16.03. 271 brt.
ex nederlandsk reg. MARITJE.
Flytekran HITRALIFT
LK6248 - Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Trondheim
16.03. 722 brt.
ex svensk reg. CHAPMAN.
M/S SANTOS
LIZV - Partrederiet Frank Nesvåg ANS (Ann Kristin Nesvåg), Hauge i Dalane/Egersund
17.03. 399 brt.
-ex britisk reg. SANTOS.
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Den islandske frysebåten
Studlafoss er kommet
tilbake til norsk register,
og er siden registreringen
også solgt videre til
norske eiere. Her sees
skipet under tidligere navn
Hofsjökull, men det har
allerede vært i norsk eie
som Maco Reefer, da det
ble innkjøpt i brannskadet
standfor reparasjon i
Kristiansand. Waterweg
Fotos

M/S NO PROBLEM
LIWN - FL Holding AS , Ski/Oslo
brt.
18.03. 27
27brt.
ex britisk reg. NO PROBLEM.
M/SPOLNES
LIYT - Polnes AS, Tjørvåg/Ålesund
18.03. 293 brt.
-ex Belize reg. HOLMIA.
M/SNARIIDA
LJEZ - Morten Sigvald Bergesen, Oslo
24.03. 49 brt.
-ex nederlandsk reg. WALLYGATOR
M/S INNOVATION KVÆRNER I LIJI - Kværner ASA, Lysaker/Oslo
27.03. 69 brt.
ex USA reg. WINSTON
M/S DORSCH
LJDV - Rosmer Pape Pettersen, Oslo
27.03. 117 brt.
-ex svensk reg. DORSCH

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/S BLACK WATCH
LAHI5 - Partrederiet Fred Olsen Shipping ANS (Anette S. Olsen), Oslo/Hvidsten
06.01. 28.668 brt.
-ex Bahamas reg. BLACK WATCH ex norsk reg. ROYAL VIKING STAR
M/S STAR HARMONIA LAGB5 - Harmonia Inc. (Billabong AS), Monrovia/Bergen
09.01. 32.749 brt.
- Mitsui Eng. & Shipb. Co. Ltd., Tamano (1419)
M/S RAMFORM VALIANT LAGG5 - Capital Bank Leasing Limited(Rieber Shipping AS), Chester/Bergen
09.01. 9.456 brt.
- Langstein Slip og Båtbyggeri AS, Tomrefjord (174)
M/S SOLVEIG
LAHU5 - Aragon Dragon AS (Morten Werrings Rederi AS), Lysaker/Tønsberg.
12.01. 16.775 brt.
- ex Panama reg. MANILA BELLONA.
M/S WESTERN IRIS
LAHB5 - Holy Lotus Marine S.A. (Western Bulk Shipping ASA), Panama/Oslo.
14.01. 24.954 brt.
- Ishikawajima-Harima Heavy Ind. Co., Kure (3083).
M/T STAVTANK
LAHV5 - Stavtank KS (O.H.Meling & Co. AS), Stavanger.
15.01. 5.378 brt.
-ex Malta reg. STAVTANK
M/S GEOBAY
LAHX5 - Geobay Shipping AS, øvre Ervik/Bergen
20.01. 2.938 brt.
- ex Sinapore reg. SALVANGUARD
M/SFJELLVANG
LAES5 - Vangship AS, Greåker/Måløy
21.01. 1.698 brt.
- ex St.Vincent reg. FJELLVANG ex NIS reg. FJELLVANG
M/S DEBORA
LAIB5 - Wave Cruiser Limited (Tom Haugård Evensen c/o Evensen & Co.), Gibraltar/Oslo.
21.01. 2.331 brt.
ex svensk reg. DEBORA
M/T RATHROWAN
LAHY5 - Gearbulk Shipowning Limited (Kriship Chartering AS, Bergen), Hamilton/Bergen
29.01. 2.920 brt.
ex irsk reg. RATHROWAN
M/T RATHBOYNE
LAIC5 - Gearbulk Shipowning Limited (Kriship Chartering AS, Bergen), Hamilton/Bergen.
29.01. 4.405 brt.
ex irsk reg. RATHBOYNE
M/S GREEN FROST
LAIE5 - Green Frost KS (Green Management AS), Minde/Bergen.
30.01. 3.398 brt.
ex Bahamas reg. GREEN FROST ex NIS reg. NIDAROS
M/T OGC AMERICA
LAIH5 - Oslo Gas I L.P (Havinvest Management AS), Monrovia/Oslo.
02.02. 31.717 brt.
ex Liberia reg. MUNDOGAS AMERICA
M/S GREEN ICE
LAIF5 - Green lee KS (Green Management AS), Minde/Bergen
04.02. 3.399 brt.
-ex Bahamas reg. GREEN ICE ex NIS reg. TINGANES
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M/T BOW TRANSPORTER LAIL5 - Storli Chemical Tankers AS, Minde/Bergen.
06.02. 22.587 brt.
ex Liberia reg. BOW TRANSPORTER
M/S GLENITA
LAII5 - Ugland GVA Bulk KS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
10.02. 26.195 brt.
- ex Panama reg. GLENITA
M/S WESTERN ISLAND LAHC5 - Partrederiet Western Island DA (Western Bulk Shipping ASA), Oslo.
16.02. 24.954 brt.
- Ishikawajima-Harima Heavy Ind. Co., Kure (3084).
M/T UNITED MOONLIGHT LAID5 - Ocean Bulk Transport Inc. (Singa Ship Management AS), Monrovia/Oslo.
19.02. 29.649 brt.
- ex svensk reg. UNITED MOONLIGHT ex norsk RANDI BRØVIG
M/S MONET
LAIM5 - Carr International Corp. Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Monrovia/Oslo.
19.02. 3.370 brt.
- ex Kypros reg. KEITUM.
M/S STUDLAFOSS
LAGT5 - Eimskipafelag Islands Hf (AS Shipmanagement Ltd., Oslo), Reykjavik/Tromsø.
23.02. 4.193 brt.
- ex islandsk reg. STUDLAFOSS ex norsk MACO VIKING.
M/T TEAM SATURN
LAIS5 - Team Tankers Shipping AS (Team Ship Management AS), Bergen
05.03. 24.653 brt.
- ex Singapore reg. TEAM HÅDA ex norsk TEAM HÅDA
M/S AUTOPROGRESS LAEA5 - United European Car Carriers Norway AS, Grimstad
12.03. 11.591 brt.
Frisian Shipyard Welgelegen B.V, Harlingen (507).
M/S TRANS FJELL
LETS3 -AS Euro Trans KS (Seatrans DA), Nesttun/Bergen
12.03. 2.195 brt.
ex NOR reg. TRANS FJELL
M/S NORDIC FROST
LAIY5 - Skips A/S Eigerøy, Egersund
18.03. 2.317 brt.
- ex Estland reg. SUURLAID
M/S BOREALNES
LIXM3 - Borealnes AS (Bergen Ship Management AS), Bergen
20.03. 4.200 brt.
- ex NOR reg. BOREALNES
MT KRISTIN KNUTSEN LAGR5 - Knutsen Kjemikalie Tanker III KS (Knutsen O.A.S Shipping AS), Haugesund.
23.03. 12.184 brt.
Naval Gijon S.A., Gijon (550).
M/T MATISSE
LAIN5 - Carr International Corp. (Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Monrovia/Oslo.
23.03. 3.370 brt.
- ex Kypros reg. RANTUM.
M/S HANNA
LAIR5 - Nordia Shipping AS (Lund, Mohr & Giæver-Enger Marin AS), Solheimsviken/
25.03. 1.616 brt.
-ex svensk reg. HANNA.
Bergen.
M/T JO EIK
LAIU5 - J. O. Odfjell Chemical Carriers IV B.V. (Jo Tankers A/S, Kokstad), Spjikenisse/
25.03. 12.249 brt.
- Astillero Juliana S.A., Gijon (359).
Bergen
M/S BERGE PACIFIC
LAIK5 - Partrederiet Bergesen Goic DA (Bregesen D.Y.ASA), Oslo/Stavanger
26.03. 118491 brt.
ex Australia reg IRON PACIFIC.
M/S RAMFORM VIKTNG LAGF5 - National Australia Finance (Commercial Leasing) Limited (Riebers Shipping AS),
30.03. 9.456 brt.
Langstein Slip & Båtbyggeri AS, Tomrefjord (175)
London/Bergen
M/S MERCATOR
LIDF - Einarsen Ship Invest AS (Einarsen Shipping AS), Åkrehamn/Kopervik
30.03. 1.366 brt.
-ex NOR reg. MERCATOR

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 1998:
M/S AKERØ (LLQJ) (370/-/1954) ex STOKKE - 80 ex
FOLLA - 78 - fra KS Carnival c/o Eiendomssenteret AS,
Drammen til Juno AS, Svelvik/Drammen.
M/S ALMA (LISR) (45/-/1897) ex ALMA HELLANDSJØ 76 ex ALMA - 53 - fra Erling og Paul Hellandsjø (Erling
Hellandsjø), Hellandsjøen/Trondheim til Arne Johan Torhus,
Molde/Trondheim.
M/S ALU-TRANS (LDIV) (260/-/1976) ex BOKN - 93 Chainco AS, Haugesund, omdøpt til CHAIN INSPECTOR.
M/S BUCENTAUR (LMAF) (2.768/2.229/1983) - fra
DSND Survey KS (DSND Ugland Offshore AS, Gimstad),
Oslo/Tønsberg til Seateam AS, Haugesund/Tønsberg.
M/S BYRDING (JWPK) (754/847/1957) ex SESAM - 95
ex ARROW SUN - 72 ex ARROW STAR - 68 ex ARABO 66 ex TANJA - 60 - fra Byrding AS, Austrheim/Bergen til
Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Bergen.
M/S CARNIVAL (LLPP) (126/-/1933/71) ex SUNDøY 90 ex FJORDLYS - 85 ex LYSEFJORD - 83 ex GEFION 46 - samme som AKERØ.
Rig DEEPSEA TRYM (LFEX) (11.505/-/1976) ex LA
MURALLA - 95 ex DAYSLAND ONE - 88 ex NORTRYM

- 87 - fra Deepsea Trym AS, Kokstad/Bergen til Deepsea
Trym II AS, Sandsli/Bergen.
M/T FJORDSHELL (LNEY) (17.966/32.477/1974) - fra
AS Norske Shell, Oslo til Norske Shell Shipping AS, Oslo.
M/S FUGLØYSUND (LGHL) (547/--/1966/95) ex
EIDSSUND - 91 ex STRAND - 82 - fra Siddis Shipping AS,
Stavanger til Fjordservice AS, Forsand/Stavanger, omdøpt
til FORSAND.
M/S HARMONI (LAU) (584/ /l 960) - fra Partrederiet
Harmoni ANS (Sigfred Figenschou, Tomasjord), Tromsø til
Harmoni AS c/o Økonor Tromsø, Tromsø.
M/S HILMINA (LMMA) (166/250/1945) ex SANDAL 89 ex VIC 102 - 62 - fra Olav J. Kvalvik, Rødøy/Sandnes
sjøen til Tor Odin AS, Narvik/Sandnessjøen.
M/S KVITSERK (LHHX) (17/-/1944) - fraMørejarlene AS,
Kårvåg/Ålesund til Håholmen Havstuer A/S, Kårvåg/
Ålesund
M/S LEOPARD LADY (JXJC) (35/-/1972) ex
APOLLINARIS - 97 - Asle Bøe, Sarpsborg. Hjemsted endret
fra Oslo til Sarpsborg.
M/S LYS-SKOG (LHAE) (3.852/3.400/1991) - fra
Partrederiet Lysskog ANS (Simonsen & Slang AS), Oslo til
Lys-Line Rederi AS, Oslo.
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M/S NYVING (LIPJ) (395/500/1962) ex SAXO - 97 ex
JENBO - 78 ex CARL-FRIDOLF - 69 - fra Nyving AS,
Åkrehamn/Kopervik til Nyving AS, Åkrehamn/Kopervik,
omdøpt til NYBORG.
M/S OLAV RINGDAL JR. (LEPT) (79/-/1952) - fra Carl
Fredrik Aarø, Tjøme/Oslo til Geir Øyen, Hvasser/Tønsberg.
M/S POLARIS (LLRV) (147/-/1946/63) ex LARS
HAGERUP - 83 - fra Viking Cruise AS (Tore Dammyr), Oslo/
Svolvær til Oslo Seilskutereder DA (Kristian Qvigstad), Oslo,
omdøpt til HELENA.
M/S RAANA (JWPW) (166/85/1957/91) - samme som
HILMINA. Senere ommalt til 148 brt.
M/S RIOTRANS (LMOB) (153/225/1936) ex BIOTRANS
- 93 ex HALATT - 91 ex BOSTON - 77 ex PÅSAN - 55 ex
BRINKUM - 47 ex BT II - 42 - fra Olav J. Kvalvik, Rødøy/
Ålesund til Tor Odin AS, Narvik/Ålesund.
M/S SAR DELTA (LGOL) (482/-/1 937/66/69/80/93) ex
GRAMPIAN OSPREY - 93 ex BLUE SAFE - 88 ex LEM
SENIOR - 81 ex POLARBRIS I - 66 ex RAU VIII - 48 Sartor Shipping AS c/o Karsten Høyland, Steinsland/Bergen
til Ocean Delta AS, Steinsland/Bergen.
M/S SARTOR (LAZD) (644/--/1936/81/85/90) ex
NORTH-SEA SURVEYOR - 90 ex SEAWAY PETREL - 85
ex VIMI - 82 ex D/S WILH. MICHAELSEN - 57 - fra Sartor
Shipping KS, Steinsland/Bergen til Ocean Sartor Shipping
AS, Steinsland/Bergen.
M/S SIRATRÅL (JWXZ) (84/-/1958) - Steinar Jarle Hansen,
adressen endret fra Røstlandet til Røst/Svolvær.
M/S SJØDREV (LNOX) (290/-/1965) ex ANDA - 96 - fra
Statens Kartverk Sjøkartverket, Stavanger til Polarvakt AS,
Harstad, omdøpt til POLARVAKT.
M/S SKONGSNES (LKJW) (48/--/1939) - fra Altafjord
Meieri A/L, Alta/Måløy til Wiggo Møllmann, Hammerfest/
Måløy.
M/S STAVØY (LCTA) (24/-/1942) - Morten Foldahl,
Brekstad/Trondheim, omdøpt til ELLEN MARIE.
M/S STJERNSUND (LIVT) (26/-/1979) - P/R Sulejet ANS
(Trygve Storøy), Lågøy. Hjemsted endret fra Hammerfest
til Florø.
M/S SØRLANDSCRUISE (JWOR) (197/-/1985) ex
HELGELANDSEKSPRESSEN - 95 - fra Sørlandscruise AS,
Flekkefjord til Agder Cruise AS, Risør/Flekkefjord.

M/S TARZAN (LFYZ) (20/-/1938) - fra Jan Tore Norenberg,
Oslo/Kragerø til Jan Erik Søgnen, Oslo/Kragerø. (Slettet i
merkeregisteret).
M/S TROLLTIND (LEDK) (519/800/1962) ex TANJA 81 ex BJERKØSUND - 74 ex GAMEL - 72 ex SIMLA - 70
ex HIPPO - 68 - fra Trolltind AS, Måløy til Fjordglimt Invest
AS, Måløy.
M/S VERDI (LAES) (788/878/1950/66/70/76/86) - ex
VOLSTAD JR. 97 ex POL XIV - 66 - Lafjell Investering
AS, Storebø/Ålesund, omdøpt til VOLSTAD JR.
M/S VESTKYST (LDUQ) (276/450/1951) ex CALLA - 74
- fra Olav J. Kvalvik, Rødøy/Haugesund til Tor Odin AS,
Narvik/Haugesund.
M/S VESTLAND (LHEL) (1.023/1.388/1984) ex SEVALD
- 95 ex BARBANZA - 94 - samme som TROLLTIND.
M/S WIGGO WIKING (LFAF) (75/-/1951) ex THERESE
KLAVENESS - 78 - Guri II ANS (Geir øyen), Hvasser/Bodø,
omdøpt til THERESE KLAVENES og reg. i Tønsberg.
M/S ØSTFOLD (LIKN) (4.959/--/1979) ex BASTØ II - 90
- fra Gokstad A/S, Sandefjord/Moss til AS Stavangerske
Westamarin, Stavanger/Moss.
M/S ØYTRANS (LHCN) (34/-/1978) ex ØYVAKT - 93 fra Sjøtransort AS, Edøy/Kristiansund til Føyen Fjordskyss
DA (Øystein Føyen), Sagvåg/Kristiansund.
Februar 1998:
M/S ANNE MARGRETHE (LHZU) (73/-/1881) - fra ANS
Prosjekt 88 (Jon Einar Botten), Berg i Østfold/Trondheim til
Jon Einar Botten, Rensvik/Kristiansund.
M/S BESS (LHHP) (498/-/1994) - fra Bukser & Bjergning
A/S, Høvik/Brevik til Bess AS, Høvik/Brevik.
M/S BETZY (LFOQ) (91/150/1897) ex NORDLYSET 16
ex ASTA - 09 ex ALMA - 01 - fra Partr. England og Askvold
ANS (Jan England), Kumle/Kopervik til Gulen Salmon
Group AS, Anneland/Kopervik.
M/S BJARTE (LNGU) (445/--/1964) ex FINDAL - 86 ex
BJARKE - 84 - fra Bukser og Bjergning A/S, Kristiansand/
Porsgrunn til Bess AS, Høvik/Porsgrunn.
M/S BOA TOR (LIOW) (408/--/1995) - Taubåtkompaniet
AS, Trondheim, omdøpt til BIRK.
M/S BUBE (LCYI) (-/-/l 956) ex TUG -89 - Bukser &
Bjergning A/S, Høvik/Stavanger til Bess AS, Høvik/
Stavanger.
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Kystvaktskipet Volstad Jr
er innkjøpt til Austevoll
og har skiftet navn to
gangen
Foto Dag Bakka Jr
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Den lille selvlosseren
Kyst er solgt nordoverfra
Hordaland til Harstad
området. Foto Bjørn
Ottosen
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M/S BØLNES (LKSK) (52/-/1941) - Havbles AS, Jar/Oslo
omdøpt til LYNGØR.
M/S CEMSTAR (LESX) (2.970/6.089/1977) - fra Norcem
AS (Westfleet Management AS, Fyllingsdalen), Oslo/Brevik
til Norcem Transport AS, Oslo/Brevik.
M/S CONBERRIA (JWYT) (4.101/6.243/1981) ex
BERRIA - 86 - samme som CEMSTAR, men hjemsted er
Oslo.
M/S CONCORDE (JXEV) (47/-/1986) - fra A/S Haaland
& Sønn, Stavanger til Bukser og Bjergning AS, Høvik/
Stavanger.
M/S EIDE JUNIOR (LLAL) (440/488/1967/72/87) ex
RIGG - 86 - Bjarne Olav Eidnes, Grimo/Harstad, omdøpt til
EIDE SENIOR
M/S EIKEFJORD (LNSI) (573/415/1955) ex NÆRØY 84 ex DORINDA - 82 ex HELENE CLAUSEN - 74 - fra
Notros Spesialfrakt AS, Tromsdalen/Florø til Storsteinnes
Sjøfrakt AS, Tromsdalen/Florø.
Lekter FJORDKALK (LM6604) (3.234/5.486/1978) samme som CONBERRIA.
M/S FOXEN 2 (LEYZ) (34/-/19??) - Norske Skogindustrier
ASA, adresse endret fra Skogn/Halden til Halden.
M/S FRISK (LDXN) (94/-/1915/75) ex FRISO - 17 - fra
Partr. Bruknapp (Olav Bruknapp), Sæbøvågen/Bergen til
Bruknapp Betong AS, Alversund/Bergen.
M/S HAADYKK (LAOF) (93/-/1963) ex MAJOREN - 85 samme som CONCORDE.
M/S HAAEN (LATW) (32/-/1975) - samme som
CONCORDE.
M/S HAAGUTT (LMJT) (24/-/1973) - samme som
CONCORDE.
Lekter HAALAST (LM2220) (143/-/1984) ex MABA I 87 - samme som CONCORDE.
Lekter HAAMUD (LM4597) (56/-/1973) - samme som
CONCORDE.
M/S HAANDY (LMPN) (37/-/1956) ex KURT - 72 ex JOLU
- 70 - samme som CONCORDE.
Lekter HAATELL (LGQC) (592/--/1975) ex EMERALD samme som CONCORDE.
Lekter HAATRAMP (LM4935) (568/--/1974) ex
STORMKING 302 - samme som CONCORDE.
M/S JEMO (LMKN) (263/355/1920/24/40) ex GAUPØY -
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74 ex ARE - 60 ex HARIET - 49 ex D/S URSULA - 39 ex
BROMBERG - 21 - fra Bærøy Sandtransport AS (Endre A.
Bærøy), Finnås/Kopervik til Det Norske Seilskuterederiet
AS, Oslo/Kopervik.
M/S KYST (LHYE) (403/475/1982) ex GLENFYNE - 96
ex LILLE-BIRGIT - 89 - fra Sjø & Landtransport A/S,
Frekhaug/Bergen til B. Rekstad & Sønner ANS (Oddvar
Rekstad), Sørvik/Harstad
M/S LARS (LFCJ) (83/-/1892) ex NESFOSS - 60 ex
MATRE - 60 ex TORDENSKJOLD - 52 - samme som
CONCORDE.
M/S LEFI LAKS (LJHO) (221/-/1964) ex FRØYAFERJA
- 92 - fra Lefi Laks AS, Lensvik/Trondheim til Midnor
Havbruk AS, Fillan/Trondheim.
M/S LOFJELL (LJGS) (8 1/-/1 936/69) ex DUGA - 94 ex
LOFJELL - 91 ex NAMDALINGEN - 81 ex BIRGER - 75
ex MATRE - 69 ex VAKSDAL - 60 - fra Arnulf LOrsa A/S,
Oslo til A. L. Services UnderwaterTechnology AS, Bergen.
M/S LOKRAFT (JXHH) (128/--/1 939/67) ex BIG - 96 ex
MELLØS II 90 ex VOINA - 86 ex RUNSKÄR - 83 ex
STORGROGG - 62 - fra Borg Bugser Service Edvard Åsebø,
Fredrikstad/Oslo til Morola Oslo AS, Oslo
M/S LYKKEPER (LIBR) (273/-/1969) ex KUST - 96 ex
RUNMARØ - 93 ex LYKKEPER - 89 - fra Charterbåtene
AS, Oslo til Trollcruise Vest AS (Ernst Ove Hjartnes),
Mundheim/Oslo.
M/S MAKØ (LHVV) (75/-/1979) - fra A/S Hvaler Båt og
Fergeselskap, Skjærhallen/Fredrikstad til Oslo Fjordcruise
AS, Oslo, omdøpt til MALMØY.
M/S MÅLØYDYKK (LAXW) (59/-/1937) ex VSD5
(Marinen) - 89 - fra Tommy André Solheim, Florø/Måløy til
Arines Feriesenter ANS (Lars Orra), Eikelandsosen/Måløy.
M/S POLARSYSSEL (JXBT) (1.009/590/1976) ex POLAR
CIRCLE -88 ex POLARSIRKEL -81 - fra Rieber Shipping
Svalbard AS c/o Rieber Shipping AS, Bergen/Longyearbyen
til Ramform Invest KS, Bergen/Longyearbyen.
M/S PRINCESS LADY (LHEE) (34/-/1986) ex VICTORIA
- 94 - fra Bergen Lystbåtformidling A/S, Søreidgrend/Bergen
til Kåre Iversen, Søreidgrend/Bergen.
Lekter RIFAFLÅTEN (LK4912) (231/-/1990) - fra Rifa
Laks A/S (Sea Eagle Group AS, Bergen), Risnes/Bergen til
Seanor Salmon AS, Bergen.
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M/S SOLRENNING (LJGN) (40/-/1936) - fra Sverre
Hundsnes, Hundvåg/Bergen til Magne Norgren, Jørpeland/
Bergen.
M/S SPINELL (LFJT) (29/-/1977) - fra Are Straumsgård,
Tromsø til Leknes Sjøtransport Ole M. Leknes, Haugesund/
Tromsø.
M/S STJERNSUND (LIVT) (26/-/1979) - fra P/R Sulejet
ANS (Trygve Storøy), Hardbakke/Hammerfest til P/R Sulejet
ANS (Hans Emil Gåsvær), Lågøy/Florø.
Lekter SØRLEK (LM6437) (116/-/19??) - samme som
CONCORDE.
M/S TOMMELINE (LASS) (67/-/1 965/89) ex NYTANK 89 ex ESSO 3 - 88 - fra Nybruse A/S, Kristiansund/Namsos
til Møre Edelfisk A/S, Hjelset/Namsos.
M/S TOR (LKSP) (42/-/1904) - fra Bukser & Bjergning A/
S, Høvik/Kristiansand til Bess AS, Høvik/Kristiansand.
Lekter TORLEK (LM6299) (544/-/1978) - samme som
CONCORDE.
M/S TUG (LJWN) (13/-/1940) ex LUNDE - samme som
CONCORDE.
M/S ØYA (LNMO) (37/-/1967) ex MÅKESKJÆR - 77 ex
GANGDAL - 75 - fra Föreningen Øya's Venner c/o Kai
Aas-Hansen, Brekkestø/Kristiansand til Bjørlykke
AS,Brekkestø/Kristiansand.
Mars 1998:
M/S ALBATROSS (JXKJ) (41/-/1944) - fra P/R Albatross
(Henning Kumle, Heggedal), Bekkestua/Oslo til Leif-Erik
Hansen, Drøbakk/Oslo.
M/S ASKET (LJYI) (88/-/1938) ex BÆRøYFJORD - 87
ex BØFJORD - 76 ex SAGVÅG I - 69 ex JEAN - 57 ex
SAGVÅG I - 57 - fra Piren A/S, Lepsøy/Bergen til Skate
Holding AS, Bergen, omdøpt til SKATE.
M/S BIRGER (LNLE) (100/-1947) ex BRIO - 84 - fra J K
B Trans AS, Engalsvik/Fredrikstad til Einar Jan Olsen Aut
Entreprenør, Ottersøy/Namsos.
M/S BRANNSPRØYTA (LAND) (56/-/1952) - fra Ålesund
Kommune c/o Brannsjefen i Ålesund, Ålesund til Stiftelsen
Brannsprøytas Venner (Torbjørn Owesen), Ålesund.
M/S FLESA (LJJF) (49/-/1936) ex SKOLESKIPET
RUNDØY - 93 ex ERLING II - 83 - fra Asbjørn Hansen,
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Stathelle/Langesund til Bjønnes Charter Rederi AS, Stathelle/
Langesund.
M/S GEO BOY (JXEQ) (687/-/1951) ex AURORA - 92 ex
POLARIS V- 86 ex POLARIS - 81 - fra Eidesvik Survey
AS, Bømlo/Haugesund til Polarboy AS, Kvaløysletta/
Tromsø, omdøpt til POLARBOY.
M/S GRANDNES (LHCT) (24/-/1916) ex LUN - 59 - fra
Kjell Inge Pettersen, Henningsvær/Hammerfest til Kåre
Nergård, Kvaløysletta/Hammerfest. (Slettet i merkeregister).
M/S HVASSER (LDLQ) (66/-/1949) - fra Støtteforeningen
Hvasser, Moss/Tønsberg til Støtteforeningen Hvasser c/o
Daniel Are, Sandefjord/Tønsberg.
M/S KILA (LDBI) (49/-/1990) - fra Helgeland
Trafikkselskap AS, Sandnessjøen til Gunnar Hjartholms
Rederi (Gunnar Hjartholm), Brekke/Sandnessjøen.
M/S MALENE ØSTERVOLD (LCIU) (1.678/-/1 965/78)
ex ROSS INTREPID - 76 ex ROSS KENNEDY - 68 ex
CAPE KENNEDY - 66 - fra Malene Østervold AS,
Torangsvåg/B ergen til Malene Østervold Shipping AS,
Torangsvåg/B ergen.
M/S MARMORSUND (LHPL) (240/381/1966) ex
MØREFJORD - 84 ex CANASTA - 84 - fra Partr. B. Rekstad
og Sønner (Oddmar Rekstad), Sørvik/Harstad til B. Rekstad
& Sønner ANS (Oddmar Rekstad), Sørvik/Harstad.
M/S MYRTIND (LHCK) (1.323/2.250/1971) ex INA - 94
ex SANNA - 93 ex INGER - 88 ex SANNA - 88 ex TEKA 85 - fra A/S Frakt, Rong/Bergen til Ono Shipping AS, Rong/
Bergen.
M/S MYRÅS (LIGS) (1.209/1.119/1985) ex ALKO - 96 samme som MYRTIND.
M/S NESSET (LISX) (33/-/1997) - fra Nesset Båtsenter AS,
Ås/Drøbak til Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Drøbak.
M/S NORDTRANS (LIBO) (172/190/1966) ex
NY-ODDEGUTT - 97 - Gåsø Næringsutvikling AS,
Hamarvik, omdøpt til ANDERS JUNIOR, hjemsted endret
fra Sandnessjøen til Trondheim.
M/T NORSK DROTT (LKMZ) (1.891/2.666/1982) - fra
Ofotens og Vesterålens Dampskibsselskap ASA, Narvik til
Sira Tank KS (Brødrene Klovning Shipping AS), Haugesund.
M/T NORSK VIKING (LJKA) (1.891/2.596/1980) - samme
som NORSK DROTT.
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Brannsprøyta i
Ålesund er
overtatt av en
egen stiftelse,
som det
kulturminne den
er. Foto Dag
Bakka Jr

Sideportskipet With Junior
er solgt til Værnes Shipping
i Stjørdal, men fortsetter i
Jon Bergs linjefart fra
Trondheim til Nord-Norge.
Foto Dag Bakka Jr
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M/S NUTEC FJORDBASE (LLKF) (1.381/2.000/1982) Kurt Hamre Ingeniør og Entreprenørforretning, Fana/Bergen,
omdøpt til HAMRE FJORDBASE.
M/S POLARBULK (LEMW) (1.547/2.650/1973) ex DYNA
BULK - 96 ex FRAKT - 89 ex SLOT SCANDINAVIA - 84
ex MERC SCANDINAVIA - 80 - fra Fjordbulk AS, Bodø til
Falkeid Shipping AS, Finnøy/Stavanger.
M/S POLARVAKT I (JWUR) (132/--/1 958) ex
POLARVAKT - 97 ex QUEEN BANK - 84 ex RENØY - 76
- fra Per Pettersen, Harstad/Vardø til Rederi Odin AS, Leknes/
Vardø, omdøpt til POLAR LADY.
Lekter PONDUS (LK2845) (373/--/1973) - fra Friertank AS,
Brevik til Østfold Septik Industriservice Lekter AS, Moss/
Brevik.
M/S RS 114 (LIZR) (96/-/1998) - Redningsselskapet, Høvik/
Oslo, omdøpt til BERGEN KREDS.
M/S SAMBAND (LMAN) (285/-/1 967/91) - Samba AS,
Lepsøy/Bergen, omdøpt til SAMBA.
M/T SARITA (JWXK) (70.434/124.472/1986) - fra Andreas
Ugland Autoliners AS, Grimstad til Nordic Savonita
Investment AS, Sandefjord/Grimstad, omdøpt til NORDIC
SARITA.
M/S SAUHOLM (LFDB) (121/-152/1903) ex SAGHOLM
- 74 ex KOLOYHOLM - 67 ex TRAFIK 3 - 55 - fra Laksfrakt
A/S, Svolvær/Stokmarknes til Dåfjord Laks AS, Hansnes/
Stokmarknes.
M/S SEISQUEST (LDIA) (4.889/1.400/1991) - fraWestship
AS, Paradis/Bergen til E. Forland AS, Paradis/Bergen.
M/S SEISRANGER (LGKM) (6.345/3.500/1993) - samme
som SEISQUEST.
M/S SEISVENTURER (JXBU) (3.935/2.000/1986/92) samme som SEISQUEST.
M/S SOLVEIG IRENE (LDXR) (28/-/1965) ex
ØKSNES VÆRING - 84 - fra Marin Lofoten AS c/o Centrum
Regnskap, Kabelvåg/Tromsø til Tommy Sandli, Krokstad
elva/Drammen, omdøpt til CAJA. (Slettet i merkreg.)
M/S SPURVEN TO (LNFA) (22/-/1947) - fra Henry Rånes,
Helligvær/Bodø til Magne Rånes, Helligvær/Bodø.
M/S SØRLANDSCRUISE (JWOR) (197/-/1985) ex
HELGELANDSEKSPRESSEN - 85 - Agder Cruise AS,
Risør/Flekkefjord, omdøpt til RISØRJENTA og
omregistrert til Risør.
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Lekter VIKING BARGE 1 (LK5308) (4.066/9.750/1994)
ex PROBARGE 1 - 95 - Viking Barge KS c/o Viking Supply
Ships AS. Adresse endret fra Kristiansand til Arendal/
Kristiansand.
Lekter VIKING BARGE 2 (LK5437) (4.066/9.750/1995)
ex PROBARGE 2 - 95 - samme som VIKING BARGE 1.
Lekter VIKING BARGE 3 (LK5665) (4.066/9.750/1995) samme som VIKING BARGE 1.
Lekter VIKING BARGE 4 (LK5732) (4.066/9.750/1996) Viking Barge KS c/o Viking Management AS, Kristiansand
til Viking Barge KS c/o Viking Supply Ships AS, Arendal/
Kristiansand.
Lekter VIKING BARGE 5 (LK5931) (4.066/9.750/1996) samme som VIKING BARGE 4.
Lekter VIKING BARGE 6 (LK6046) (4.066/9.750/1997) samme som VIKING BARGE 1.
M/S WITH JUNIOR (LLOU) (1.175/1.140/1982/88/92) ex
AUSTBORG - 88 - Værnes Shipping AS, Stjørdal/
Trondheim, omdøpt til VÆRNES.
M/S ÅSENIUS (JXAE) (23/-/1944) - fra Andre Plocinski
Skjærgårdservice Vakt og Konr. (Andre Plocinski Bjønnes),
Stathelle/Brevik til Bjønnes Charter Rederi AS, Stathelle/
Langesund.

NIS - endringer, kjøp og salg m.nr
Jan. 1998:
M/S FAR SEA (LDP03) (2.285/1.750/1991) - fra Farstad
Supply AS, Ålesund til Partrederiet International Offshore
Services ANS (Farstad Shipping ASA), Ålesund.
M/T JAHRE VIKING (LADU4) (260.851/564.763/1979/
80/91) ex GIANT - 91 ex HAPPY GIANT 90 ex SEAWISE
GIANT - 89 sjøs. PORTHOS - fra Jahre Viking Ltd. (Jørgen
Jahre Shipping A/S), Sandefjord til Mercur Tankers ASA,
Oslo/Sandefjord.
M/T NORDIC TORINITA (LALS4) (58.959/108.680/
1992) ex TORINITA - 96 - fra Torinita Shipping Limited
(Ugland Maritime Services AS), Georgetown/Grimstad til
Nordic Savonita Investment AS, Sandefjord/Grimstad.
M/S ORANGE STAR (LAUX4) (18.302/33.788/1976) ex
ANFA - 94 ex BHAVANI - 92 ex ASCONA - 88 ex
GERTRUD JACOB - 86 - Orange Star Shipping Ltd., Raod
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Town/Oslo, repr. endret fra (Kjelman & Tenvig AS, Oslo) til
(Kjelman Shipping AS, Oslo)
M/S POLAR BIRD (LAVT4) (5.632/6.433/1984) ex
ICEBIRD - 94 - fra Polar Circle AS til Polar Bird AS, Bergen.
M/S POLAR PRINCESS (JXBV3) (2.508/1.200/1986) fra Polar Princess A/S til Polar Search AS, Bergen
(Forr.adr.uforandret: (Rieber Shipping AS), Bergen).
Februar 1998:
M/S ALLVANG (LAEB5) (1.698/2.150/1983) ex MARPOL
GYSA I-95 ex EIDE RESCUEIV -93 ex KÖHLUNG -91
- fra Bulkvang AS, Greåker/Måløy til FB Invest AS (Vang
Shipment AS), Greåker/Måløy.
M/S ALLVÅG (LAER5) (1.698/2.150/1983) ex EIDE
RESCUE II - 95 ex WITTOW - 91 - fra Bulkvang AS,
Greåker/Måløy til FB Invest AS (Vang Shipmanagement AS,
Greåker), Saprsborg/Måløy, omdøpt til TRIOBULK.
M/T ANNAMARIA (LANK4) (4.280/6.599/1975) ex TOL
SAILER - 97 ex LUCOR WICKLIFFE - 91 ex DELCHEM
CEVENNES - 78 - Anna Shipping AS, Oslo. Ny drift
(Halfdan Ditlev-Simonsen & Co. AS, Billingstad).
M/S BERGE ADRIA (LJEJ3) (113.050/227.557/1979/80)
- fra Partr. Berge Adria ANS til Partrederiet Bergesen Goic
DA (Drift uforandret: Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/T BERGE ARROW (LNMU3) (44.502/48.821/1978) ex
NORTHERN ARROW - 84 - fra Bergesen D.Y. ASA til
Bergesen DY Shipping AS, Oslo/Stavanger
M/S BERGE ATHENE (LAKK2) (112.947/225.162/1979)
ex PANKAR THEODORS 88 ex KONKAR THEODOROS
- 87 - fra Partr. Berge AtheneANS til Partrederiet Bergesen
Goic DA (Drift uforandret: Bergesen D.Y. ASA), Oslo/
Stavanger.
M/T BERGE BANKER (LAFF4) (153.124/323.100/1979)
ex BT BANKER - 90 ex NOGUEIRA 86 - som BERGE
ARROW
T/T BERGE BIG (LAPP3) (137.364/289.980/1975) ex
CYPRIAN - 82 - som BERGE ARROW
M/T BERGE BORG (LACD2)( 150.667/315.700/1976) ex

MATHILDE R - 87 ex DIANE - 86 ex LIMOPSIS - 83 som BERGE ARROW
M/T BERGE BOSS (LAHT2) (150.667/315.700/1976) ex
LOUISIANA - 88 ex LYRIA - 84 - som BERGE ARROW
M/T BERGE BRAGD (LAHY2) (150.762/310.991/1977)
ex JAMUNDA - 88 ex FLAGSHIP L - 87 ex LITIOPA - 85
- som BERGE ARROW
M/T BERGE BROKER (LAFU4) (169.752/357.345/1977)
ex BT BROKER - 90 ex WIND ESCORT - 85 - fra Bulk
Transport Limited (Bergesen D.Y. ASA, Oslo), Hamilton/
Stavanger til Bergesen DY Shipping AS, Oslo/Stavanger.
M/T BERGE CAPTAIN (LALH4) (45.032/56.945/1991) som BERGE ARROW
M/T BERGE CHALLENGER (LAOS4) (45.032/56.885/
1992) - som BERGE ARROW
T/T BERGE CHIEF (LCFX3) (137.227/289.981/1976) ex
BERGE BEAUMONT - 82 ex BEAUMONT - 81 - som
BERGE ARROW
M/T BERGE CLIPPER (LANE4) (45.032/55.864/1992) som BERGE ARROW
M/T BERGE COMMANDER (LAJS4) (45.032/56.885/
1991) - fra Partr. Berge Commander ANS til Partrederiet
Bergesen Goic DA (Drift uforandret: Bergesen D.Y. ASA),
Oslo/Stavanger.
M/T BERGE DUKE (LLSW3) (138.009/284.004/1973) fra Bergesen D.Y. ASA, Oslo/Stavanger til Partrederiet Berge
Duke ANS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/T BERGE EAGLE (LNNR3) (44.502/48.987/1978) ex
NORTHERN EAGLE I - 84 - som BERGE ARROW
M/T BERGE ENTERPRISE (LJZW3) (188.728/360.700/
1981) - som BERGE ARROW
M/T BERGE FISTER (LAHY4) (129.63/1/268.112/1979)
ex KOSMOS MARINER - 91 ex WORLD SCHOLAR - 90
- som BERGE ARROW
M/T BERGE FOREST (LAHX4) (129.576/267.401/1978)
ex KOSMOS SAILOR - 91 ex WORLD SCORE - 90 ex
CARTSDYKE GLEN sjøs. - som BERGE ARROW
M/T BERGE FROST (LAMW4) (50.699/56.174/1983) ex
FLOREAL - 91 - fra Partrederiet Berge Frost ANS til

Tankskipet Lady Ina har fått nye eiere etter konkurs. Waterweg Fotos
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Hele Bergesen-flåten på nesten hundre skip er overførtfra Bergesen dy ASA til skipseiende datterselskap iforbindelse med overgangen
til ny rederiskatteordning. Berge Sigval hører til rederiets nyeste VLCCer. Waterweg Fotos
Partrederiet BergesenGoic DA (Drift uforandret: Bergesen
D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/T BERGE LORD (LMHZ3) (138.008/284.502/1973) fra Bergesen D.Y. ASA til Berge Lord KS (Bergesen D.Y.
ASA), Oslo/Stavanger.
M/T BERGE NISA (LAPD2) (153.517/322.912/1983) ex
NISA - 89 - som BERGE ARROW
M/S BERGE NORD (LADY5) (107.512/220.353/1977) fra Partrederiet Berge Nord ANS til Partrederiet Bergesen
Goic DA (Drift uforandret: Bergesen D.Y. ASA), Oslo/
Stavanger.
M/T BERGE PIONEER (LJBL3) (188.728/360.700/1980)
- som BERGE ARROW
MAT BERGE PRINCE (LAJQ4) (138.008/284.522/1973)
- fra Bergesen D.Y. ASA, Oslo/Stavanger til Partrederiet
Berge Prince ANS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/T BERGE RACHEL (LNCA3) (49.130/63.63.296/1984)
- som BERGE ARROW
M/T BERGE RACINE (LNSQ3) (49.130/63.254/1985) som BERGE ARROW
M/T BERGE RAGNHILD (JWVQ3) (49.130/63.258/1986)
- som BERGE ARROW
M/T BERGE SAGA (LIR03) (44.151/55.303/1979) - som
BERGE ARROW
M/T BERGE SEPTIMUS (LAJR4) (138.008/284.514/
1974) - fra Bergesen D.Y. ASA til Berge Septimus KS
(Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/T BERGE SIGVAL (LAQG4) (160.214/306.430/1993)
- som BERGE ARROW
M/T BERGE SISAR (LHVU3) (44.076/55.173/1979) - som
BERGE ARROW
M/T BERGE SISU (LHOR3) (44.076/55.173/1978) - som
BERGE ARROW
M/T BERGE STADT (LASD4) (160.467/306.951/1994) som BERGE ARROW
M/S BERGE STAHL (LAT02) (175.720/364.767/1986) fra Partr. Berge Stahl ANS til Partrederiet Bergesen Goic
DA (Drift uforandret: Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/T BERGE STAVANGER (LASC4) (160.299/306.474/
1993) - som BERGE ARROW
M/T BERGE STRAND (LKTP3) (43.849/55.361/1982) som BERGE ARROW

M/T BERGE SUND (LKBJ3) (43.849/55.303/1981) - som
BERGE ARROW
M/T BERGE SWORD (LAGP2) (44.502/48.996/1978) ex
EXCALIBUR - 88, ex HØEGH SWORD - 86 - fra Partr.
Berge Sword ANS til Partrederiet Bergesen Goic DA (Drift
uforandret: Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/T BERGE TROLL (LAG02) (42.698/54.158/1977) ex
EXTOL - 88 ex MONGE - 87 - fra Partr. Berge Troll ANS til
Partrederiet Bergesen Goic DA (Drift uforandret: Bergesen
D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/S BERGELAND (LAKE4) (154.030/358.968/1992) - fra
Partr. Bergeland ANS til Partrederiet Bergesen Goic DA
(Drift uforandret: Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger.
M/S FJELLVxNG (LAES5) (1.698/2.150/1984/94) ex
MARPOL GYDA II - 94 ex EIDE RESCUE V - 93 ex
WERDAU - 91 - fra Bulkvang AS, Greåker/Måløy til FB
Invest AS, (Vang Shipmanagement AS, Greåker), Sarpsborg/
Måløy omdøpt til DUOBULK.
M/T GERD (LAKP3) (17.958/31.502/1975/87) ex BOW
GERD - 97 ex BOW FLOWER - 89 - KS Gerd c/o AS
Vulcanus, Oslo/Bergen. Forr. adr. endret fra (Singa Ship
Management A/S, Oslo til Acomarit AS, Oslo).
M/T HEDDA (LAPU4) (22.521/22.300/1993) - fra Bergesen
D.Y. ASA til Bergesen DY Shipping AS, Oslo.
M/T HELGA (LASL4) (22.521/22.300/1994) - som
HEDDA
M/T HELIOS (LAOM4) (34.974/49.513/1992) - som
HEDDA
M/T HERAKLES (LARM4) (20.531/31.515/1982) ex
BERGE FISTER - 88 - fra H-Gas Ltd. (Bergesen D.Y. ASA),
Georgetown/Oslo til Bergesen D.Y. Shipping AS, Oslo.
M/T HYDRO (LJKS3) (6.972/11.520/1980/83) - fraSydship
VI KS c/o SBK-Finans A/S (Hydroship A/S), Aabenraa/
Porsgrunn til Linnea Shipping AS (AHL Shipping AS),
Lysaker/Oslo, omdøpt til LINNEA.
M/T INA (LAWX4) (17.958/31.501/1975) ex LADY INA 97 ex SILVER HORN - 95 ex NYHORN - 91 - KS Gerd,
Oslo/Bergen. Forr. adr. endret fra (Sargas AS, Oslo til
Acomarit AS, Oslo).
M/S LANGEFOSS (JXSH3) (811/1.050/1968/88) ex SEA
WEST - 93 ex HILMO - 89 ex EAST COAST - 87 ex GULF
COUNTESS - 84 ex GABRIELA - 81 ex ARIADNE - 80 ex
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GABRIELA - 79 - fra Myklebusthaug & Sønner AS, Fonnes/
Bergen til Myklebusthaug Shipping AS, Fonnes/Bergen.
M/S LEIRO (LKBY3) (2.468/3.580/1981/84) - fra Paal
Wilson & Co. A/S (Continental Ship Management AS,
Karmsund), Haugesund/Bergen til Actinor Short Sea II AS,
Oslo/Bergen.
M/S LINDÖ (LKH03) (2.468/3.580/1982/86) - samme som
LEIRO.
M/S SANTOS (LASB4) (12.569/17.253/1985) ex
CONTSHIPITALY - 90 ex FAIR EAGLE - 89 ex TORENIA
- 88 ex BELGIAN SENATOR - 88 ex MAERSK BELLA 87 ex TORENIA - 87 ex VILLE D'AURORE - 87
exTORENIA - 85 - Loch Stream AS, Oslo. Forr.adr. endret
fra Loki ASA, Oslo til Acomarit AS, Oslo.
M/S SEA WAVE (LAGJ4) (1.223/2.022/1970) ex ALIDIA
- 90 ex ALICIA - 85 ex ALICIA D - 75 ex ALICIA - 72 - fra
Sunntrans KS til Sunntrans AS (Forr.adr.uforandret,
(Sunntrans Holding AS), Hellevik i Fjaler/Florø).
Mars 1998:
M/S ATLANTIC SURVEYOR (LAGE5) (4.575/ /1989)
ex YURIY TRIFONOV - 97 - fra North Sea Surveyor
Shipping, Klokkarvik/Bergen til Kingfisher DA (North Sea
Shipping AS, Klokkarvik), Stavanger/Bergen, omdøpt til
SEAWAY KINGFISHER
M/T BOW CARDINAL (LADQ5) (23.196/37.479/1997) Odfjell Chemical Tankers AS, Minde/Bergen. Forr.adr. endret
fra Storli ASA til Odfjell ASA, Minde
M/T BOW CEDAR (LAXV4) (23.196/37.455/1996) samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW EAGLE (LAPI2) (15.829/24.728/1988) ex
NORTHERN EAGLE - 89 ex MANGUEIRA - 88 - samme
som BOW CARDINAL.
M/T BOW FAGUS (LAUE4) (23.197/37.221/1995) samme som BOW CARDINAL.
MAT BOW FAITH (LAZM4) (23.196/37.479/1997) - samme
som BOW CARDINAL.
M/T BOW FIGHTER (LKTT3) (20.478/34.928/1982) samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW FLOWER (LAUB4) (23.197/37.500/1994) 58

Selvlosseren
Langefoss er
overført til nytt
rederiselskap i
forbindelse med
omorganisering i
Myklebusthaugrederiet. Foto Alf J
Kristiansen

Slaney Shipping Company Limited, Douglas/Bergen. Repr.
endret fra Storli ASA til Odfjell ASA, Minde.
M/T BOW HERON (LAJX4) (20.362/35.289/1979) ex
IVER HERON - 91 - samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW HUNTER (LAVI2) (14.627/23.002/1983) samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW LADY (LAPF2) (18.438/32.225/1978) ex
GOLAR PETROSUN - 89 - samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW LANCER (LAGH2) (20.478/35.100/1980) ex
BERGANGER - samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW LEOPARD (LAUT2) (22.637/40.249/1988) ex
FORT LEOPARD - 89 ex NORTHERN LEOPARD - 88 samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW LION (LATA2) (22.637/40.272/1987) ex FORT
LION - 89 ex NORTHERN LION - 88 - samme som BOW
CARDINAL.
M/T BOW PANTHER (LAPJ2) (22.714/40.263/1986) ex
NORTHERNPANTHER - 89 - samme som BOW
CARDINAL.
M/T BOW PIONEER (LAVH2) (14.627/23.016/1982) samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW PRINCESS (LAPE2) (18.438/32.329/1976) ex
GOLAR PETROSEA - 89 - samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW QUEEN (LAOS2) (18.262/32.362/1975) ex
GOLAR PETROTRADE - 89 - samme som BOW
CARDINAL.
M/T BOW SAPHIR (LKIF3) (12.198/15.200/1982) samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW SEA (LACI2) (17.561/28.085/1978) - samme
som BOW CARDINAL.
M/T BOW SKY (LACG2) (17.561/28.085/1977) - samme
som BOW CARDINAL.
M/T BOW SPRING (LAHJ2) (17.561/28.085/1976) Odfjell Chemical Tankers AS, Minde/Bergen. Forr.adr. endret
fra Storli ASA til Odfjell ASA, Minde. Deretter solgt til Irina
AS, Haugesund.
M/T BOW SUN (LAHL2) (17.561/28.022/1977) - Odfjell
& Vapores Ltd., Hamilton/Bergen. Repr. endret fra Storli ASA
til Odfjell ASA, Minde.
M/T BOW TRANSPORTER (LAIL5) (22.587/39.742/

1983) ex OWL TRANSPORTER - 92 ex ATLAS
TRANSPORTER - 84 - samme som BOW CARDINAL.
M/T BOW VIKING (LAGI2) (19.639/33.695/1981) ex
MAURANGER - 90 sjøs. KAUPANGER - samme som
BOW CARDINAL.
M/S DEA BRØVIG (LADD5) (5.999(/7.835/1984) ex UWA
BHUM - 97 ex EAGLE STAR - 95 ex VANELLUS - 89 ex
SEAS PLATA - 88 ex VANELLUS - 87 ex EA
CHALLENGER - 87 ex VANELLUS - 85 - MS "Dea
Brøvig" Schiffahrtsges.mbH & Co. (Brøvigs Rederi AS),
Hamburg/Farsund, omdøpt til EMIRATE STAR.
M/S GEM (LACJ5) (7.482/11.848/1974) ex GUARDO - 92
- Orient Ship Management Norway AS, Arendal, omdøpt til
ARENDAL BAY.
M/T MOLDA (LASJ4) (52.157/96.347/1994) - fra Molda
AS, Bergen til Mowinckel Shipping AS, Bergen.
M/S MUNKSUND (LAD05) (9.261/12.497/1968) - fra B
& N Gorthon Lines AS (Sea Partner AS), Sarpsborg til Great
Lakes European Shipping AS (Jebsens Ship Management
Bergen AS, Bergen), Oslo/Bergen.
M/T NCC ARAR (LAPA2) (14.627/23.016/1982) ex BOW
CHASER - 90 ex AUSTANGER - 90 - National Chemical
Carriers Ltd. Co., Riyadad/Bergen. Repr. endret fra Storli
ASA til Odfjell ASA, Minde.
M/T NCC ASIR (LAPB2) (14.627/23.016/1982) ex BOW
EXPLORER - 90ex GRENANGER - 90 - samme som NCC
ARAR.
M/T NCC BAHA (LAPL2) (15.817/24.728/1988) ex BOW
FALCON - 90 ex FJELLANGER - 90 ex NORTHERN
FALCON - 89 ex PORTELA - 88 - samme som NCC ARAR.
M/T NCC JIZAN (LAPW2) (17.561/28.024/1976) ex BOW
SAINT - 90 ex TORVANGER - 90 - North Coast Maritime
Limited, Douglas/Bergen. Repr. endret fra Storli ASA til
Odfjell ASA, Minde.
M/T NCC JOUF (LAPQ2) (17.561/28.061/1976) ex BOW
SATURN - 90 ex PORSANGER - 90 - samme som NCC
ARAR.
M/T NCC JUBAIL (LAYZ4) (23.196/37.500/1996) - South
Coast Maritime Limited, Douglas/Bergen. Repr. endret fra
Storli ASAtil Odfjell ASA, Minde.
M/T NCC MADINAH (LAGD2) (17.561/28.053/1976) ex

Paal Wilson-skipet
Dalgo er sammen med
resten av flåten solgt til
datterselskap av
Actinor Shipping ASA
og er derved somlet
under samme eier som
EuroCarriers-poolen.
Her ligger Dalgo ved
Continental Ship
Managements base på
Vormedal ved
Karmsundet.
Foto Dag Bakka Jr
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BOW SELENE - 90 ex NORDANGER - 90 - samme som
NCC ARAR.
M/T NCC MEKKA (LAUD4) (23.197/37.500/1995) samme som NCC ARAR.
M/T NCC NAJRAN (LAFL2) (17.561/28.025/1976) ex
BOW SIRIUS - 90 ex RISANGER - 90 - samme som NCC
ARAR.
M/T NCC RIYAD (LAUC4) (23.197/37.500/1995) - East
Coast Maritime Limited, Douglas/Bergen. Repr. endret fra
Storli ASA til Odfjell ASA, Minde.
M/T NCC TIHAMAH (LAGC2) (17.561/28.088/1977) ex
BOW SOLAR - 90 ex BRIMANGER - 90 - samme som
NCC ARAR.
M/TNCC YAMAMAH (LAFM2) (17.561/28.053/1977) ex
BOW STELLAR - 90 ex SPINANGER - 90 - samme som
NCC ARAR.
M/S NORMAND SKIPPER (LIWTB) (1.174/790/1975/85)
- fra Solhav Invest AS, Skudeneshavn til Solstad Rederi AS
(Solstad Shipping AS), Skudeneshavn.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Januar 1998:
M/S BASKEN (LMRT) (40/-/1929) ex SøRSLEP II - 50 ex
?? - Ødegaard Berging AS, Ålesund - solgt til Nederland
M/S LURØY (LEHK) (671 /--/l 949/66/77) ex NORDFISK
- 95 ex KARM - 76 ex BERGSTRAUM - 74 ex KOS 44 - 65
- Partrederiet Hansen Dahl ANS (Dag Hansen), Bodø
(N-10-L) - overført til Australia.
M/S MIDI MAMMUT (JWWC) (86/-/1958) ex KJAPP 93 ex MEKKEN - 87 - Ødegaard Berging AS, Ålesund solgt til Nederland
M/S OLAF (LCDC) (145/234/1911/34/52) ex
SANNESUND -51 ex SJOA -34 ex A-N 4-29 ex CANON
- 27 ex KANON - 26 ex VIKING - 22 ex KANON -.19 Nils Nilsen og Johan Nilsen (Nils Nilsen), Mårnesstranda/
Bosø - solgt til Storbritannia
M/S RØSSØY (LHRC) (144/240/1949/54) ex BANJA - 54
- Sameiet Røssøy (Olav Ingebrigtsen), Eidet i Vesterålen/
Bodø - slettet 29.01.98. (Senket 08.10.1984).
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Etter salg ifjor ble Mowinckels Aframax-tanker Hitra overført til Malaysia av sine nye eiere. Foto Göran Freiholtz

Februar 1998:
M/T BERGE HUGIN (LHQW) (66.538/103.854/1997) Partrederiet Berge Hugin DA (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/
Stavanger - solgt til Storbritannia, samme navn, reg. i
Aberdeen, signal MXBD6.
M/S MASTER MAMMUT (LHMW) (786/-/1973) ex
ANGLIAN SALVOR - 95 ex TINOS - 91 ex AIOLES - 79 fra Ødegaard Berging AS, Ålesund - solgt til Storbritannia,
til T. S. A. Tugs Ltd., Kingstown, St. Vincent & the Grenadies,
omdøpt til TOWING DIAMOND, signal J80U4.
Mars 1998:
M/S BOREALNES (LIXM) (4.200/6.000/1997) - Boreal
Shipping & Industrier AS (Bergen Shipping AS), Bergen overført til NIS, samme navn, signal LIXM3.
M/S BUBE (LCYI) (21/-/1956) - Bess AS, Høvik/Stavanger
- slettet 11.03.1998 som solgt.
M/S MERCATOR (LIDF) (1.366/1.370/1971) ex
LAUTONIA - 89 ex HEINRICH KNUPPEL - 85 - Einarsen
Ship Invest AS, Åkrehamn/Kopervik - overført til NIS,
samme navn, signal LIDF3.
M/S STEINSHOLM (LMAL) (46/-/1967) - Geir
Nikolaissen, Leines/Hammerfest (N-153-SG) - slettet
06.03.1998 som forlist.
M/S TRANS FJELL (LETS) (2.195/1.376/1978) -AS Euro
Trans KS, Nesttun/Bergen - overført til NIS, samme navn,
signal LETS3.
November 1997:
M/S VIKING BOY (LGOT) (862/1.500/1978) ex EDDA
JARL - 77 - Eidesvik Holding AS, Bømlo/Haugesund overført til Nassau, Bahamas, samme navn, signal 06006.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Januar 1998:
M/S BIAKH (LNYI3) (31.248/48.581/1985) ex PROBO
BIAKH - 86 - KS Bill Biakh (Seabulk AS), Oslo - solgt til
Liberia, omdøpt til SARABAND, signal ELVL3.
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M/S GERINA (LAHD4) (2.130/2.535/1973) ex
RENDSBURG - 90 ex ANNE BECKER - 84 ex
KILLARNEY - 79 ex ANNA BECKER - 77 ex SCOL
ENTERPRISE - 77 sjøs. ANNA BECKER - KS Gerina
(Kokoda Container Carriers AS), Grimstad - solgt til Antigua
og Barbuda, omdøpt til ELENA MARIA, signal V2PB.
M/S NORMANNBAY (LASE4) (2.630/4.072/1975) ex
JOKER - 93 ex LONDONBROOK - 86 ex TOWER
STREAM - 80 ex LONDONBROOK - 77 - Skips Frigo,
Langøyneset/Kristiansund - overført til Bahamas, omdøpt
til TRI BAY, signal C6PG3.
M/S SALLY STOVE (LAFK4) (35.586/64.535/1991) ex
SAGAY STOVE - 90 ex SALLY STOVE - 85 - Endeauvour
Navigation S.A. (Lorentzens Skis AS), Monrovia/Oslo overført til Panama, omdøpt til SATURN II, signal 3FNF8.
M/T SKY TRADER (LAJT4) (1.589/2.991/1969) ex
THUNTANK 10 - 90 ex CREDO - 74 - Alendal Tank AS (T.
Alendals Rederi AS), Haugesund - overført til Bahamas,
samme navn, signal C6PE8.
M/T STOLT DIPPER (LAYW4) (3.206/4.500/1992) ex
MARGIT TERKOL - 96 ex STOLT MARGIT TERKOL 94 - Stolt Shipholding (Gibraltar) Limited (Stolt-Nielsens
Rederi AS), Gibraltar/Haugesund - overført til Stolt-Nielsen
Northern Services Corp (Stolt Nielsens Rederi AS,
Haugesund), George Town, Cayman Islands, samme navn,
signal ZCMY3.
M/T STOLT GUILLEMOT (LAZR4) (3.204//1993) - Stolt
Shipholding (Gibraltar) Limited (Stolt-Nielsens Rederi AS),
Gibraltar/Haugesund - overført til Stolt-Nielsen Northern
Services Corp (Stolt Nielsens Rederi AS, Haugesund),
George Town, Cayman Islands, samme navn, signal
ZCMW8.
M/T STOLT KITE (LAYY4) (3.206/4.735/1992) ex RANDI
TERKOL - 96 - Stolt Shipholding (Gibraltar) Limited (Stolt
Nielsens Rederi AS), Gibraltar/Haugesund - overført til
Stolt-Nielsen Northern Services Corp (Stolt Nielsens Rederi
AS, Haugesund), George Town, Cayman Islands, samme
navn, signal ZCMW9.
M/S SUN VIKING (LIZA3) (18.455//1972) - Zalitzine

Limited (Anders Wilhelmsen & Co. AS), Douglas/Oslo solgt til Superstar Sagittarius Ltd. (Star Cruise Sendirian
Berhad), Panama, omdøpt til SUPERSTAR
SAGITTARIUS, signal 3FDWS6.
M/S VIVA (LACU2) (60.565/110.439/1975) ex
COLUMBIA 79 - C. H. Sørensen Bulk AS, Arendal - solgt
til Columbia Shipping Inc. (Pan Nautic S.A.), Nassau,
Bahamas, samme navn, signal C6PNB.
Februar 1998:
M/S ALEXANDRA (LNUV3) (1.432/2.250/1972) ex
ALEXANDRA S - 85 - Skips AS Alexandra, Langøyneset/
Kristiansund - overført til Bahamas, omdøpt til
ALEXANDRA S, signal C6PG2. (Manager: A/S Sol
Shipping Co).
M/S ANITA (LAWN4) (2.627/3.900/1975) - ex JUNIOR 95 ex LARISSA STAR - 93 ex PACIFIC - 92 ex NOVA - 90
ex JUNIOR LOTTE - 84 - Skips AS Alexandra, Langøyneset/
Kristiansund - overført til Bahamas, samme navn, signal
C6PH2.
M/S DALGO (LMWH3) (1.977/3.084/1971) ex SÄBY - 90
ex DALGO - 90 ex SÄBY - 89 ex SASSABY - 83 - Paal
Wilson & Co. AS (Continental Ship Management AS,
Haugesund), Haugesund/Bergen - solgt til Actinor Short Sea
II AS (Continenatal Ship Management AS), Nassau,
Bahamas, samme navn, signal C6PS7.
M/S EDMY (LNHL3) (573/750/1956) ex TARAJOQ - 84
ex EDMY - 80 ex OLTER - 67 - Myklebusthaug & Sønner
AS, Fonnes/Bergen - solgt til NOR, samme navn, signal
LJDD.
M/S LUTRO (LAPW3) (1.259/1.480/1976/80) - Paal Wilson
& Co. AS (Continental Ship Management AS, Haugesund),
Haugesund/Bergen - solgt til Actinor Short Sea II AS
(Continenatal Ship Management AS), Nassau, Bahamas,
samme navn, signal C6PR6.
M/T STOLT PETREL (LAYX4) (3.206/4.760/1992) ex
EDNY TERKOL - 96 - Stolt Shipholding (Gibraltar) Limited
(Stolt Nielsens Rederi AS), Gibraltar/Haugesund - overført
til Stolt-Nielsen Northern Services Corp (Stolt Nielsens
Rederi AS, Haugesund), George Town, Cayman Islands,
samme navn, signal ZCRA3.
M/S TROBO (LDWL3) (1.203/1.370/1976/80) - Paal
Wilson & Co. AS (Continental Ship Management AS,
Haugesund), Haugesund/Bergen - solgt til Actinor Short Sea
II AS (Continenatal Ship Management AS), Nassau,
Bahamas, samme navn, signal C6PRS.
M/S TRURO (LCKR3) ( 1 .259/1.505/1976/79) - Paal Wilson

Ny bok:
Bjørn Owe Hjelle:
Fiskebåtar frå Vigra
og Giske kommune 1920-1997
208 sider, format A-4, rikt illustrert
Pris kr 298 + porto (45 kr)
Kan kjøpes fra Bjørn Owe Hjelle, 6050 Valderøy
Tel 70 18 21 85

& Co. AS (Continental Ship Management AS, Haugesund),
Haugesund/Bergen - solgt til Actinor Short Sea II AS
(Continenatal Ship Management AS), Nassau, Bahamas,
samme navn, signal C6PR7.
Mars 1998:
M/S BERGE ADRIA (LJEJ3) (113.050/227.557/1972) Partrederiet Bergesen Goic DA (Bergesen D.Y ASA), Oslo/
Stavanger - solgt til opphugging i India. Ank. Alang
28.03.1998 for opph v/ Priya Blue Industries Ltd.
M/S EVVIVA (LATK4) (36.437/13.732/1983) ex
MADONNA - 93 ex ASU MARU - 90 - United European
Car Carriers Norway AS, Grimstad - solgt til Goldstock
maritime Ltd., Panama, omdøpt til FANTA, signal 3FGPB
M/S GERLENA (LAXV2) (2.130/2.503/1974) ex ACHAT
- 89 ex OSTELAND - 82 ex NIC TRADER - 79 ex
OSTELAND - 79 ex THUNAR -76 ex OSTELAND - 74 KS Gerlena (Kokoda Container Carriers AS, Grimstad),
Kristiansand - solgt til Panama, omdøpt til MANILA, signal
3FJHB.
M/T HITRA (LAHS4) (54.537/94.236/1984) ex REBECCA
- 90 ex MARINE REUNION - 87 sjøs. ESSO SPAIN Trenergy (Cayman Islands) Limited (Team Ship Management
AS), George Town/Bergen - solgt til ? (Ombygges ved verft
i Malaysia, ank Pasir Gudang 06.02.1998 for omb. til FPSO).
Malaysia flagg.
M/S SEA CLIPPER (LCBR3) (6.136/4.070/1971/90) ex
COMMODORE CLIPPER - 96 ex EURO NOR - 91 ex
MISIDA - 90 ex NORMANDIA - 86 ex JUNO - 79 Aksjeselskapet Christiania c/o Eiendomsselskapet v/Goliat
Shipping AS, Oslo - overført til Bahamas. Omdøpt til
TRANSBALTICA og reg. i St. Vincent og the Grenadies.
Deretter til Estonian Shipping Co. (ESCO) (RAS Eesti
Merelaevandedus), Tallin, Estland, samme navn, signal
ESPC.
M/S SERENA-F (LAEE5) (1.737/1.770/1980) ex
BERENICE - 97 ex ODON - 92 ex BOEIER - 86 - Barchster
Holdings S.A. Searoads Group AS, Grimstad), Panama City/
Farsund - solgt til USA, til Global Seafood Corp., Belize,
samme navn, signal V3ZM8.
M/T STOLT KITTIWAKE (LAZQ4) (3.204/4.760/1993)
ex ASTRID TERKOL - 96 - Stolt Shipholding (Gibraltar)
Limited (Stolt-Nielsens Rederi AS), Gibraltar/Haugesund overført til Stolt-Nielsen Northern Services Corp (Stolt
Nielsens Rederi AS, Haugesund), George Town, Cayman
Islands, samme navn, signal

Mange års arbeid ligger bak denne boken som omfatter
1200 fiskefartøyer som har hørt hjemme i Vigra og Giske
på Sunnmøre siden 1920. Det som for forfatteren begynte
som et privat arkiv har vokset til en detaljert skipsliste,
som bygger på Merkeregisteret, lokale merkeprotokoller,
arkivmateriale til båttrygdelagene på Vigra og i Ålesund,
samt muntlige kilder.
Rent grafisk fremstår boken som pen og velprodusert,
med stoffet ryddig organisert. Boken vil ha stor interesse
både som kilde for lokalhistorie og for lesere som er
interessert i fiskefartøyer og fiskerimiljøer.
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Byggenummer 60 fm Slipen mek Verksted i Sandnessjøen avgårfra verkstedet 21. juli 1998, ringnotsnurper
Torson til K/S Torson i Tromsø. Skipet ble kort etter solgt til Austevoll som nye Talbor.
Fotografert avRolf Kristoffersen.
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